
1. Usos lingüísticos

3. Competencias lingüísticas

4. Actitudes e opinións lingüísticas
* Conclusións
· 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 regras ou criterios de uso
lingüístico, nin se conta na maioría dos casos
con servizos de normalización da lingua. Este
feito contradí, en parte, as políticas de apoio
que nos últimos anos trataron de poñer en
práct ica os organismos públ icos.

· Os bancos e caixas de aforro presentes en
Galicia consideran que non se produciron

cambios substanciais respecto do galego no
seu contorno e que, 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, impulsaron
de xeito claro o uso da lingua propia.

Comun icac ións  ex te rnas :
O castelán é a lingua máis utilizada nos
bancos e caixas de aforro presentes en
Galicia para as súas comunicacións de
carácter escrito co exterior. Nos usos orais,
o reparto é moi igualitario entre ambas as
dúas linguas.

Comun icac ións  i n te rnas :
Nas comunicacións internas, o uso do galego

sitúase en niveis inferiores ao 22%, mentres
que nas comunicacións que se establecen
entre o persoal a distribución dos usos
lingüísticos é bastante equitativa, agás no
grupo de subalternos, que se define como
maioritariamente galegofalante.
En xeral, os bancos e caixas de aforro de
orixe galega amósanse máis dinámicos no
uso do galego, ao igual que as entidades
situadas nos concellos de menos de 50.000
habitantes.

Case a metade dos enquisados/as considera que as maiores dificultades no uso do galego
por parte do persoal se presentan na escritura, mentres que máis do 75% dos asalariados/as
ten coñecementos axeitados de galego para o posto de traballo que desenvolve.

Das ferramentas lingüísticas que as entidades bancarias teñen ao seu dispor, os correctores
ortográficos, os documentos modelo en galego e os tradutores son os recursos considerados
máis útiles e, á súa vez, os máis empregados.

Un elevado número de entidades (97,1%) afirma que non utiliza as axudas e os recursos
lingüísticos da Xunta de Galicia. Entre estes, un 15,3% ten coñecemento da súa existencia.

Algo máis da metade dos bancos e caixas de aforro considera que o uso do galego se
mantivo nos mesmos niveis nos últimos cinco anos. 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.
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Gráfico: usos lingüísticos nas comunicacións orais e escritas co exterior

5. Índice de normalización lingüística (INL)
A banca presente en Galicia acada un índice de normalización lingüística (INL) do 33,74%.
Isto indica un baixo índice de normalización, que atende, entre outras razóns, á incidencia
dos usos lingüísticos empregados polas entidades de orixe non galega, maioritariamente
en castelán.

Case ningunha entidade enquisada aplica criterios nos seus usos lingüísticos, nin orais nin
escritos. Unicamente o 12,9% dos entrevistados/as afirmou ter en conta os coñecementos
de galego na contratación do persoal, aínda que a maioría non o considera como un requisito,
senón como un mérito. Un 40% dos bancos e caixas de aforro de orixe galega si o considera
imprescindible. En canto á formación en galego, tan só o 1,2% das entidades a incentiva.
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O Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade é un traballo impulsado pola
Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia que nace cunha dobre finalidade:

- Como unha ferramenta que permita o seguimento permanente do Plan xeral de
normalización da lingua galega, e

- 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.

No Observatorio recóllense oito ámbitos de actuación: administracións públicas, educación,
medios de comunicación, economía e empresa, sanidade, tecido asociativo, sector das
telecomunicacións e cidadanía.

Este tríptico céntrase na Axencia Tributaria, dentro do subámbito da Administración Xeral
do Estado. Aquí dáse a coñecer a situación do galego na Axencia Estatal da Administración
Tributaria e inclúense datos sobre os coñecementos, os usos, e as opinións e as actitudes
en relación coa lingua.
O traballo do Observatorio realízase a partir de dous enfoques:

Cuantitativo: 22 enquisas realizadas ás delegacións/administracións da Axencia
Tributaria presentes en Galicia.
Cualitativo: panel de escoita sobre os usos lingüísticos na Administración Xeral do Estado.

Para poder comprobar como evoluciona a situación da lingua galega estableceranse unha
serie de indicadores que facilitarán a análise desta evolución dun xeito periódico, eficaz e
sistemático.
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Subámbito da Admón. Xeral do Estado
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Gráfico: persoal empregado con coñecementos axeitados de galego para o
seu posto de traballo en función do seu  perfil lingüístico
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1. Usos lingüísticos

3. Competencias lingüísticas

4. Actitudes e opinións lingüísticas

* Conclusións
· Nas comunicacións exteriores o castelán
é a lingua predominante, principalmente a
nivel escrito, onde é practicamente a lingua
de uso exclusivo. Oralmente, o emprego do
galego tampouco acada nin o 50% das
comunicacións co exterior. Os documentos
e as comunicacións orais de carácter interno
tamén se fan na maioría dos casos en
castelán.

· A actividade considerada máis necesaria
para promover o uso do galego é a formación
do persoal. Quizais isto poida deberse a que
a escrita foi a destreza na que se considera
que existen máis carencias.

· A opinión máis estendida dentro da Axencia
Tributaria é que o uso do galego segue igual.
En case ningunha administración/delegación
se pensa que o galego teña desvantaxes e
en poucas cren que o emprego do galego
vaia aumentar.

· Non é frecuente o uso de recursos ou
axudas lingüísticas da Xunta de Galicia e
das delegacións/administracións que non os
empregan  a  ma io r ía  débese  ao
descoñecemento da súa existencia.

Comun icac ións  ex te rnas :
Nas comunicacións externas o castelán é a
l i n g u a  d e  u s o  m a i o r i t a r i o  n a s
delegacións/administracións da Axencia
Tributaria en Galicia. A súa presenza aumenta
sobre todo nas comunicacións escritas.

Comun icac ións  i n te rnas :
Nas comunicacións internas os documentos
e as comunicacións orais de carácter interno
tamén figuran na maioría dos casos en
castelán. O galego aumenta no uso oral,
especialmente entre o persoal administrativo
e nos operarios/as e subalternos, aínda que
non chega ao 50%. Sete de cada dez centros enquisados afirma que o seu persoal ten carencias na escritura.

Unicamente o 32% dos directivos e do persoal técnico e o 44% do persoal administrativo
ten coñecementos axeitados de galego para o posto de traballo que desenvolve.

Os cursos de galego son considerados os recursos lingüísticos máis eficaces por máis do
75% das delegacións/administracións, seguidos dos correctores ortográficos, escollidos polo
68,18%, e os tradutores automáticos, polo 59,09%.

