
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 



 
O Concello de Santiago e a Cámara de Comercio manteñen desde o ano 2000 un acordo de 
colaboración para convocar cada ano os Premios Manuel Beiras, dedicados a recoñecer e poñer 
en valor as empresas que empregan habitualmente o galego na súa comunicación. 
 
Ao longo das edicións anteriores galardoáronse empresas dos máis diversos sectores e tamén se 
recoñeceu a achega de persoas e entidades que contribuíron dalgún xeito á normalización da lingua 
no ámbito socioeconómico. Na edición pasada, os Premios chegaron ao Teatro Principal para 
celebrar o seu vixésimo aniversario cunha gala onde se fixo memoria dunha xa asentada traxectoria. 
 
A convocatorio 2020 aséntase nesa traxectoria pero é dalgún xeito, o inicio dunha etapa nova na 
que deben gañar presenza e recoñecemento social para, con ela, aumentar a valoración que o 
público poida outorgarlles ás empresas que o posúen o galardón. Nese camiño, introducimos 
algunhas novidades e reforzamos as actividades que inclúe a convocatoria. 
 
De común acordo coa Cámara de Comercio, revisamos as normas que viñeron rexendo as 
anteriores convocatorias. Na nova redacción das bases procuramos explicar con máis claridade 
que é o que estes premios queren recoñecer, os seus obxectivos e o que o xurado debe ter en 
conta para a súa escolla de empresas premiadas. 
 
Por outra parte, tendo en conta a sociedade compostelá non só acepta senón mesmo demanda, e 
desde logo valora, que as empresas empreguen o galego na súa rotulación, na publicidade ou en 
calquera outra manifestación, consideramos que é necesario nesta altura comezar a “subir o listón” 
para poñer o foco na calidade e na eficacia da comunicación realizada en galego. 
Consecuentemente créase unha nova categoría para premiar as accións -globais ou puntuais- 
das empresas que destaquen pola súa innovación, orixinalidade, impacto etc., e que poden 
convertérense en exemplos para esa mellora que convén promover.  
  
Esta categoría, que entendemos como unha mirada ao futuro, con máis e mellor comunicación en 
galego por parte das empresas, vén substituír a distinción especial que recoñeceu ao longo destes 
vinte anos o compromiso de moitas persoas e entidades que foron pioneiras na incorporación da 
nosa lingua nos seus respectivos espazos.  
 
 
Deseños tamén unha campaña de divulgación dos obxectivos sinalados que se vai desenvolver 
nestas semanas. Terá, ademais da presenza virtual, unha vertente presencial, na rúa e nos 
establecementos, porque non queremos esquecer tamén a realidade dos negocios “reais” que dan 
vida ás nosas rúas.   
 

 
 



 

 
 
 
Apoiada na imaxe creada na edición anterior, e na súa mensaxe, AQUÍ O GALEGO TEN 
COBERTURA, avanza un paso máis na súa formulación:  
 

O GALEGO CONÉCTANOS E FAINOS VISIBLES: USAR O GALEGO É UNHA DECISIÓN 
ESTRATÉXICA 

 
Nestes momentos, en que as os negocios locais precisan de todo o noso apio e cando a parece 
aumentar a sensibilidade da cidadanía polo próximo, o local, o sustentable, os valores intanxibles e 
a comunicación, non podemos deixar de poñer en evidencia que o emprego da nosa lingua propia 
é o mellor elemento para establecer esta conexión: distingue os establecementos locais nun 
contexto globalizado e facilita as redes de complicidade co seu público. 
 
 
 

 



 
 
Todos os items da campaña remitirán á web onde atopar as bases da convocatoria, información 
complementaria, vídeos e un histórico dos premios durante estes anos. O enderezo é 
www.premiosmanuelbeiras.gal. Esta web, creada hai dous anos cun contido básico, foi xa 
medrando de maneira importante e vai reorganizarse para convertela no referente de toda a 
información sobre os premios, tanto da convocatoria actual como das pasadas. Completarase 
asemade con novos contidos audiovisuais que se difundirán tamén a través das redes. 
  
