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DATOS XERAIS 
Nome completo (Razón social)
Corporación Radio e Television de Galicia (CRTVG)

Tipo de empresa
Empresa grande

Enderezo
Bando, San Marcos s/n. Santiago de Compostela.
A Coruña 15820 

Localidade
Santiago de Compostela

Provincia
A Coruña

Comunidade autónoma
Galicia

Dirección web
http://www.crtvg.gal

Número total de empregados
943

Facturación / Ingresos en € (Cantidades suxeitas ao tipo 
de cambio $/€)
960.000 – 24 millóns

MODELO DE NEGOCIO E 
ÁMBITO EMPRESARIAL

Sector
Medios de comunicación

Actividade, principais marcas, productos e/o servizos
Medios de comunicación audiovisuais: TVG, Radio 
Galega, www.crtvg.gal

Países nos que está presente a entidade ou ten produción
España

Descripción da contorna empresarial, a súa organización 
e estrutura, detallando o organigrama
Organigrama da Corporación RTVG: 
http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia/inform
acion-institucional/organigrama-direccion-xeral-e-
equipo-directivo/organigrama

Principais obxectivos e estratexias da entidade
A corporación pública autonómica está participada ao 
100 % pola Xunta de Galicia. O mandato marco 
emanado do Parlamento é a ferramenta estratéxica para a
concreción do modelo de radiotelevisión de Galicia e 
para o cumprimento dos obxectivos xerais da función de 
servizo público da Corporación RTVG. Merece unha 
atención especial o principio de eficiencia na prestación 
do servizo público da CRTVG, orientado a cumprir coas 
exixencias de consolidación fiscal e estabilidade 
presupostaria.

No contexto actual de transformación dixital e na 
medida dos seus recursos, a CRTVG traballa para 
adaptarse aos cambios nas formas de consumo que 
requiren as próximas décadas. Isto é, producir contidos 
para as novas plataformas de difusión de Internet, sen 
deixar de atender a radiotelevisión tradicional, producir e
difundir contidos a través da creación de plataformas 
propias e alleas, mesmo a través das grandes redes 
dixitais.

Ao longo de 2019, a CRTVG levou a cabo a integración 
das redaccións e a transversalidade dalgunhas 
funcións e contidos, como as desenvolvidas polos 
equipos de informativos e contidos web, desde a Mesa 
de Tempo Real e desde o campo do entretemento, unha 
área esencial nesta nova etapa en que os soportes dixitais
son a principal vía de atracción e acceso da audiencia 
máis nova.

Durante este ano, os servizos informativos de TVG e a 
Radio Galega consolidaron o modelo establecido no 
exercicio anterior coa información de proximidade, a 
aposta pola cultura de luns a domingo -coa estratexia 
#cultura365, que se aplica a todos os espazos e contidos 
de televisión, radio e Internet-, e a cada vez maior 
presenza do diálogo coa audiencia a través das redes 
sociais, corporativas e dos distintos 
programas. En Informativos creouse, en 
maio, G24.gal, con web e redes sociais 
asociadas propias. Trátase dunha firme aposta pola 
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información de alcance que permite aumentar a 
calidade do servizo e establecer unha estratexia 
conxunta de TVG e Radio Galega.

Na área de Contidos e para dar resposta ao incremento 
da conversación nas redes, en 2019 creouse o 
departamento de Extensión Audiovisual, que coordina a 
presenza nas redes do contido de entretemento, e que 
traballa activamente para achegarse á audiencia máis 
nova, que emprega as canles dixitais e consome contidos
'á carta' a través de dispositivos móbiles.

Desde marzo, e tras meses de traballos técnicos, TVG 
emite en HD as súas dúas canles, o que supuxo, ademais,
unha campaña de comunicación específica para informar
os espectadores: 'Pon a Galega en HD'. A isto sumouse 
o desenvolvemento de proxectos de innovación, como a
creación dunha OTT de segunda xeración,
que estará acompañada de canles temáticas específicas
de servizo público: unha educativa e outra de deporte de
base, minoritario e feminino.