Sete de cada dez delegacións/administracións da Axencia Tributaria opinan que o emprego
do galego continúa igual que hai cinco anos. Os principais motivos son que o castelán segue
a ser a lingua de uso maioritario na escrita e que hai moito persoal de fóra de Galicia. A
metade dos enquisados pensa que o galego se usa pouco.
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Gráfico: usos lingüísticos nas comunicacións orais e escritas co exterior

5. Índice de normalización lingüística (INL)
O INL da Axencia Tributaria é de 27,90. Trátase dun índice moi baixo que se explica polo
predominio do uso do castelán en todos os contextos, situacións e documentación.

Apenas unha de cada dez delegacións/administracións da Axencia Tributaria en Galicia
posúe criterios, regras ou normas prácticas que especifiquen que lingua usar na atención
oral ao público e nas comunicacións escritas. Entre as que si teñen criterios na atención
oral ao público, o 100% atende na lingua do receptor/interlocutor. En canto ás comunicacións
escritas, utilízase en todas por defecto o castelán.

2. Normas e criterios de uso lingüísticos
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O Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade é un traballo impulsado pola
Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia que nace cunha dobre finalidade:

- Como unha ferramenta que permita o seguimento permanente do Plan xeral de
normalización da lingua galega, e

- 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.

No Observatorio recóllense oito ámbitos de actuación: administracións públicas, educación,
medios de comunicación, economía e empresa, sanidade, tecido asociativo, sector das
telecomunicacións e cidadanía.

Este tríptico céntrase na Garda Civil, dentro do subámbito da Administración Xeral do Estado.
Aquí dáse a coñecer a situación do galego nos postos da Garda Civil situados en Galicia
e inclúense datos sobre os coñecementos, os usos, e as opinións e as actitudes en relación
coa lingua.
O traballo do Observatorio realízase a partir de dous enfoques:

Cuantitativo: 106 enquisas realizadas aos postos da Garda Civil presentes en Galicia.
Cualitativo: panel de escoita sobre os usos lingüísticos na Administración Xeral do Estado.

Para poder comprobar como evoluciona a situación da lingua galega estableceranse unha
serie de indicadores que facilitarán a análise desta evolución dun xeito periódico, eficaz e
sistemático.
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1. Usos lingüísticos

3. Competencias lingüísticas

4. Actitudes e opinións lingüísticas

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

· Maioritariamente nos postos é infrecuente
o uso de ferramentas lingüísticas. Na maior
parte deles detéctanse necesidades de
formación, especialmente na expresión
escrita.

· A opinión máis xeneralizada é que a situación
do galego nos postos non variou e ademais,
maioritariamente, crese que non aumentará
o seu emprego nun futuro. Tamén son maioría
os que opinan que o uso do galego supón
vantaxes.

· Case ningún posto da Garda Civil utiliza
os recursos e as axudas lingüísticas que
proporciona a Xunta de Galicia.

· A maioría do persoal conta cunha adecuación
lingüística aceptable para o posto que ocupa.

Comun icac ións  ex te rnas :
Existe unha clara dicotomía entre a lingua
utilizada na expresión oral e na escrita nas
comunicacións exteriores. Mentres o galego
é a lingua de uso maioritario a nivel oral, na
escri ta a tendencia é a contraria.

Comun icac ións  i n te rnas :
A nivel interno, na escrita o predominio do
castelán é absoluto. Nas comunicacións orais
internas o galego é a lingua máis empregada
e supera en todos os contextos o 50% cunha
única excepción: os contactos exteriores dos
mandos superiores do posto. Case nove de cada dez postos da Garda Civil considera que o seu persoal ten necesidades

na expresión escrita en galego. Un 35% do persoal administrativo e dos gardas civís non
ten os coñecementos axeitados de galego para o seu posto de traballo.

Os cursos de galego considéranse a ferramenta lingüística máis útil nun 83,96% dos postos
enquisados. En segundo lugar, sitúanse os correctores ortográficos, cun 56,6%. Así e todo,
son minoría os postos que empregan os recursos identificados como útiles, basicamente
por non estar dispoñibles.

A maior parte dos enquisados cre que a situación do galego no seu posto non variou nos
últimos cinco anos. Por outra banda, máis de nove de cada dez non empregan recursos ou
axudas lingüísticas da Xunta de Galicia, xa que a maioría non os coñece.
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5. Índice de normalización lingüística (INL)
O INL da Garda Civil só alcanza o 29,68 e polo tanto posúe un grao moi baixo de normalización
lingüística. Este corpo conta cunha porcentaxe considerable de persoal capacitado para o
emprego do galego en función do posto que ocupa, pero, na práctica, o emprego desta
lingua é escaso, principalmente na escrita.

A maior parte dos postos da Garda Civil carece de criterios, regras ou normas prácticas que
especifican que lingua usar, nin nos usos orais nin nos escritos. Na maioría deles, concretamente
no 63,21%, non se puxeron á disposición do persoal ferramentas de apoio lingüístico, tales
como dicionarios, correctores, tradutores...

2. Normas e criterios de uso lingüísticos
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O Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade é un traballo impulsado pola
Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia que nace cunha dobre finalidade:

- Como unha ferramenta que permita o seguimento permanente do Plan xeral de
normalización da lingua galega, e

- 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.

No Observatorio recóllense oito ámbitos de actuación: administracións públicas, educación,
medios de comunicación, economía e empresa, sanidade, tecido asociativo, sector das
telecomunicacións e cidadanía.

Este tríptico céntrase na Policía Nacional, dentro do subámbito da Administración Xeral do
Estado. Aquí dáse a coñecer a situación do galego no Corpo Nacional de Policía situado
en Galicia e inclúense datos sobre os coñecementos, os usos, e as opinións e as actitudes
en relación coa lingua.
O traballo do Observatorio realízase a partir de dous enfoques:

Cuantitativo: 12 enquisas realizadas ás comisarías da Policía Nacional presentes en
Galicia.
Cualitativo: panel de escoita sobre os usos lingüísticos na Administración Xeral do Estado.

Para poder comprobar como evoluciona a situación da lingua galega estableceranse unha
serie de indicadores que facilitarán a análise desta evolución dun xeito periódico, eficaz e
sistemático.
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1. Usos lingüísticos

3. Competencias lingüísticas

4. Actitudes e opinións lingüísticas

* Conclusións
· Nas comunicacións exteriores predomina
o emprego do castelán a nivel oral e escrito,
e especialmente neste último.

· A nivel interno, a documentación escrita
está, case exclusivamente, en castelán.
Oralmente, o galego é a lingua de uso
maioritario dos mandos, os oficiais e o persoal
administrativo.