Mais todas estas novidades non terían sentido sen candidaturas aos premios que o xurado poida 
avaliar. Como nos anos anteriores, calquera persoa ou entidade pode formular propostas de 
candidaturas e tamén o poden facer as mesmas empresas candidatas.  
 
A proposta debe achegar, na medida do posible, información sobre a práctica lingüística da 
empresa. Para facilitar a recollida desta información, as empresas candidatas poden sumarse a 
#galegoempresas (galegoempresas.santiagodecompostela.gal) que, ademais de incluír un 
autodiagnóstico contribúe á súa difusión pública, ou poden elaborar unha pequena memoria, para 
o que contarán co apoio, se o precisan, do Departamento de Lingua. Na web atoparán unha guía 
para facilitar a información que o xurado necesita. Como é habitual, a organización non fai público 
o nome das empresas que son candidatas, mais elas si poden publicitalo. 
 
A convocatoria dese ano rematará co habitual acto de entrega dos premios ás empresas que o 
xurado elixa. Está previsto para o 21 de decembro e volveremos ao Teatro Principal, espazo 
emblemático da cidade que “estreamos” como escenario dos premios na convocatoria aniversario 
do ano pasado. 
 
Non quixemos perder o carácter de gala celebrativa que adquiriu xa este evento e, malia as 
restricións en que estamos inmersos, programamos un acto que acollerá canto público nos permitan 
as normas e que se emitirá en streaming para que poidamos asistir todos e todas desde as nosas 
casas. Haberá, como sempre, discursos de institucións e premiados pero haberá tamén sorpresas 
e humor para facernos pasar un anaco ameno en apoio do empresariado compostelán e do noso 
idioma.  
 
Animamos a ir anotando na axenda a cita para atopármonos arredor do Premios Manuel Beiras 
2020, o 21 de decembro ás 20 horas no ou desde o Teatro Principal e, entre tanto, de xeito inmediato 
a enviar propostas de empresas que consideremos merecentes deste galardón. 
 
 
Departamento de Lingua Galega do Concello de Santiago: dlg@santiagodecompostela.gal 
Comunicación da Cámara de Comercio: comunicación@camaracompostela.org 



 
 

 
 

BASES DOS PREMIOS MANUEL BEIRAS 
 

O Concello de Santiago e a Cámara de Comercio de Santiago de Compostela convocan os Premios 
Manuel Beiras co obxectivo de achegar un recoñecemento público ao uso do galego no ámbito 
empresarial, como eido de gran relevancia no proceso de normalización do uso social da lingua 
galega. Con este recoñecemento pretenden contribuír á difusión das boas prácticas comunicativas 
en galego e poñer de manifesto as vantaxes de incorporar a nosa lingua para o sector 
socioeconómico. 
 
Pola súa vez, coa denominación destes premios, queren lembrar a figura do histórico comerciante 
compostelán Manuel Beiras García (1904-1996), destacado loitador da nosa cultura e da nosa 
lingua que foi membro das dúas institucións organizadoras. 
 
A convocatoria, de carácter anual, rexerase polas seguintes bases. 
 
1 O Premio Manuel Beiras poderá outorgarse cada ano ás empresas que o xurado considere 
merecentes dun recoñecemento público polo uso do galego na súa actividade, na categoría en que 
corresponda, por canto supoña un maior prestixiamento da lingua, a súa introdución en ámbitos en 
que aínda conta con escasa presenza, un exemplo de compromiso público, de calidade ou de boas 
prácticas neste eido ou calquera outro mérito que consideren destacable para contribuír ao proceso 
da normalización social do uso do galego. 
 
2 O Premio Manuel Beiras ten carácter de distinción pública, sen que leve engadida ningunha 
dotación económica para as empresas premiadas. Materializarase nun elemento simbólico que se 
entregará ás persoas representantes das empresas premiadas nun acto público. 
 
