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RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DA CORPORACIÓN RADIO E 
TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A., DE DATA 29 DE XULLO DE DOUS MIL 
DEZANOVE, POLA QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE A SÚA ESTRUTURA 
DIRECTIVA, ESTABLECIDA NA RESOLUCIÓN DO  23 DE MAIO DE 2017 

 
En virtude das funcións atribuídas no Artigo 26.2. da “Lei 9/2011, de 9 de novembro, 
dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia, 
 

RESOLVO 
Modificar parcialmente a estrutura directiva da Corporación RTVG de acordo co 
establecido no documento anexo. 
 
 
 
 
 

En Santiago de Compostela, a 29 de xullo de 2019 
  

O DIRECTOR XERAL DA CRTVG 
 
 
 

Asdo. Alfonso Sánchez Izquierdo 
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Dirección Xeral da CRTVG 
 
 
 
 
 

Resolución do 29 de xullo de 2019 pola que se modifica parcialmente a 
estrutura directiva da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.  
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I. INTRODUCIÓN. 
A “Resolución da Dirección Xeral da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A., de data 23 de maio de dous mil 
dezasete, pola que se organiza a súa estrutura directiva” establece a estrutura corporativa, plasmada no seu cadro 
directivo coa correspondente asignación de funcións. A estrutura en Áreas que establece está orientada a propiciar 
unha integración produtiva de medios que supere o modelo obsoleto radio, televisión, Rede como liñas paralelas na 
base dun modelo piramidal. A evolución tecnolóxica, dos hábitos de consumo e da competencia no sector a fan posible 
á par que demandan esa integración na captación, xeración e xestión de contidos para a súa difusión multimedia, multi-
canle, multi-plataforma.  
Desde ese punto de vista a estrutura actual supón unha arquitectura xeral axeitada que debe estar aberta a eventuais 
axustes de detalle a prol da necesaria capacidade de adaptación. 
En perspectiva histórica a “Lei 9/2011, de 9 de novembro, de medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia” 
deu lugar á posta en marcha da Corporación RTVG o 1 de xaneiro de 2016, recollendo o legado das sociedades e ente 
público que a antecederon pero cunha definición e configuración xurídica intencionalmente orientadas a facer 
realidade a integración produtiva e sintonía flexible coa evolución do entorno social e de mercado. De feito, como 
consecuencia inmediata, tanto no plano xurídico formal como en virtude das necesidades de orde operativa para 
avanzar no sentido pretendido, foi seguida de xeito case inmediato por unha reorganización da súa estrutura e da 
atribución de funcións que se concretou na “Resolución da Dirección Xeral da CRTVG, do 29 de febreiro de 2016, pola 
que se organiza a estrutura directiva da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.”. Porén, na mesma introdución 
sinalábase o carácter transitorio desa estrutura, motivado pola conveniencia de proceder gradualmente no sentido da 
evolución pretendida. 
Foi así que, pouco máis de un ano despois, a Resolución de 23 de maio de 2017, que articula a Corporación neste 
momento, supuxo xa un cambio cualitativo de modelo orgánico. 
Na súa xustificación aludíanse como motivos os de simplificar a estrutura e darlle un carácter máis orgánico, áxil e 
horizontal cara a potenciar a condición integral e a proxección multimedia do servizo público, superando as estruturas 
paralelas segundo medios, a ordenación piramidal e aínda a dualidade da distinción entre actividades produtivas e de 
soporte.  
Por tanto, como referencias concretas que sinalaron o horizonte da nosa organización actual subliñábanse entón estas 
tres: 
 O desenvolvemento de novos procesos dixitais de produción e xestión dos contidos informativos e, por extensión, 

dos de natureza distinta desa.  
 O mantemento e reforzo da dimensión de servizo público, fundamentada, non de xeito exclusivo pero si 

caracteristicamente, na calidade, credibilidade, notoriedade e proxección deses contidos informativos. 
 A definición e desenvolvemento dunha nova estratexia, estribada en novas formas, de comercialización de contidos 

e publicidade, atendendo no primeiro caso a evolucionar cara a unha combinación de contidos e canles. 
A Resolución de 23 de maio de 2017, ademais, de acordo coa filosofía exposta, aludía á eventualidade de proceder a 
axustes de detalle na estrutura e funcións. 
Ao fío do exposto considérase axeitado avanzar cara á mellora das capacidades de dirección da xestión operativa do 
sistema de produción dixital. En consecuencia faise unha ampliación do cadro directivo en dúas figuras, a incluír 
respectivamente na Área de Xestión Corporativa, en particular no Departamento de Recursos Humanos, e na Área de 
Contidos, aínda que nunha coordinación directa coas de Información e Documentación e mais Innovación e Negocio, en 
termos que non mudando a arquitectura xeral da organización si supoñen en cambio unha modificación puntual desta: 
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 Un/ha Xerente de Proxecto a encadrar, en dependencia da Área de Xestión Corporativa. As funcións a xogar 
estarían neste caso, inicialmente, situadas no ámbito da xestión do Departamento de Recursos Humanos.   