· En xeral, na maioría delas teñen algunhas
ferramentas lingüísticas á disposición do

persoal. En todo caso, non están estendidas
de xeito xeneralizado en consonancia coa
demanda manifestada polos enquisados.
Considérase que as actividades máis
necesarias para promover o uso do galego
son a motivación e a dotación de ferramentas
lingüísticas.

· Nas comisarías galegas o emprego de
linguas estranxeiras, aínda que frecuente,
non é maioritario. Entre os idiomas máis
utilizados destaca o inglés.

Comun icac ións  ex te rnas :
Nas comunicacións externas o castelán é a
lingua de uso maioritario a nivel oral e escrito,
aínda que con diferenzas significativas, pois
ten unha maior presenza na oralidade que
na escrita.

Comun icac ións  i n te rnas :
Na documentación interna o castelán é a
lingua de uso case exclusivo. A nivel oral, a
s i tuac ión  para  o  ga lego mel lo ra
considerablemente, xa que máis da metade
das comunicacións orais dos mandos, dos
oficiais, dos policías e do persoal
administrat ivo se fai nesta l ingua.

Ningunha comisaría percibe carencias na lectura nin na comprensión do galego. Non
obstante, oito de cada dez estiman que os seus funcionarios/as teñen carencias na escritura.
O persoal con coñecementos de galego axeitados para os principais postos de traballo
(mandos, policías de rúa, persoal administrativo) constitúe unha minoría, pois apenas chega
ao 45%.

Os cursos de galego son considerados os recursos lingüísticos máis eficaces por nove de
cada dez comisarías de policía. Séguenos os dicionarios e os correctores ortográficos. Malia
iso, non están dispoñibles dun xeito xeneralizado nas comisarías.
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Gráfico: usos lingüísticos nas comunicacións orais e escritas co exterior

5. Índice de normalización lingüística (INL)
A primeira valoración que se pode facer é que neste corpo de seguridade o INL é moi baixo,
pois tan só acada un valor de 25,9 sobre 100, o que mostra que a lingua galega non vive
unha moi boa situación, ao igual que noutras administracións dependentes da Administración
Xeral do Estado.

Ningunha das comisarías enquisadas da Policía Nacional en Galicia posúe criterios, regras
ou normas prácticas que especifiquen que lingua usar nin na atención oral ao público, nin
nas comunicacións escritas. No entanto, en nove de cada dez puxeron á disposición do
persoal ferramentas lingüísticas como dicionarios, tradutores, correctores...

2. Normas e criterios de uso lingüísticos
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Gráfico: índice de normalización lingüística da Policía Nacional
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Gráfico: utilidade dos diferentes recursos lingüísticos
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En canto ao uso do galego nas comisarías, a opinión maioritaria, expresada por case tres
de cada cinco comisarías, é que o emprego desta lingua continúa igual que hai cinco anos
e son case sete de cada dez as que pensan que o emprego do galego na súa comisaría é
normal.

47,75



O Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade é un traballo impulsado pola
Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia que nace cunha dobre finalidade:

- Como unha ferramenta que permita o seguimento permanente do Plan xeral de
normalización da lingua galega, e

- 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.

No Observatorio recóllense oito ámbitos de actuación: administracións públicas, educación,
medios de comunicación, economía e empresa, sanidade, tecido asociativo, sector das
telecomunicacións e cidadanía.

Este tríptico céntrase na Seguridade Social, dentro do subámbito da Administración Xeral
do Estado. Aquí dáse a coñecer a situación do galego nos centros de atención e información
da Seguridade Social (CAISS) e nas tesourerías situados en Galicia  e inclúense datos sobre
os coñecementos, os usos, e as opinións e as actitudes en relación coa lingua.

O traballo do Observatorio realízase a partir de dous enfoques:

Cuantitativo: 44 enquisas realizadas aos CAISS e centros da tesourería da Seguridade
Social presentes en Galicia.
Cualitativo: panel de escoita sobre os usos lingüísticos na Administración Xeral do Estado.

Para poder comprobar como evoluciona a situación da lingua galega estableceranse unha
serie de indicadores que facilitarán a análise desta evolución dun xeito periódico, eficaz e
sistemático.
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Subámbito da Seguridade Social Observación no ámbito da Administración
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Seguridade Social
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1. Usos lingüísticos

3. Competencias lingüísticas

4. Actitudes e opinións lingüísticas

* Conclusións
· Maioritariamente opínase que o uso do
galego continúa igual e que non aumentará
antes dos próximos cinco anos. A opinión
máis estendida é que nos CAISS/centros se
emprega bastante o galego ou que o seu
uso é normal.

· Hai algún tipo de ferramenta de apoio
lingüístico presente na metade dos
CAISS/centros enquisados.

· Os cursos de galego considéranse a
ferramenta máis útil, malia que a máis usada
é o modelo de documento en galego.

· En xeral, o persoal da Seguridade Social
posúe os coñecementos axeitados de galego
en función do posto que ocupa, xa que a
porcentaxe supera o 50% en todos os perfís
establecidos neste estudo.

Comun icac ións  ex te rnas :
Nas comunicacións externas existe unha
clara diferenza entre os usos lingüísticos a
nivel oral e a nivel escrito. Así, na atención
ao público, xa sexa oral ou telefónica, o
galego supera o 50% das comunicacións,
mentres que na escrita e o seu emprego non
chega ao 20%.

Comun icac ións  i n te rnas :
Na documentación interna o emprego do
castelán supera o 90% nas circulares,
directrices e notas internas. No uso oral
interno o galego tamén é minoritario nos
principais colectivos.

Nas destrezas de uso do galego, as maiores necesidades detéctanse na escrita, opción
elixida por máis de oito de cada dez CAISS/centros. Por outra banda, a maioría do persoal
ten coñecementos axeitados para as funcións do seu posto de traballo, aínda que con
diferenzas notables.

A actividade máis necesaria para promover o uso do galego na Seguridade Social é a
formación, elixida por un 47,73% dos enquisados.

En canto aos recursos e as ferramentas lingüísticas, os cursos de galego considéranse a
actividade máis útil, cun 95,45%. En segundo lugar, sitúanse os dicionarios, seguidos polos
correctores ortográficos e os tradutores automáticos, sinalados por máis de seis de cada
dez enquisados. Así e todo, o seu uso é limitado, a excepción dos modelos de documentos
en galego.

5. Índice de normalización lingüística (INL)
O INL acada un valor baixo, de 36,98, similar ao das demais administracións que se engloban
dentro da Administración Xeral do Estado. No entanto, cómpre salientar que na Seguridade
Social se obtén o INL máis elevado de todas elas.