Por outra parte, no seu exercicio de servizo público de 
comunicación, apoio á cultura galega e defensa da 
lingua, a Corporación desenvolve cada ano unha intensa 
acción de Proxección Social en que, a través do seu 
territorio de comunicación da dixitalización de Galicia, 
destacan as accións de Responsabilidade Social 
Corporativa (RSC).

Así, en 2019, CRTVG reforzou a súa política de RSC en
liña coa misión e actividade do Pacto Mundial de 
Nacións Unidas en España.
Fíxoo, en primeiro lugar, coa creación de novas 
campañas corporativas que apoien os Obxectivos de 
Desenvolvemento Sostible (ODS) da ONU e que a 
CRTVG difunde en Galicia. En 2019 realizáronse catro 
campañas baixo a nova denominación de #AcciónsG, a 
estratexia coa que a Corporación quere dar un paso máis 
no compromiso co desenvolvemento da RSE.

As catro campañas de 2019 centráronse na promoción do
deporte inclusivo, en abril; na promoción das Letras 
Galegas, en maio; na sostibilidade do mar, fundamental 
en Galicia, no mes de xuño, e, finalmente, a última 
campaña, en outubro, estivo dedicada ás mulleres que 
traballan polo desenvolvemento da Galicia rural.

Quen a nivel directivo leva a cabo os procesos de 
decisión e bo goberno para a implantación da RSE en 
liña cos Principios do Pacto Mundial e se o presidente do
máximo órgano de goberno ocupa tamén un cargo 
executivo
O director xeral da CRTVG exerce a dirección executiva
da empresa e correspóndelle, polo tanto, a 
responsabilidade directiva de levar a cabo os procesos de
decisión e bo goberno para a implantación da RSE, coa 
colaboración do equipo directivo que designe.
Na estrutura de goberno encóntrase tamén o Consello de 
Administración, que se ocupa da administración e do 
control da CRTVG, e que ten entre as súas atribucións 
aprobar os plans anuais de actividades e de 
programación, a memoria anual e o informe anual de 
xestión, e os anteproxectos de presupostos elaborados 
polo director xeral, así como vixiar o cumprimento da 
misión de servizo público encomendada. 

Desde 2017, a Corporación está organizada en cinco 
grandes áreas (Xestión Corporativa, Información e 
Documentación, Contidos, Soporte Tecnolóxico e 
Medios e Innovación e Negocio).
Nomeouse unha adxunta á Dirección Xeral e creouse a 
Oficina do director xeral, en que se integra o 
departamento de Proxección Social, onde se enmarca a 
área de Responsabilidade Social Corporativa e
o servizo de Prensa.

De cara a 2020, o obxectivo de CRTVG en termos de 
difusión é ampliar o número de plataformas en que sexa 
accesible, así como manter e promover a 
internacionalización dos produtos audiovisuais feitos en 
Galicia e por galegos.
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SELECCIÓN DOS GRUPOS DE 
INTERESE

Grupos de interese máis significativos: (Os grupos de 
interese configuran o seu Informe de Progreso)
Clientes, Empregados, Provedores, 
Comunidade/Sociedade Civil, Medio natural, 
Socios/accionistas

Como se está difundindo o Informe de Progreso aos 
grupos de interese
A través dos medios de comunicación da propia empresa
e do Servizo de Responsabilidade Social Corporativa.

ALCANCE E 
MATERIALIDADE

Como se estableceu a materialidade ou definiu os 
asuntos máis significativos a incluir no Informe de 
Progreso
Mediante análise interno

Período cuberto pola información contida na memoria
Ano calendario

Ciclo de presentación do Informe de Progreso
Anual
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METODOLOXÍA
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O presente Informe de Progreso está baseado na 

metodoloxía de ‘reporting’ por grupos de interese. 

O concepto de grupo de interese é clave á hora de 

entender a RSE. A complexidade e o dinamismo do 

contexto  empresarial  actual  dixo  necesario 

adquirir  un  compromiso  sólido  cos  distintos 

grupos  de  interese,  afectados  directa  ou 

indirectamente pola misión empresarial. 

Identificar os grupos de interese e cales son as súas 

expectativas son aspectos que facilitan a 

implantaciónintegral da RSE no seo de calquera 

organización. Isto permitiralles ás entidades 

anticipar posibles riscos ou oportunidades e 

establecer políticas, accións, ferramentas e 

indicadores de seguimento como os que se recollen 

no presente informe.

