
Cada ano, cada 17 de maio, celebramos o Día das Letras Galegas. Esta é unha data que serve, en 
primeiro lugar, para fortalecer e afianzar a nosa memoria histórica como pobo a través do sinal 
de identidade que nos é máis propio: a lingua. En segundo lugar, esta conmemoración axúdanos a 
recuperar aquelas figuras sobranceiras das nosas letras como é o caso, neste ano, da poeta noiesa 
María Mariño, que recibe a homenaxe do pobo galego no centenario do
seu nacemento.

Ademais de lembrar os nomes de mulleres e homes que manifestaron un compromiso co noso país e 
coa nosa cultura, queremos que o día de hoxe sexa unha xornada de reflexión sobre a responsabilidade 
persoal e colectiva que nos corresponde na defensa do galego, piar básico na conservación da nosa 
identidade, do noso xeito de ver e de describir o que nos rodea.

O Concello de Santiago de Compostela reitera o firme compromiso da institución co noso país, coa 
nosa cultura e coa nosa lingua. Nesta tarefa colectiva radica o futuro do noso pobo.

Santiago de Compostela, 17 de maio de 2007
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DEFINICIÓN

O bando é o instrumento e, xa que logo, o documento de que dispón o Alcalde para lembrar o cum-
primento dunha disposición legal ou regulamentaria, datas ou lugares en que se levarán a cabo de-
terminadas actuacións ou prestacións, actualización de mandados contidos nas leis; é dicir, medidas 
temporais de carácter instrumental.

Ás veces empréganse tamén para o ditado de normas modificatorias ou innovativas por parte do 
Alcalde.

ESTRUTURA

Cabeceira

• Título

Breve indicación do contido do bando baixo a epígrafe “Bando da Alcaldía sobre…” ou 
“polo que se comunica…”.

Breve introdución onde se indiquen as motivacións do bando; verbigracia:

“O Concello de Santiago solicita a colaboración dos veciños e veciñas do municipio no 
cumprimento das normas que se estabelecen neste Bando, que regula o funcionamento do servizo 
de limpeza e recollida do lixo para gozar dun municipio máis limpo e mellor comunicado”.

“O Concello de Santiago pon en coñecemento da cidadanía…”; “O Concello de Santiago informa…”.

Corpo

• Contido do bando

Este documento posúe un carácter demasiado xenérico e a información que nel se in-
clúe pode ser de carácter moi diverso, o que fai difícil fixar unha estrutura específica.

Teremos en conta os criterios xerais de redacción (claridade e concisión) e, na medida 
do posíbel, relacionaranse os parágrafos dun xeito lóxico e xerarquizado de xeito que se 
introduza unha idea en cada un deles; e sempre que así sexa relacionaranse numerados 
para que a cidadanía identifique dun xeito claro a xerarquía de informacións que se lle 
presenta. 

Peche

• Lugar e data

Nun parágrafo separado débese indicar o lugar e a data do bando.

Hai que ter en conta que as datacións non levan preposicións (nin En antes do lugar nin 
a antes da data) e que o nome do lugar débese separar da data mediante unha coma.

• Sinatura

Ao final do documento figurará o cargo (O Alcalde) seguido da súa sinatura orixinal que 
autentica o escrito e do seu nome e apelidos.

ESTRUTURA DO BANDO