Non existen criterios na atención oral ao público e nas comunicacións escritas nos centros
de atención e información da Seguridade Social (CAISS) e nos da Tesourería. Na metade
póñense a disposición do persoal ferramentas de apoio lingüístico, como dicionarios,
tradutores, correctores...

2. Normas e criterios de uso lingüísticos
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Gráfico: índice de normalización lingüística da Seguridade Social

F1: imaxe e
rotulación

F2:
adecuación
lingüística

persoal

F3: criterios
usos

lingüísticos

F4: doc. uso
externo

F5:
comunicación

exterior

F6: doc. e
comunicación

interna

Factor

Índice de
normalización
lingüística: 36,98

100%

75%

50%

25%

0%

Castelán
Galego

Gráfico: usos lingüísticos nas comunicacións orais internas

Directivos/as Persoal
técnico

Persoal
administrativo

Operarios/as
ou

subalternos

Reunións
internas

Contactos
exteriores dos
directivos/as

68,2%

31,8%

55,2%

44,8%

45,7%

54,3%

58,1%

41,9%

70,0%

30,0%

30,14 38,35 32,8663,3%

37,7%

26,55
49,14

75%

50%

25%

0%
Correctores
ortográficos

Tradutores
automáticos

Dicionarios Terminoloxía
específica

Programas
informáticos

Modelos de
doc. en galego

Cursos de
galego

Servizos
lingüísticos

Gráfico: emprego dos recursos lingüísticos do galego dos CAISS e centros da Tesourería que os consideran útiles
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En seis de cada dez CAISS/centros da tesourería pensan que o uso do galego no seu centro
continúa igual que hai cinco anos. Só dous de cada dez empregan recursos lingüísticos da
Xunta de Galicia, dos que existe un gran descoñecemento. En case o 30% dos CAISS/centros
cren que o uso do galego é normal, a mesma cifra que os que pensan que se utiliza bastante.



O Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade é un traballo impulsado pola
Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia que nace cunha dobre finalidade:

- Como unha ferramenta que permita o seguimento permanente do Plan xeral de
normalización da lingua galega, e

- 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.

No Observatorio recóllense oito ámbitos de actuación: administracións públicas, educación,
medios de comunicación, economía e empresa, sanidade, tecido asociativo, sector das
telecomunicacións e cidadanía.

Este tríptico céntrase no subámbito dos concellos. Aquí dáse a coñecer a situación do galego
no conxunto dos concellos de Galicia e inclúense datos sobre os coñecementos, os usos,
e as opinións e as actitudes en relación coa lingua.

O traballo do Observatorio realízase a partir de dous enfoques:

Cuantitativo: 314 enquisas realizadas aos concellos de Galicia.
Cualitativo: panel de escoita, reunión á que asistiron representantes dalgúns concellos
de Galicia para opinar sobre diversos temas relacionados cos usos lingüísticos nesta
administración local.

Para poder comprobar como evoluciona a situación da lingua galega estableceranse unha
serie de indicadores que facilitarán a análise desta evolución dun xeito periódico, eficaz e
sistemático.
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Subámbito dos concellos

Situación da lingua galega
na sociedade

200
7



1. Usos lingüísticos 3. Competencias lingüísticas

4. Actitudes e opinións lingüísticas

* Conclusións
· O emprego do galego nas comunicacións
exteriores dos concellos é elevado tanto
oralmente como na escrita, xa que supera o
75% en todos os casos. Tamén na
documentación interna o emprego do galego
é maioritario, agás nas aplicacións
informáticas máis habituais, nas que o seu
uso se aproxima ao 55% dos concellos.

· Son minoría os concellos que contan con
criterios, normas ou regras que especifican

que lingua usar nas comunicacións orais e
escritas. Entre os poucos que si os teñen, o
máis habitual é empregar por defecto o
galego.

· Pouco máis de dous de cada dez concellos
dispoñen de persoal dedicado a tarefas de
normalización lingüística.

· A situación da lingua galega varía moito
duns concellos a outros e isto fai que as súas
necesidades sexan tamén moi diferentes.

Comun icac ións  ex te rnas :
O emprego do galego nas comunicacións
externas, tanto orais como escritas, co exterior
é claramente predominante en todos os
casos, pois supera o 75%.

Comun icac ións  i n te rnas :
Na documentación interna a porcentaxe de
emprego do galego supera o 90%, excepto
nas aplicacións informáticas de uso máis
habitual, nas que a utilización desta lingua
descende ata o 54,5%. Nas comunicacións
orais internas a situación é tamén moi
favorable para o galego, xa que en todos os
casos se supera o 75%.

As maiores necesidades nas destrezas lingüísticas detéctanse na expresión escrita (en case
sete de cada dez concellos).

En xeral, o persoal dos concellos posúe coñecementos axeitados de galego para o traballo
que desenvolve ou o posto que ocupa. O persoal técnico é o que presenta un menor grao
de adecuación lingüística en relación co seu posto, aínda que tres de cada catro traballadores
teñen unha competencia adecuada.

Para promover o uso do galego nos concellos considérase como prioritario dar formación,
empregar ferramentas lingüísticas e apoiarse en servizos lingüísticos concretos.

En canto á utilidade dos recursos e das ferramentas lingüísticas, os dicionarios, os cursos
de galego e os correctores ortográficos foron sinalados por nove de cada dez concellos.
Detéctanse necesidades na dispoñibilidade de servizos lingüísticos e cursos de galego
basicamente.

5. Índice de normalización lingüística (INL)
No conxunto dos concellos o INL chega a un valor de 78,28, o que se explica pola elevada
presenza da lingua galega en case todos os factores analizados. Os concellos están, polo
tanto, en disposición de ofrecer uns bos servizos en lingua galega.

A maioría dos concellos galegos non conta con criterios, regras ou normas prácticas que
especifican que lingua usar nas comunicacións orais e escritas. Nos que si os teñen, o
criterio é atender por defecto en galego en nove de cada dez concellos, mentres que no
resto o criterio é facelo na lingua do interlocutor/a.

O 87,6% dos concellos puxo a disposición do persoal algunha ferramenta de apoio lingüístico
en galego, como dicionarios, correctores, tradutores... En cambio, pouco máis do 20% conta
con persoal dedicado ao desenvolvemento de actividades de normalización lingüística.

2. Normas e criterios de uso lingüísticos
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Gráfico: índice de normalización lingüística dos concellos
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En algo máis da metade dos concellos enquisados considérase que o uso do galego continúa
igual que hai cinco anos, principalmente por existir unha continuidade no persoal.