A entidade que elaborou o seguinte Informe de 

Progreso desenvolveu os seguintes pasos: 

1. Seleccionar os grupos de interese máis

relevantesda súa entidade.

2. Identificar as temáticas de sostibilidade máis

significativas para os grupos de interese 

seleccionados.

3. Describir de forma detallada o traballo da

entidade na materia a través de: 

Políticas: documentos formais plasmados por 

escritoque definen os valores e comunicacións da 

entidade detectados na identificación das 

temáticas.

Accións/Proxectos: as accións axudan á entidade a 

dar forma ás políticas desenvolvidas e minimizar 

osriscos detectados. As accións deben estar 

planificadas no tempo e deseñadas en base ao 

grupo de interese ao que van dirixidas. 

Ferramentas de seguimento: avaliación e control 

dos resultados obtidos das accións implementadas. 

Proporcionan as ferramentas para controlar o 

cumprimento das políticas e axuda a detectar fallos 

no sistema de xestión para a súa posterior mellora.

Indicadores de seguimento: datos cuantitativos para 

medir o grao de implantación das ideas (políticas, 

accións/proxectos e ferramentas de seguimento).

O Informe de Progreso está formulado en termos de 

medición do progreso: non se trata de que se 

cumpra ao 100% o primeiro ano, o obxectivo é ir 

progresando. O Informe de Progreso é, polo tanto, 

unha demostración importante por parte dos 

asinantes do compromiso adquirido co Pacto 

Mundial e os seus Principios.
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ANÁLISE
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DEREITOS HUMANOS NORMAS LABORAIS MEDIO NATURAL ANTICORRUPCIÓN

 8 

Temáticas contempladas

 12 

Temáticas contempladas

 2 

Temáticas contempladas

 5 

Temáticas contempladas

Clientes
Empregados
Provedores
Accionistas
Administracion
Comunidade
Medio natural 
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GRUPO DE INTERESE

CLIENTES 
AUDIENCIA- USUARIOS
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Información transparente
ao cliente
A CRTVG interactúa coa sociedade nun constante 
diálogo a través de distintas canles

Comunicación
A reorganización levada a cabo na Corporación en 2018,
ano da implantación do novo sistema de produción 
dixital, favoreceu o diálogo aberto coa audiencia, a 
través de todos os soportes dispoñibles, desde os máis 
convencionais ata os novos que estenden o seu uso entre 
a audiencia máis nova. Esta comunicación fluída coa 
sociedade e a accesibilidade do servizo público 
conséguese, en gran medida, grazas á xestión das contas 
oficiais corporativas e de programas nas redes sociais, 
desde as que se ofrece información constante sobre os 
produtos e servizos, adaptando a linguaxe, visual e 
narrativa, ás circunstancias e contidos.

Outra das vías para facer efectiva esta comunicación é o 
envío diario aos medios de comunicación da 
programación e información da actividade 
corporativa desde o servizo de Prensa a todos os medios 
de comunicación galegos, así como aos especializados 
en televisión e no sector audiovisual.

En 2019, e desde o departamento de Proxección Social, 
dirección que deseña a comunicación corporativa e a 
comunicación interna e externa dos medios públicos 
galegos e as súas accións de RSC, difundíronse 2.159 
comunicacións ou notas de prensa, que se distribuíron a 
medios informativos galegos e de fóra de Galicia, e a 
través do portal web. Ademais esta información diaria 
sobre programación chega á páxina web e ao sistema 
EPG de guía na pantalla do televisor.

En 2019 tamén se publicaron na web, entre outra 
documentación, a Memoria de Servizo Público anual e 
os presupostos anuais, ademais deste Informe de 
Progreso, correspondente ao exercicio anterior.

Unha das campañas de comunicación creadas este ano 
foi a activada en marzo 'Pon a Galega en HD', para 
impulsar a resintonización da canle despois do inicio das
emisións en alta definición.