3  O xurado poderá outorgar cadanseu premio nas categorías seguintes: 
 

Empresa cun uso continuado da lingua galega 
Poderán optar a esta categoría as empresas que empreguen o galego de xeito habitual na 
súa comunicación desde, cando menos, cinco anos atrás. O xurado avaliará as súas 
diferentes formas de comunicación -orais e escritas, internas e externas, formais e informais, 
presenciais e virtuais- para analizar se son percibidas globalmente como empresas que 
funcionan en galego e reúnen méritos para seren premiadas. 
 
Empresa de nova incorporación ao uso da lingua galega 
Entenderanse integradas nesta categoría as empresas que comezaron a empregar o galego 
na súa comunicación nos últimos cinco anos, ben porque foron creadas nese período ben 
porque mudaron as súas políticas lingüísticas cara ao emprego desta lingua dentro dese 
prazo. En todo caso, avaliarase se as candidatas empregan o galego nos diferentes tipos de 
comunicación que practican de cara a recoñecer a súa oferta global como empresas en 
galego. 
 
Empresa innovadora no uso do galego 
Con esta categoría, o xurado poderá recoñecer unha empresa que destaque pola innovación 
da súa comunicación en galego. Cabe considerar a liña comunicativa xeral da empresa ou 
un ámbito, soporte ou campaña concretos, tendo en conta na valoración a orixinalidade, a 
introdución en novos ámbitos TIC, o impacto alcanzado ou calquera outro aspecto que o 
xurado entenda relevante na liña do anovamento ou da eficacia comunicativa. 

 
4 Poden concorrer a este premio as empresas radicadas do concello de Santiago de Compostela, 
entendendo aquelas que teñen a súa sede social no municipio ou que realizan unha importante 
actividade nel. 
 



5 As empresas poderán presentar directamente a súa candidatura ou seren propostas por calquera 
outra persoa ou entidade. En calquera dos dous casos, para manteren a condición de candidatas, 
deberán aceptala acceder a facilitar información ás entidades organizadoras para que o xurado 
poida avaliar a súa comunicación interna e externa. 
 
6 O xurado estará formado por cadansúa persoa representante das seguintes entidades: 
 
- Cámara de Comercio de Santiago de Compostela 
- Concello de Santiago de Compostela 
- Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia 
- Universidade de Santiago de Compostela 
- Asociación en defensa da lingua, acordada de común acordo entre as institucións organizadoras 
- Colexio de Xornalistas 
- Asociación de Consumidores 
- Cada unha das empresas premiadas na edición anterior. 
 
A presidencia do xurado recaerá en anos alternos no Concello de Santiago e na Cámara de 
Comercio. As funcións de secretaría realizaraas unha persoa designada pola presidencia, que 
asistirá ás xuntanzas do xurado con voz e sen voto. 
 
7 O xurado, que poderá incorporar outras propostas ás candidaturas que se lle formulen, emitirá a 
súa resolución de acordo cos obxectivos do premio e as características de cada unha das categorías 
previstas e poderá, se así o considera, deixar deserta calquera delas. A súa decisión será inapelable 
e recollerase nunha acta onde se farán constar os méritos principais que destaca para cada unha 
das empresas premiadas. 
 
8  Os premios serán entregados publicamente e daráselles toda a difusión posible como parte do 
cumprimento dos obxectivos da convocatoria destes premios. 
 
9 Co mesmo obxectivo dos premios, as empresas recoñecidas con eles deberán contribuír á súa 
divulgación e á dos motivos polos que lles foron outorgados e poderán amosar a distinción nos seus 
establecementos e tamén nos diferentes soportes comunicativos que empreguen. 
 
10 A participación como empresa candidata aos premios implica aceptar estas bases en todos os 
seus termos que, en caso de dúbida, serán interpretadas de común acordo pola comisión de 
seguimento formada paritariamente por representantes das dúas institucións organizadoras. 