O 53% dos concellos que non emprega recursos lingüísticos da Xunta de Galicia coñéceos,
fronte ao 46,3% restante que descoñece a súa existencia.
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Gráfico: emprego de recursos lingüísticos do galego polos concellos que os determinaron como útiles
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O Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade é un traballo impulsado pola
Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia que nace cunha dobre finalidade:

- Como unha ferramenta que permita o seguimento permanente do Plan xeral de
normalización da lingua galega, e

- 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.

No Observatorio recóllense oito ámbitos de actuación: administracións públicas, educación,
medios de comunicación, economía e empresa, sanidade, tecido asociativo, sector das
telecomunicacións e cidadanía.

Este tríptico céntrase no subámbito das deputacións. Aquí dáse a coñecer a situación do
galego nas catro deputacións de Galicia e inclúense datos sobre os coñecementos, os usos,
e as opinións e as actitudes en relación coa lingua.
O traballo do Observatorio realízase a partir de dous enfoques:

Cuantitativo: 40 enquisas realizadas a departamentos ou áreas das deputacións de
Galicia.
Cualitativo: panel de escoita, reunión á que asistiron representantes das catro deputacións
galegas para opinar sobre diversos temas relacionados cos usos lingüísticos nesta
administración local.

Para poder comprobar como evoluciona a situación da lingua galega estableceranse unha
serie de indicadores que facilitarán a análise desta evolución dun xeito periódico, eficaz e
sistemático.
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1. Usos lingüísticos

3. Competencias lingüísticas

4. Actitudes e opinións lingüísticas

* Conclusións
· Nas comunicacións exteriores orais e escritas
apréciase unha porcentaxe elevada no
emprego do galego, sempre por riba do 55%,
agás nas mensaxes de correo electrónico.
Na documentación escrita interna a lingua
galega é a de uso máis frecuente, agás nas
aplicacións informáticas.

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

· A situación da lingua galega varía moito
en función da deputación en que nos
atopemos. Por unha banda, mentres unhas
dispoñen de servizo de normalización
lingüística dende hai anos, noutras este
servizo é de creación moi recente. Ademais,
en cada deputación esta área localízase en
departamentos distintos. As funcións do
persoal de normalización lingüística tamén
son diferentes: nunhas céntranse máis na
tradución e corrección, noutras nas
publicacións, etc.

Comun icac ións  ex te rnas :
Existe predominancia no uso do galego nas
comunicacións orais  e  escritas co exterior,
como se aprecia no gráfico.

Comun icac ións  i n te rnas :

A nivel interno, na escrita a presenza do
galego é maioritaria, agás nas aplicacións
informáticas de uso máis frecuente, nas que
o emprego desta lingua se reduce ao 27,5%.
Nos demais tipos de documentación
analizados o seu uso supera o 65%.

Sobre as carencias do persoal, as necesidades máis importantes atópanse na expresión
escrita, segundo afirmaron case as tres cuartas partes dos departamentos. Declárase que
máis de oito de cada dez traballadores posúen os coñecementos axeitados de galego para
o posto que ocupan.

En canto á utilidade dos recursos e das ferramentas lingüísticas, os propostos tiveron un
grao de aceptación moi elevado, xa que en todos os casos superaron o 70%.

Son maioría os que responderon que o galego non ten vantaxes para o seu departamento.
Isto tampouco significa que neles se pense que ten desvantaxes, xa que o 92,7% respondeu
negativamente a esta pregunta.

Un 56% dos enquisados opina que o galego no departamento se emprega bastante ou
moito, mentres que en dous de cada dez se pensa que a utilización é escasa ou nula e case
unha cuarta parte cre que o uso do galego é normal.

5. Índice de normalización lingüística (INL)
O INL das deputacións provinciais alcanza un valor de 64,69. Trátase dun índice, polo tanto,
bastante elevado, que mostra que a situación do galego nestas entidades, aínda que
mellorable, é positiva.

Na maior parte dos departamentos das deputacións provinciais de Galicia carecen de criterios,
regras ou normas prácticas que especifican que lingua usar nos diferentes contextos e
situacións.

2. Normas e criterios de uso lingüísticos
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Gráfico: índice de normalización lingüística das deputacións
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Gráfico: existencia de criterios na incorporación de persoal, de incentivos á
formación en galego e ferramentas lingüísticas
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Os incentivos á formación en galego proporciónanse na metade dos enquisados, mentres
que en oito de cada dez departamentos se poñen a disposición do persoal ferramentas de
apoio lingüístico, como dicionarios, correctores, tradutores...
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O Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade é un traballo impulsado pola
Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia que nace cunha dobre finalidade:

- Como unha ferramenta que permita o seguimento permanente do Plan xeral de
normalización da lingua galega, e

- 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.

No Observatorio recóllense oito ámbitos de actuación: administracións públicas, educación,
medios de comunicación, economía e empresa, sanidade, tecido asociativo, sector das
telecomunicacións e cidadanía.

Este tríptico céntrase no subámbito da Administración de Xustiza. Aquí dáse a coñecer a
situación do galego na Administración de Xustiza en Galicia e inclúense datos sobre os
coñecementos, os usos, e as opinións e as actitudes en relación coa lingua.
O traballo do Observatorio realízase a partir de dous enfoques:

Cuantitativo: 19 enquisas realizadas a salas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
e a seccións das audiencias provinciais de Galicia.
Cualitativo: panel de escoita, reunión á que asistiron un fiscal, un xuíz, un secretario de
xulgado, un oficial, unha avogada e algúns cargos da Xunta de Galicia para opinar sobre
diversos temas relacionados cos usos l ingüísticos nesta administración.

Para poder comprobar como evoluciona a situación da lingua galega estableceranse unha
serie de indicadores que facilitarán a análise desta evolución dun xeito periódico, eficaz e
sistemático.
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1. Usos lingüísticos

3. Competencias lingüísticas

4. Actitudes e opinións lingüísticas

* Conclusións
· Existe un claro predominio do castelán nas
comunicacións escritas e orais co exterior e
no interior.

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

· Segundo a opinión da maior parte das
persoas enquisadas, a presenza da lingua
galega na Administración de Xustiza non
aumentou nos últimos cinco anos e hai
poucas perspectivas de que o uso desta

lingua poida incrementarse a curto e a medio
prazo. Un 40% das salas/seccións utiliza
recursos lingüísticos da Xunta de Galicia.

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

Comun icac ións  ex te rnas :
Nas comunicacións orais e escritas co exterior
na Administración de Xustiza o emprego do
galego é escaso, principalmente na escrita.

Comun icac ións  i n te rnas :
Na documentación interna das salas e
seccións do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia (TSXG) e das audiencias provinciais
o emprego do galego é moi reducido, así
como nas comunicacións orais internas.