Uns meses despois iniciouse outra campaña explicativa 
da chegada do segundo dividendo dixital a Galicia, en 
que se detallaban os requisitos e axudas dispoñibles para
os cambios precisos nos sistemas de recepción do sinal 
nos fogares galegos.

Unhas campañas, ambas, de servizo público e apoiadas 
na programación dunha web específica, 'banners' para o 
portal corporativo e un anuncio de televisión.

O 'Buzón da Galega' é outra vía de diálogo que atende 
diariamente decenas de peticións e comentarios, 
procedentes de particulares, empresas, investigadores e 
equipos académicos, entre outros.
Ao enderezo de correo electrónico 
info@crtvg.gal chegan tamén peticións de cesión de 
material audiovisual ou solicitudes de participación en 
programas, presentación de propostas 
e valoracións sobre os servizos da Corporación.
A atención e o contacto, continuo durante todo o ano, 
supuxo responder 1.678 mensaxes durante o 2019.

2019 foi un punto de inflexión para a CRTVG no campo
dixital, coa renovación integral da estratexia nas canles 
dixitais. Por exemplo, coa creación, desde a área de 
Informativos, de G24. gal. Arrancou o 17 de maio, 
coincidindo coa celebración do Día das Letras 
Galegas, e desde entón ofrece toda a información en 
galego, en tempo real, cun espazo web propio e cunhas 
redes sociais propias, referencia informativa para quen 
se informa desde os dispositivos móbiles.

En 2019 tamén se reforzou a actividade no resto das 
contas dixitais da Corporación, o que permitiu un 
aumento xeneralizado dos usuarios que se informan e se 
entreteñen a través dos perfís de Facebook, de Twitter ou
de Instagram da CRTVG.

Para isto, para potenciar o campo do entretemento, foi 
redeseñado o equipo de profesionais que alimenta a web 
e as redes desde a área de Contidos, coa creación do 
servizo de Extensión Audiovisual. Máis dun millón de 
personas xa se conectan a estas canles, o que permite 
falar dunha cobertura moi importante da poboación 
galega a través de dez canles dixitais distintas que 
combinan a información e o entretemento xeneralista 
coa información especializada.

O portal crtvg.gal incrementou o numero de usuarios e 
de visitas con respecto a 2018 nun 9 % e nun 6 %, 
respectivamente, cunha subida do 11 % nas canles 
infantís como a do Xabarín.
A Radio Galega tamén deu un paso máis no 2019 para 
achegarse á audiencia dixital, chegando en outubro con 
todas as súas canles -Radio Galega, Radio Galega 
Música, Son Galicia Radio e Radio Picariña- á 
aplicación de Radioplayer e aos altofalantes intelixentes.
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Hai que resaltar que tamén se produciu un importante 
aumento, dun 24 %, das visitas a crtvg.gal desde as redes
sociais. As novas xeracións non entenden xa de gozar de
contidos aos que non poidan acceder desde os seus 
dispositivos móbiles.

Ese entretemento en galego encóntrase na web, en 
crtvg.gal e moi especialmente no Facebook ou no 
Instagram da TVG, onde se pode acceder ás noticias, a 
moito contido extra e aprender galego con proxectos 
como #InstaGal, que foi premiado neste 2019 co Premio 
Paraugas do Clúster de Comunicación de Galicia ao 
Mellor Proxecto de Social Media e que triunfou nas 
redes descubriendo palabras galegas en uso e invitando 
os seguidores a achegar sinónimos que se empregan nas 
distintas zonas de Galicia.

Outro dato que mostra o esforzo no campo dixital: os 
eventos deportivos por streaming, que incrementaron 
significativamente o seu seguimento en usuarios únicos, 
cun crecemento do 90 % con respecto a 2018.
Por outra parte, en 2019 e no marco de integración das 
redaccións de televisión e radio, iniciáronse as emisións 
conxuntas de TVG e Radio Galega, coa estrea dun 
formato combinado: 'A bóla extra', que se emite en 
directo cada mañá de luns a venres e no que se mesturan 
presentadores dos dous medios no estudio de televisión, 
con cámaras nos estudios da RG.
Tamén, co programa de debate político 'A crónica', co 
programa de humor na segunda canle 'Como que non' e 
co espazo das madrugadas da Radio Galega, o ben 
coñecido e moi seguido 'Pensando en ti'.