 Un/ha Xefe/a de Servizo, para un novo denominado de Extensión Audiovisual, en dependencia directa do/a 
Director/a de Departamento de Contidos en coordinación directa coa Área de Innovación e Negocio e tamén coa de 
Información e Documentación, en atención á continuidade da acción directiva directa, a xeración de contidos e a 
súa planificación específica para o medio dixital (Redactor/a Xefe/a). 

Por outra parte, en base ao exposto, a criterio desta Dirección Xeral é preciso, pois, mellorar e axilizar a interacción 
entre as Áreas no novo entorno incrementando a conciencia da súa interdependencia desde unha visión de calado. 
Así a resposta organizativa adecuada non se suscita ao nivel das estruturas senón mediante un desexable axuste de 
funcións. Por iso o que se xulga idóneo é definir unha instancia como axente que inspire, impulse, ordene e xere 
coñecemento estratéxico no interior da organización sobre o cambio de paradigma produtivo en curso. Esa instancia, á 
que se confía a atención a tal necesidade, é a figura directiva que na estrutura actual, segundo a Resolución devandita 
de 23 de maio de 2017, con rango de Director/a de Departamento, se viña denominando Adxunto/a ao/á Director/a 
Xeral, que ve deste xeito reformulado o seu nome e funcións. 
Configurase así unha modificación parcial da estrutura directiva da Corporación RTVG en que se conxuga a ampliación 
en dúas figuras e unha existente adquire unha nova denominación asignándoselle novas funcións.  
Dítase, pois, esta Resolución en virtude da “Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación 
audiovisual de Galicia”, en canto no seu Artigo 26.2., asigna á Dirección Xeral a competencia e función de organizar a 
dirección da Corporación. 
Por tanto, en cumprimento da disposición normativa mencionada, a partir da consideración fundada das necesidades, 
que deben satisfacerse modifícase parcialmente a estrutura directiva da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. 
nos termos que se recollen nos capítulos seguintes, II e III, desta. 
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II. ADICIÓNS E MODIFICACIÓNS NO CAPITULO II, RELATIVO Á ESTRUTURA E FUNCIÓNS DAS INSTANCIAS DIRECTIVAS, DA RESOLUCIÓN DE 23 DE MAIO DE 2017. 
1º.-Modifícase integramente a referencia “II.2.2.1. Dirección do Departamento”, única do sub-apartado “II.2.2. 
Adxunto/a á Dirección Xeral”, do apartado “II.2. Oficina do/a Director/a Xeral”, que queda redactada nos termos 
seguintes: 
II.2.2. Departamento de Organización e Xestión do Cambio -Adxunto á Dirección Xeral-. II.2.2.1. Dirección do Departamento. 
O/a Director/a do Departamento de Organización e Xestión do Cambio -Adxunto/a ao/á Director/a Xeral- ten como 
función xenérica principal dar soporte directo á Dirección Xeral, intervindo executivamente por delegación de oficio 
desta, perante os/as Responsables de Área aos efectos de impulsar, ordenar, coordinar e deseñar os procedementos e 
accións tendentes a unha explotación óptima por parte da Corporación das virtualidades e efectos da súa dixitalización 
plena. 
En razón do anterior ten como principais funcións específicas as seguintes: 
 Xestionar e coordinar os recursos humanos e técnicos do Departamento. 
 Elaborar os informes precisos nas materias do ámbito de acción deste. 
 Impulsar a adaptación da organización funcional da Corporación á necesaria evolución da súa actividade en termos 

de eficiencia en orde ás esixencias de mercado é prestación dun servizo público desde a condición de operadora 
pública dixital multimedia, multi-plataforma e multi-canle. 

 Impulsar en consecuencia a necesaria evolución da cultura corporativa. 
 Para iso: 

 Avaliar a eficiencia funcional da coordinación entre Áreas e desenvolver un exercicio prospectivo ao respecto en 
razón da evolución previsible dos factores que inflúen nela, colaborando con estas na análise, deseño e 
perfeccionamento dos protocolos sobre procesos operativos a tal efecto e na súa aplicación efectiva. 