A metade das salas do TSXG e das seccións das audiencias considera que o seu persoal
ten necesidades na escritura do galego. Tamén se declara globalmente un grao de adecuación
do conxunto do persoal da Administración de Xustiza bastante elevado, agás no grupo dos
xuíces, maxistrados, letrados, secretarios e oficiais, que se sitúa ao redor do 65%.

A actividade que se considera máis necesaria para promover o uso do galego na Administración
de Xustiza é a formación, elixida no 55% dos casos, seguida moi de lonxe pola motivación
ao persoal e o emprego de ferramentas lingüísticas, ambas co 20%.

Os cursos de galego son considerados os recursos lingüísticos máis eficaces no 85% das
salas e seccións. En segundo lugar, sitúanse os correctores ortográficos, cun 60%. A pesar
diso, non están dispoñibles de forma maioritaria, porque só son usados por un 35,3% e un
8,3% das salas e seccións que os consideran útiles.

En sete de cada dez salas e seccións o emprego do galego continúa igual que hai cinco
anos, e son poucos os que cren que o emprego do galego aumentará a curto ou medio
prazo. Son maioría as salas e seccións onde se cre que o galego se emprega pouco (o
55%).

Só en dúas de cada cinco salas e seccións empregan recursos lingüísticos da Xunta de
Galicia. Das que non os usan máis do 70% coñéceos.

5. Índice de normalización lingüística (INL)
O índice de normalización lingüística (INL) do conxunto das salas e seccións do TSXG e
das audiencias provinciais de Galicia é baixo, do 29,67.

Ningunha sala/sección conta con criterios lingüísticos que especifiquen o idioma que se
debe empregar nin nas situacións orais nin escritas. Por outra banda, só catro de cada dez
poñen a disposición do persoal ferramentas de apoio lingüístico en galego.

2. Normas e criterios de uso lingüísticos
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O Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade é un traballo impulsado pola
Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia que nace cunha dobre finalidade:

- Como unha ferramenta que permita o seguimento permanente do Plan xeral de
normalización da lingua galega, e

- 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.

No Observatorio recóllense oito ámbitos de actuación: administracións públicas, educación,
medios de comunicación, economía e empresa, sanidade, tecido asociativo, sector das
telecomunicacións e cidadanía.

Este tríptico céntrase no subámbito da Xunta de Galicia. Aquí dáse a coñecer a situación
do galego na administración autonómica de Galicia e inclúense datos sobre os coñecementos,
os usos, e as opinións e as actitudes en relación coa lingua.
O traballo do Observatorio realízase a partir de dous enfoques:

Cuantitativo: 317 enquisas realizadas a unidades administrativas da Xunta de Galicia.
Cualitativo: panel de escoita, reunión á que asistiron diversos cargos ou postos da Xunta
de Galicia para opinar sobre diversos temas relacionados cos usos lingüísticos nesta
administración local.

Para poder comprobar como evoluciona a situación da lingua galega estableceranse unha
serie de indicadores que facilitarán a análise desta evolución dun xeito periódico, eficaz e
sistemático.
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1. Usos lingüísticos

3. Competencias lingüísticas

4. Actitudes e opinións lingüísticas
* Conclusións
· O uso da lingua galega é maioritario nas
comunicacións orais e escritas co exterior,
especialmente nas escritas, a diferenza do
que ocorre noutras administracións, en que
o uso oral do galego é superior ao escrito.

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

· Máis da metade das persoas enquisadas
afirma que o galego ten vantaxes e un 77%
cre que esta lingua non ten desvantaxes. Un
66,3% afirma utilizar os recursos lingüísticos
da Xunta. Constátase, ademais, que sete de
cada dez unidades administrativas que non
utilizan estes recursos non os coñecen.

· Con respecto ao uso de linguas estranxeiras,
só nunha de cada cinco unidades enquisadas
se utilizan, e a lingua máis empregada é o
inglés, seguida do francés e do portugués.

Comun icac ións  ex te rnas :
O uso do galego na documentación escrita
das comunicacións exteriores supera
claramente o 90%. Pola contra, nos usos
orais é nos que se produce un menor
emprego desta lingua, ao situarse en valores
próximos ao 65%.

Comun icac ións  i n te rnas :
Na documentación interna o galego é a lingua
de uso maioritario. Oralmente tamén é a
lingua predominante, aínda que en
porcentaxes menores que nos escritos.

As maiores necesidades en materia de competencias lingüísticas do persoal danse na
expresión escrita e na fala. Así o pensa o 65,9% e o 51,4% das unidades administrativas
enquisadas. En xeral, pódese dicir que o persoal das unidades administrativas da Xunta de
Galicia posúe os coñecementos axeitados de galego para o posto de traballo que desenvolve.

Oito de cada dez enquisados escolleron o emprego de ferramentas lingüísticas como a
actividade máis necesaria para a promoción do galego na súa unidade administrativa. Os
recursos lingüísticos considerados máis útiles, cunha porcentaxe superior ao 90%, son os
correctores ortográficos e os dicionarios. Os menos empregadosos son os servizos lingüísticos
e a terminoloxía específica.

5. Índice de normalización lingüística (INL)
O INL da Xunta de Galicia é do 78,14, o que sitúa a esta administración como unha das que
ten un índice máis elevado. As medias máis altas aparecen nos factores relacionados cos
aspectos externos da organización: a documentación de uso externo e a imaxe .

Seis de cada dez unidades administrativas da Xunta de Galicia teñen criterios que especifican
que lingua usar na atención oral ao público. Arredor da metade debe facelo en galego,
mentres que o 45,8% ten que atender na lingua do interlocutor/a.

Por outra banda, en máis de oito de cada dez unidades administrativas poñen a disposición
do persoal ferramentas de apoio lingüístico.

2. Normas e criterios de uso lingüísticos
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F1: imaxe e
rotulación

F2:
adecuación
lingüística

persoal

F3: criterios
usos

lingüísticos

F4: doc. uso
externo

F5:
comunicación

exterior

F6: doc. e
comunicación

interna

Factor

Índice de
normalización
lingüística: 78,14

95,22
73,59 74,3866,9270,21

100%

75%

50%

25%

0%

Gráfico: usos lingüísticos nas comunicacións orais internas

At. telefónica At. persoal Conversas
cos

usuarios/as

Conversas
cos

provedores

Escritos a
usuarios/as

Escritos a
provedores

Escritos a
empresas e
institucións

Correo
electrónico

Pub.
periódica -

non periódica

34,9%

65,1%

36,6%

63,4%

40,5%

59,5%

3,8%

96,2%

36,2%

63,8%
95,4%

75%

50%

25%

0%
Correctores
ortográficos

Tradutores
automáticos

Dicionarios Terminoloxía
específica

Programas
informáticos

Modelos de
doc. en galego

Cursos de
galego

Servizos
lingüísticos

Gráfico: utilidade dos diferentes recursos lingüísticos nas unidades administrativas que as consideran útiles

59,6%
50,4% 49,6%

80,7%80,9%

43,6%48,4%

82,7%

2,9%

97,1% 81,2% 91,9%

100%

75%

50%

25%

0%

Castelán
Galego

Gráfico: usos lingüísticos nas comunicacións orais internas

Persoal
directivo: SX,

DX...