Na área da RSC, a CRTVG comunica ao público as súas 
políticas a través do Portal de Transparencia na web 
corporativa (http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-
transparencia), cun espazo web específico que recolle 
todas as campañas, accións e documentación de interese 
relacionada con elas.

As catro campañas de 2019, deseñadas e producidas 
integramente con medios propios da CRTVG, foron 
difundidas en todos os soportes dos medios públicos 
e dedicáronse ao fomento do deporte inclusivo, en 
abril; a difundir as Letras Galegas, en 
maio; a sensibilizar sobre a sostibilidade do mar, 
fundamental en Galicia, en xuño, e, finalmente, a última 
campaña, en outubro, foi dedicada ás mulleres que 
traballan polo desenvolvemento do rural galego.

Obxectivos 
O obxectivo, de cara a 2020, é seguir producindo e 
canalizando contidos habituais de televisión e 
radio ás canles dixitais, así 
como abordar proxectos propios e en colaboración co 
tecido social que faciliten á cidadanía galega a súa 
aproximación á cultura e á lingua galegas.

No marco da Responsabilidade Social Corporativa, a 
CRTVG seguirá vinculando en 2020 as súas campañas 
de sensibilización aos Obxectivos de Desenvolvemento 
Sostible da ONU e traballando para que cada vez se 
impliquen  máis  empregados/as da Corporación nestas 
#AcciónsG.

Accesibilidade dos produtos
e servizos
A Corporación comprométese a activar todas as 
súas posibilidades tecnolóxicas para garantir a total 
accesibilidade dos seus servizos e produtos

Normativa vixente
A aplicación da Lei 9/2011 dos medios públicos de 
comunicación de Galicia traza un modelo xurídico-
institucional e de financiamento que define a posición da
Corporación coa sociedade e deixa patente a súa 
natureza de empresa e servizo público, establecendo 
parámetros para a accesibilidade de servizos e produtos.

Código ético 
Estes códigos establecen, de maneira xeral, a misión da 
CRTVG como axente normalizador da lingua e a cultura
de Galicia a través dos distintos soportes de 
comunicación, o que obriga a buscar a máxima 
accesibilidade posible dos servizos da entidade.

Política RSE 
As pautas en que se basea CRTVG no presente desafío 
recóllense, entre otras, nas seguintes fontes:
- Memoria anual de Servizo Público
(http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia/activi
dade-corporativa/rendibilidade-social/informe-servizo-
publico).

- Código de tratamento informativo da discapacidade da
Xunta de Galicia. (https://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-
transparencia/responsabilidade-social-corporativa/
autoregulacion)
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- Normativa reguladora de emisións publicitarias
(https://www.crtvg.es/files/NORMASPUBLICIDADED
EFINITIVASMODIFICADAS.pdf)

A CRTVG debe cubrir, tal e como recolle o seu 
Mandato Marco, as necesidades de información, cultura, 
educación e entretemento da sociedade galega, e 
contribuír a preservar o pluralismo nos medios de 
comunicación, a normalización da lingua galega, a 
identidade de Galicia, promover a cultura galega e 
impulsar a súa industria audiovisual.

Para esta tarefa, a CRTVG debe adaptarse aos cambios 
tecnolóxicos e crear unha oferta de contidos que poida 
ser consumida en todos os soportes existentes para 
manter altas cotas de fidelidade.

Precisamente, grazas á implantación do novo sistema 
dixital, en 2018, a CRTVG pode, actualmente, ofrecer 
unha dinámica produtiva máis eficaz e inmediata. A 
nova estrutura dixital situou os medios públicos galegos 
á vangarda tecnolóxica europea e, neste contexto, a 
CRTVG fai tamén un importante esforzo para mellorar a
calidade dos seus produtos, tanto na produción coma na 
emisión.

O gran cambio interno, para o que se deseñaron novos 
fluxos de traballo e se implementou un plan de 
formación específico e sumamente amplo en contidos e 
recursos, repercute tamén na creación de novos 
formatos. Neste sentido, a CRTVG está apostando con 
forza en novas iniciativas no ámbito da innovación para 
sumarse ás tendencias que se consolidan no resto dos 
países como as mencionadas sinerxías entre televisión e 
radio, entre outras.