 
 

PREMIADOS 
 

 
 
Edición 2000 
Seguridade A1 (Servizos) 
Erica Mel, S.C.L. (Industrial) 
Libraría Couceiro (Distintinción especial) 
 
Edición 2001 
Confederación galega de minusválidos (Servizos) 
Litografías do Noroeste, S.A.L. (Industrial) 
Mercado de abastos de Santiago (Nova incorporación) 
Escola infantil Raiola (Distinción especial) 
 
Edición 2002 
Editorial Compostela (Industrial) 
Feire Chico, S.L. (Servizos) 
Alcampo (Nova incorporación) 
Fundación Galicia Empresa (Distinción especial) 
 
Edición 2003 
Xanela Arquitectura (Industrial) 
Vieiros (Servizos) 
Restaurante A Espetería (Nova incorporación) 
Ramón Castromil (Distinción especial) 
 
Edición 2004 
Xho, Xestiona Hotalería, SC (Nova incorporación) 
R comunicación (Uso continuado) 
Xosé Otero Pombo (Distinción especial) 
 
Edición 2005 
Rey Xestión (Nova incorparación) 
Clínica Veterinaria San Roque (Uso continuado) 
Sala Nasa (Distinción especial) 
 
Edición 2006En 2019 cúmprense 20 anos de traxectoria do premio. 
Aceiro (Nova incorporación ao galego) 
T44 Fotocopias (Uso continuado) 
Papelaría e Hiper Xaquín (Distinción especial) 
 
Edición 2007 
Cenlitrosmetrocadrado (Nova incorporación) 
Dado Dadá (Uso continuado) 
Federación de Libreiros de Galicia (Distinción especial) 
 
Edición 2008 
A Navalla Suíza (Nova incorporación) 
Tórculo (Uso continuado) 
Asociación Empresarios de Área Central (Distinción especial) 
 
Edición 2009 
Pecados (Nova incorporación) 
Localia TV (Uso continuado) 
Libraría Pedreira (Distinción especial) 
 



 
 
 
 
 
Edición 2010 
Novi Ius Avogados (Nova incorporación) 
O Dezaseis (Uso continuado) 
Atlántica de Información e Comunicación (Distinción especial) 
 
Edición 2011 
O Gato Cósmico (Nova incorporación) 
Clínica dermatolóxica Dermalar (Uso continuado) 
Ana López-Suevos (Distinción especial) 
 
Edición 2012 
Galensigna (Nova incorporación) 
Autoescola Mata (Uso continaudo) 
Asociación de Hostalería de Compostela (Distinción especial) 
 
Edición 2013 
Buydeal (Nova incorporación) 
Pedra Salgada (Uso continaudo) 
Manuel Portas (Distinción especial) 
 
Edición 2014 
Promove Consultora (Nova incorporación) 
Conxelados José Bermúdez (Uso continuado) 
PuntoGal (Distinción especial) 
 
Edición 2015 
Libraría de Mulleres Lila de Lilith (Nova incorporación) 
Sacauntos Cooperativa Gráfica (Uso continuado) 
Imaxin software (Distinción especial) 
 
Edición 2016 
Miranda Priestly (Coralia) (Nova incorporación) 
Na Nube (Uso continuado) 
Alvarellos (Editora (Distinción especial) 
 
Edición 2017 
Brazolinda (Nova incorporación) 
Illa Bufarda (Uso continuado) 
Colexio de Avogados de Santiago (Distinción especial) 
 
Edición 2018 
Leite Noso (Nova incorporación) 
Construcións Alvite Gonzáles  (Uso continuado) 
Evaristo Rodríguez Carracedo (Distinción especial) 
 
Edición 2020 
Numax (Uso continuado) 
Strelia Electrotecnia (Uso continuado) 
Cantigas e Agarimos (Distinción especial) 