Persoal
técnico:

subdir., xefe/a

Persoal
administrativo

Persoal
subalterno

Reunións con
directivos/as

Reunións sen
directivos/as

Contactos
ext.

directivos/as

39,8%

60,2%

41,1%

58,9%

32,2%

67,8%

33,4%

66,6%

25,9%

74,1%

40,3%

59,7%

23,6%

76,4%

4,6% 18,8% 8,1%

O 56% dos enquisados pensa que o emprego do galego aumentou ou aumentou moito,
grazas a unha maior implicación, sensibilidade, concienciación, compromiso e interese.



O Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade é un traballo impulsado pola
Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia que nace cunha dobre finalidade:

- Como unha ferramenta que permita o seguimento permanente do Plan xeral de
normalización da lingua galega, e

- 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.

No Observatorio recóllense oito ámbitos de actuación: administracións públicas, educación,
medios de comunicación, economía e empresa, sanidade, tecido asociativo, sector das
telecomunicacións e cidadanía.

Este tríptico céntrase no subámbito doutras entidades estatutarias. Aquí dáse a coñecer a
situación do galego en cinco entidades estatutarias de Galicia e inclúense datos sobre os
coñecementos, os usos, e as opinións e as actitudes en relación coa lingua.
O traballo do Observatorio realízase a partir dun enfoque cuantitativo, mediante
5 enquisas realizadas a entidades estatutarias da Xunta de Galicia.

Para poder comprobar como evoluciona a situación da lingua galega estableceranse unha
serie de indicadores que facilitarán a análise desta evolución dun xeito periódico, eficaz e
sistemático. Nesta observación inclúense as seguintes entidades: Valedor do Pobo, Parlamento
de Galicia, Consello de Contas, Consello Consultivo de Galicia e o Consello da Cultura
Galega.
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1. Usos lingüísticos 3. Competencias lingüísticas

4. Actitudes e opinións lingüísticas

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

· En todas estas entidades poñen a disposición
do persoal ferramentas de apoio lingüístico
e en tres delas mesmo contan cunha persoa
que realiza labores de normalización.

· Todas as ferramentas lingüísticas foron
consideradas de grande utilidade e ademais

empréganse todas nunha porcentaxe moi
elevada (agás os cursos de galego, aos que
só acode o persoal dunha delas).

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

Comun icac ións  ex te rnas :
O emprego do galego nas comunicacións
tanto orais como escritas co exterior é moi
elevado, con porcentaxes superiores ao 95%
en todos os casos. De igual xeito acontece
na documentación de carácter interno.

Comun icac ións  i n te rnas :
Nas comunicacións orais internas o galego
é a lingua predominante, aínda que non dun
xeito tan maioritario como nas escritas.

En canto ás carencias do persoal sinaláronse necesidades na expresión escrita en tres das
cinco entidades estudadas. Todo o persoal que traballa nestas entidades ten os coñecementos
axeitados de galego para o seu posto.

Respecto da utilidade dos recursos e das ferramentas lingüísticas, todas as propostas tiveron
un grao de aceptación moi elevado. Ademais de consideralas útiles, nas entidades enquisadas
empréganse case todas estas ferramentas.

Todas as entidades estatutarias enquisadas pensan que na súa institución o galego se usa
moito. Con respecto ao emprego de recursos lingüísticos da Xunta de Galicia, constátase
que todas as entidades os utilizan.

5. Índice de normalización lingüística (INL)
O INL acadado no conxunto das cinco entidades estatutarias estudadas é o máis elevado
de todas as administracións, xa que chega ao 85,91.

Só nunha das entidades enquisadas contan con criterios lingüísticos de atención oral ao
público e para as comunicacións escritas (por defecto en galego nos dous casos).

Todas poñen a disposición do persoal ferramentas lingüísticas e en tres contan cunha persoa
que desenvolve tarefas de normalización lingüística.

2. Normas e criterios de uso lingüísticos
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F1: imaxe e
rotulación

F2:
adecuación
lingüística

persoal

F3: criterios
usos

lingüísticos

F4: doc. uso
externo

F5:
comunicación

exterior

F6: doc. e
comunicación

interna

Factor

Índice de
normalización
lingüística: 85,91

96,95 83,69 81,1073,1884,53

100%

75%

50%

25%

0%

Castelán
Galego

Gráfico: usos lingüísticos nas comunicacións orais internas

Cargos
directivos

Persoal
técnico

Persoal
administrativo

Operarios/as
ou

subalternos

Reunións
internas

Contactos
exteriores dos

cargos
directivos/as

22,0%

78,0%

26,0%

74,0%

25,0%

75,0%

31,0%

69,0%

24,0%

76,0%

4,0%

96,0%

100%

75%

50%

25%

0%

60,0%

40,0%

Vantaxes do
galego

Desvantaxes do
galego

Aumento do
uso nos

próximos 12
meses

Aumento do
uso antes de 5

anos

Uso recursos
lingüísticos

Xunta

Gráfico: opinións sobre o galego

20,0%

80,0%
100% Ns/Nc

Si
Non80,0%

20,0%

100%



O Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade é un traballo impulsado pola
Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia que nace cunha dobre finalidade:

- Como unha ferramenta que permita o seguimento permanente do Plan xeral de
normalización da lingua galega, e

- 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.

No Observatorio recóllense oito ámbitos de actuación: administracións públicas, educación,
medios de comunicación, economía e empresa, sanidade, tecido asociativo, sector das
telecomunicacións e cidadanía.

Este tríptico céntrase no subámbito da Xunta de Galicia. Aquí dáse a coñecer a situación
do galego na administración autonómica de Galicia e inclúense datos sobre os coñecementos,
os usos, e as opinións e as actitudes en relación coa lingua.
O traballo do Observatorio realízase a partir de dous enfoques:

Cuantitativo: 317 enquisas realizadas a unidades administrativas da Xunta de Galicia.
Cualitativo: panel de escoita, reunión á que asistiron diversos cargos ou postos da Xunta
de Galicia para opinar sobre diversos temas relacionados cos usos lingüísticos nesta
administración local.