Desde a área de Innovación, no 2019, a CRTVG 
mergullouse en proxectos en colaboración con entidades 
como Amtega (Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia), no seu plan dixital DICO 
Mindset, ou na creación de canles temáticas específicas 
como deporte360.gal.
E desenvolveu, internamente, #IdeasG, un proxecto de 
ideas aberto á colaboración dos profesionais con grande 
éxito de acollida entre os traballadores, como se informa 
máis adiante neste informe.

Tamén se avanzou no proceso de transformación dixital 
das ferramentas de emisión que darán lugar á 
construción dunha nova plataforma Over The Top 
(OTT) da Corporación.

O ano 2019 foi tamén o do funcionamento efectivo do 
novo Arquivo Dixital da CRTVG, unha vez finalizado o 

proceso de posta en marcha dun novo sistema de 
clasificación dos fondos audiovisuais, cunha mellor 
xestión dos contidos, e novas vías de acceso e uso do 
material. Neste sentido, o Arquivo da CRTVG segue 
xogando un papel fundamental no proceso de 
dixitalización e é un servizo fundamental para a canle 
pública e un auténtico tesouro, histórico e social, xunto 
co Arquivo Sonoro da Radio Galega.

Pola súa parte, a Radio Galega evolucionou en 2019, ano
que cerrou con cifras históricas de audiencia, cara a unha
maior información de proximidade, con programas 
informativos e culturais máis amplos, como 'Galicia por 
diante', 'A crónica', 'Diario cultural' ou 'Panorámica', co 
foco e enfoque temático centrado en Galicia.

Ademais, como se apuntou neste mesmo capítulo, Radio 
Galega está dispoñible -Radio Galega, Radio Galega 
Música, Son Galicia Radio e Radio Picariña-, na 
aplicación de Radioplayer e nos altofalantes intelixentes 
desde este ano 2019.

Entre as accións de servizo público da CRTVG figuran a
dobraxe e o subtitulado, que contribúen a facer 
accesibles os contenidos e a divulgar, ademais, 
producións do mercado internacional, elaboradas noutras
linguas, nunha versión adaptada á nosa lingua.
Todos os contidos que se dobran ao galego acompáñanse
dos correspondentes ficheiros de subtitulado para unha 
maior accesibilidade. En 2019 dobráronse 206 horas de 
contidos audiovisuais e emitíronse un total de 3.737 
horas subtituladas. A oferta de programación que se 
ofrece con subtítulos abarca contidos de todo tipo: 
programas de entretemento, concursos, series de ficción, 
documentais e espazos informativos.

A Corporación fai un especial esforzo para que as 
minorías e as persoas con discapacidade sintan como 
propios os medios públicos. Así, TVG emite tamén un 
informativo diario en lingua de signos e atende, na 
medida das súas posiblidades, as distintas federacións e 
asociacións do sector social. En 2019, TVG emitiu 284,9
horas en lingua de signos, das que 268,6 corresponden 
ao 'Telexornal mediodía', na súa redifusión na segunda 
canle, ás 15:30 horas.

Outros programas especiais, como o acto de entrega das 
Medallas do Parlamento, o Debate do estado da 
autonomía e o Discurso de fin de ano do presidente da 
Xunta de Galicia, tamén son emitidas en lingua de 
signos, igual que varios debates electorais dos comicios 
xerais, locais e europeos celebrados ao longo do ano.
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Por outra parte, desde hai anos, son varios os programas 
que prestan unha atención especial ao colectivo de 
persoas con discapacidade, entre eles, o veterano 
'Convivir' da Radio Galega e 'Convivir deportivo', que 
trata o deporte desde una óptica social. Este programa 
foi distinguido nos Premios Deporte Galego na categoría
de Mellor labor informativo polos seus contidos sobre a 
realidade social do deporte, os deportes minoritarios e o 
deporte inclusivo e adaptado.