 Intervir executivamente na medida do preciso nesa coordinación. 
 Colaborar coa Dirección de Departamento Responsable da Área de Innovación e Negocio na prospectiva e 

previsión dos cambios de índole tecnolóxica ou con implicacións desa natureza no entorno de concorrencia da 
Corporación para programar anticipadamente as adaptacións organizativas precisas. 

 Colaborar coas Áreas responsables na definición e programación dos investimentos formativos e tecnolóxicos 
que propicien a adaptación produtiva requirida da actividade da Corporación. 

 Exercer por substitución, de xeito supletorio, en caso de necesidade, as funcións do/a Director/a de Departamento 
Responsable da Área de Información e Documentación. 

 Dar conta con carácter mensual no Comité de Dirección, mediante un informe de progreso, da marcha dos asuntos 
que teña encomendados. 

 Aqueloutras funcións que, dentro do seu ámbito, lle sexan asignadas. 
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2º.-No apartado “II.3. Área de Xestión Corporativa”, en particular no sub-apartado “II.3.5. Departamento de Recursos 
Humanos”, introdúcese unha nova referencia, “II.3.5.5. Xerencia de Proxecto ” redactada nos termos seguintes: 
II.3.5.5. Xerencia de Proxecto. 
En dependencia directa da Dirección de Departamento e con rango de Xefatura de Servizo, a Xerencia de Proxecto 
expresa nesa adscrición directa a dependencia orgánica da figura que encarna, cuxa asignación e definición funcional 
establecerase en cada momento de acordo coa función xenérica de supor unha instancia organizativa polivalente de 
emprazamento conxuntural destinada a reforzar con actuacións singulares outras, formalizar a xeito de ensaio novos 
nós de coordinación dos procesos produtivos e de soporte, e responder a necesidades novas ou excepcionais, 
asumindo darlles resposta, liderando os procesos correspondentes e xerando ao fío deles visión prospectiva e 
estratéxica que alimente o deseño e o funcionamento organizativo e funcional da Corporación. 
3º.-No apartado “II.5. Área de Contidos” introdúcese un novo sub-apartado “II.5.3. Servizo de Extensión Audiovisual”, 
que queda redactado nos termos seguintes: 
II.5.3. Servizo de Extensión Audiovisual. 
En dependencia directa da Dirección -de Departamento- Responsable da Área, a Xefatura de Servizo de Extensión 
Audiovisual ten como función xenérica secundala, en particular na procura dunha adaptación, por xeración, xestión, 
planificación e difusión, dos contidos aos novos hábitos de consumo audiovisual, en especial en atención á súa 
evolución constante segundo emerxe e se manifesta nas xeracións máis novas da sociedade. 
En razón do anterior ten como principais funcións específicas estas: 
 Exercer en nome da Dirección -de Departamento- da Área a coordinación operativa coa Área de Innovación e 

Negocio, en particular co Servizo de innovación no Entorno Dixital, na prospección e desenvolvemento de novos 
contidos e servizos, singularmente aqueles orientados a novos públicos e formas de consumo. 

 Exercer en nome da Dirección -de Departamento- da Área a coordinación operativa coa Área de Información e 
Documentación, en particular coas Xefaturas de Redacción, no establecemento, planificación e desenvolvemento 
das liñas e criterios sobre seguimento da actualidade e a súa cobertura informativa que dean lugar a novos 
produtos, formas de comunicación e interacción dirixidos a novos públicos, e/ou segundo novas formas de 
consumo. 

 Participar así no deseño, selección e xestión de proxectos para o entorno dixital con compoñente de innovación 
tanto en perspectiva interna da Corporación como en coordinación con outras empresas ou organizacións, de 
usuario/a como colectiva. 

 Responsabilizarse directamente, e eventualmente participar nela, da xeración de contidos e formatos da natureza e 
orientación descrita, intervindo na súa xestión, planificación e difusión. 

 Elaborar os informes precisos nas materias do seu ámbito de acción. 
 Aqueloutras funcións que, dentro do seu ámbito, lles sexan asignadas. 
III. ADICIÓNS E MODIFICACIÓNS NO CAPITULO III, RELATIVO Á COMPOSICIÓN E FUNCIÓNS DOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, DA RESOLUCIÓN DE 23 DE MAIO DE 2017. 
ÚNICA.-No apartado “III.3. Comisión de Proxectos, Tecnoloxía e Sistemas” onde di “Adxunto/a ao/á Director/a Xeral” 
debe dicir “Director/a do Departamento de Organización e Xestión do Cambio -Adxunto/a ao/á Director/a Xeral-”. 