Para poder comprobar como evoluciona a situación da lingua galega estableceranse unha
serie de indicadores que facilitarán a análise desta evolución dun xeito periódico, eficaz e
sistemático.
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1. Usos lingüísticos

3. Competencias lingüísticas

4. Actitudes e opinións lingüísticas
* Conclusións
· O uso da lingua galega é maioritario nas
comunicacións orais e escritas co exterior,
especialmente nas escritas, a diferenza do
que ocorre noutras administracións, en que
o uso oral do galego é superior ao escrito.

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

· Máis da metade das persoas enquisadas
afirma que o galego ten vantaxes e un 77%
cre que esta lingua non ten desvantaxes. Un
66,3% afirma utilizar os recursos lingüísticos
da Xunta. Constátase, ademais, que sete de
cada dez unidades administrativas que non
utilizan estes recursos non os coñecen.

· Con respecto ao uso de linguas estranxeiras,
só nunha de cada cinco unidades enquisadas
se utilizan, e a lingua máis empregada é o
inglés, seguida do francés e do portugués.

Comun icac ións  ex te rnas :
O uso do galego na documentación escrita
das comunicacións exteriores supera
claramente o 90%. Pola contra, nos usos
orais é nos que se produce un menor
emprego desta lingua, ao situarse en valores
próximos ao 65%.

Comun icac ións  i n te rnas :
Na documentación interna o galego é a lingua
de uso maioritario. Oralmente tamén é a
lingua predominante, aínda que en
porcentaxes menores que nos escritos.

As maiores necesidades en materia de competencias lingüísticas do persoal danse na
expresión escrita e na fala. Así o pensa o 65,9% e o 51,4% das unidades administrativas
enquisadas. En xeral, pódese dicir que o persoal das unidades administrativas da Xunta de
Galicia posúe os coñecementos axeitados de galego para o posto de traballo que desenvolve.

Oito de cada dez enquisados escolleron o emprego de ferramentas lingüísticas como a
actividade máis necesaria para a promoción do galego na súa unidade administrativa. Os
recursos lingüísticos considerados máis útiles, cunha porcentaxe superior ao 90%, son os
correctores ortográficos e os dicionarios. Os menos empregadosos son os servizos lingüísticos
e a terminoloxía específica.

5. Índice de normalización lingüística (INL)
O INL da Xunta de Galicia é do 78,14, o que sitúa a esta administración como unha das que
ten un índice máis elevado. As medias máis altas aparecen nos factores relacionados cos
aspectos externos da organización: a documentación de uso externo e a imaxe .

Seis de cada dez unidades administrativas da Xunta de Galicia teñen criterios que especifican
que lingua usar na atención oral ao público. Arredor da metade debe facelo en galego,
mentres que o 45,8% ten que atender na lingua do interlocutor/a.

Por outra banda, en máis de oito de cada dez unidades administrativas poñen a disposición
do persoal ferramentas de apoio lingüístico.

2. Normas e criterios de uso lingüísticos
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Gráfico: usos lingüísticos nas comunicacións orais internas
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O 56% dos enquisados pensa que o emprego do galego aumentou ou aumentou moito,
grazas a unha maior implicación, sensibilidade, concienciación, compromiso e interese.



O Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade é un traballo impulsado pola
Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia que nace cunha dobre finalidade:

- Como unha ferramenta que permita o seguimento permanente do Plan xeral de
normalización da lingua galega, e

- 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.

No Observatorio recóllense oito ámbitos de actuación: administracións públicas, educación,
medios de comunicación, economía e empresa, sanidade, tecido asociativo, sector das
telecomunicacións e cidadanía.

Este tríptico céntrase no subámbito doutras entidades estatutarias. Aquí dáse a coñecer a
situación do galego en cinco entidades estatutarias de Galicia e inclúense datos sobre os
coñecementos, os usos, e as opinións e as actitudes en relación coa lingua.
O traballo do Observatorio realízase a partir dun enfoque cuantitativo, mediante
5 enquisas realizadas a entidades estatutarias da Xunta de Galicia.

Para poder comprobar como evoluciona a situación da lingua galega estableceranse unha
serie de indicadores que facilitarán a análise desta evolución dun xeito periódico, eficaz e
sistemático. Nesta observación inclúense as seguintes entidades: Valedor do Pobo, Parlamento
de Galicia, Consello de Contas, Consello Consultivo de Galicia e o Consello da Cultura
Galega.

O Observatorio da Situación
da Lingua Galega na Sociedade

Subámbito doutras entidades
estatutarias

Observación no ámbito da Administración
Subámbito doutras entidades

estatutarias
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1. Usos lingüísticos 3. Competencias lingüísticas

4. Actitudes e opinións lingüísticas

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

· En todas estas entidades poñen a disposición
do persoal ferramentas de apoio lingüístico
e en tres delas mesmo contan cunha persoa
que realiza labores de normalización.

· Todas as ferramentas lingüísticas foron
consideradas de grande utilidade e ademais

empréganse todas nunha porcentaxe moi
elevada (agás os cursos de galego, aos que
só acode o persoal dunha delas).

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

Comun icac ións  ex te rnas :
O emprego do galego nas comunicacións
tanto orais como escritas co exterior é moi
elevado, con porcentaxes superiores ao 95%
en todos os casos. De igual xeito acontece
na documentación de carácter interno.

Comun icac ións  i n te rnas :
Nas comunicacións orais internas o galego
é a lingua predominante, aínda que non dun
xeito tan maioritario como nas escritas.

En canto ás carencias do persoal sinaláronse necesidades na expresión escrita en tres das
cinco entidades estudadas. Todo o persoal que traballa nestas entidades ten os coñecementos
axeitados de galego para o seu posto.

Respecto da utilidade dos recursos e das ferramentas lingüísticas, todas as propostas tiveron
un grao de aceptación moi elevado. Ademais de consideralas útiles, nas entidades enquisadas
empréganse case todas estas ferramentas.

Todas as entidades estatutarias enquisadas pensan que na súa institución o galego se usa
moito. Con respecto ao emprego de recursos lingüísticos da Xunta de Galicia, constátase
que todas as entidades os utilizan.

5. Índice de normalización lingüística (INL)
O INL acadado no conxunto das cinco entidades estatutarias estudadas é o máis elevado
de todas as administracións, xa que chega ao 85,91.

Só nunha das entidades enquisadas contan con criterios lingüísticos de atención oral ao
público e para as comunicacións escritas (por defecto en galego nos dous casos).

Todas poñen a disposición do persoal ferramentas lingüísticas e en tres contan cunha persoa
que desenvolve tarefas de normalización lingüística.

2. Normas e criterios de uso lingüísticos
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Gráfico: índice de normalización lingüística das outras entidades estatutarias de Galicia
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