
  
 

 

 
                    

PREMIO MANUEL BEIRAS 
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

 
Persoa ou entidade que formula a proposta 
Nome ou razón social: 
 

Enderezo postal: 
 
 

Teléfono: 
 
 

Enderezo electrónico: 
 

 
Datos da candidatura 
Nome da empresa: 
 
 

Nome do/a propietario/a ou representante legal: 
 
 

Enderezo postal: 
 
 

Teléfono: 
 
 

Enderezo electrónico: 
 

Enderezo web: 
 
 

Ano de creación da empresa: 
 

Categoría en que a inclúe                     

               uso continuado                           �  

               nova incorporación                     �  
 

Actividade: 
 
 
 
 
 
 

 
____________________ 
Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán 
tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Santiago relacionados con este trámite, coa 
finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia o interesado con esta solicitude. 
En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que 
deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello. 



  
 

 

 
                    

Descrición dos usos lingüísticos 

Canto tempo levan desenvolvendo a súa actividade 
empresarial en galego? 

Reciben ou recibiron algún tipo de axuda pública para a 
galeguización (subvencións, premios...)?   

Menos dun ano         Da Xunta de Galicia  

Entre un e cinco anos  Do Concello de Santiago  

Entre cinco e dez anos  Da Deputación da Coruña  

Máis de dez anos  Outras  

Dispoñen dalgún regulamento ou directriz específica, 
formal ou non formal, que estipule os usos 
lingüísticos da empresa? 

Cal é a lingua de comunicación  habitual da empresa? 

Si, estipula o uso do galego  O galego  

Si, estipula o uso do castelán  Maioritariamente o galego  

Si, estipula o uso do galego e o cambio para o 
castelán cando o cliente o require 

 O galego ou o castelán dependendo do cliente  

Si, estipula o uso do castelá e o cambio para o 
galego se o cliente o require 

 Maioritariamente o castelán  

Non  O castelán  

Cal é a lingua en que se presentan os produtos ou 
servizos que ofrece a empresa?  

Cal é a lingua que empregan nos usos orais internos? 

En galego  Só galego  

Maioritariamente en galego  Máis galego  

O galego ou o castelán dependendo da 
demanda do cliente 

 Máis castelán  

Maioritariamente o castelán  Só castelán  

Dependen estes usos da propia empresa?   

Cal é a lingua que empregan nos usos orais coa 
clientela? 

Cal é a lingua que empregan na documentación escrita 
interna da empresa? (nóminas,  
contratos, escrituras...) 

Só galego  Só galego  

Máis galego  Máis galego  

Máis castelán  Máis castelán  

Só castelán  Só castelán  

Cal é a lingua que empregan na documentación de 
contacto directo coa clientela? (facturas, tiques de 
caixa, tarxetas, etiquetas, papel timbrado...) 

Cal é a lingua que empregan na publicidade? (anuncios nos 
medios de comunicación, catálogos, cartas, folletos...) 

Só galego  Só galego  

Máis galego  Máis galego  

Máis castelán  Máis castelán  

Só castelán  Só castelán  

Cal é a lingua que utilizan na páxina web? 
En que lingua está a rotulación permanente? (letreiro, 
rótulos de seccións, nomes de departamentos, vehículos)   

Só galego  En galego  

Acceso en galego e opción doutros idiomas  Maioritariamente en galego  



  
 

 

 
                    

Acceso en castelán e opción doutros idiomas, 
entre eles  o galego 

 
En galego e castelán  

 

Acceso en castelán e opción doutros idiomas, 
sen incluír o galego 

 
Maioritariamente en castelán 

 

Só castelán  En castelán  

En que lingua está a rotulación temporal? (carteis, 
avisos, notas...) 

Cal é a lingua da interface dos programas informáticos que 
utilizan? (contabilidade, xestión, inventario, 
rexistradoras...) 

En galego  En galego  

Maioritariamente en galego  Maioritariamente en galego  

En galego e castelán  En galego e castelán  

Maioritariamente en castelán  Maioritariamente en castelán  

En castelán  En castelán  

 
Outros méritos que se alegan 
(indique se realizaron algunha acción que teña entre os seus obxectivos a promoción do idioma galego ou calquera 
outra circunstancia que considere de interese para valorar a súa candidatura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documentación que se achega para acreditar os méritos  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
XURADO DO PREMIO MANUEL BEIRAS 