Este espazo xogou un importante papel na campaña de 
RSC #NonMiresXoga, en abril, xa que cubriu en directo 
o partido de fútbol celebrado entre equipos mixtos de
CRTVG e do Real Club Deportivo de LaLiga Genuine, e
emitiuse pola web crtvg.gal e na Radio Galega.
A campaña #NonMiresXoga foi organizada arredor do 
Día Internacional do Deporte para o Desenvolvemento 
da ONU, co obxectivo de sensibilizar sobre o potencial 
integrador do deporte para unir as persoas e romper 
prexuízos. Coa colaboración do Real Club Deportivo da 
Coruña, a campaña contou coa participación de 
traballadores da Corporación, que se sumaron 
solidariamente á iniciativa, e de entidades sociais e 
deportivas galegas. #NonMiresXoga foi recoñecida en 
2019 polo Pacto Mundial entre as súas Boas Prácticas de
España, no marco do Día Internacional das Persoas con 
Discapacidade, o 3 de decembro. 

Outro proxecto que facilita o acceso da audiencia aos 
contidos da CRTVG é #InstaGal, espazo para aprender 
galego nas redes sociais, que foi premiado en 2019 co 
Premio Paraugas ao Mellor Proxecto de Social Media do
Clúster da Comunicación de Galicia. #InstaGal, que 
triunfou entre os máis novos descubrindo palabras 
galegas en uso, invita os seguidores a achegar sinónimos
que se empregan nas distintas zonas de Galicia, 
retratando a diversidade lingüística galega.

No ámbito internacional e de acordo coa súa misión de 
servizo público e como vía de conexión coa emigración, 
en 2019 a Corporación mantén a actividade das canles 
de Televisión de Galicia en Europa e América. En 
Europa, o sinal distribúese a través do satélite Astra, e en
América, con Hispasat, ambos en aberto. A maiores, o 
sinal de TVG pode recibirse en liña en todo o mundo no 
dominio www.crtvg.gal.

En total, CRTVG retransmite as 24 horas do día en dúas 
canles de TDT, en dúas por satélite para Europa e 
América, e tres da Radio Galega, ás que se pode sumar 
Radio Picariña, en dixital.

A isto súmanse outras ventás en dixital, entre elas, varias
canles temáticas en soporte IP, como enserie.gal, ou 
pasouoquepasou, o arquivo en liña dos medios públicos. 
Todo isto é posible grazas á capacidade da CRTVG para 
adaptarse aos tempos e ás formas de consumo da 
poboación, ao desenvolvemento tecnolóxico e ao 
traballo continuado na renovación de infraestruturas e 
equipos, complementado co deseño e implantación de 
fluxos e procesos adecuados.

Entre outros aspectos, en 2019 renovouse a delegación 
da Corporación en Madrid, invertiuse nos sistemas 
precisos para incrementar as conexións en directo e 
renovouse o equipamento en áreas técnicas, en unidades 
móbiles ou nos estudios da Radio Galega.

Todo iso co obxectivo prioritario de iniciar as emisións 
de TVG en HD, o que aconteceu en marzo de 2019. 
Deste modo, todos os informativos, o deporte, a cultura e
o entretemento chegan aos fogares na máxima calidade.

Código ético comercial 
A política de Responsabilidade Social Corporativa 
esténdese ao apartado comercial a través de varias 
normas e compromisos. En 2017, o Consello de 
Administración da CRTVG aprobou unhas novas 
normas reguladoras da comunicación comercial 
audiovisual da CRTVG, dispoñibles no Portal de 
Transparencia 
(http://www.crtvg.es/files/Normasreguladorascomunicac
incomercial24102017.pdf), que inclúen un capítulo 
especial sobre a imaxe da muller.

A CRTVG está integrada na asociación Autocontrol de 
Publicidad (http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-
transparencia/responsabilidade-social-corporativa/
autoregulacion), organización da que participa todo o 
sector da publicidade en España e que ten vixente un 
código de conduta ou normas reguladoras da emisión de 
mensaxes publicitarias e de televenda que atende, entre 
outros aspectos, o cumprimento dos principios da 
igualdade de xénero e persegue de oficio e tamén en 
resposta a reclamacións a emisión de contidos sexistas a 
través das mensaxes comerciais.
Os medios públicos están comprometidos tamén cunha 
serie de acordos e regulaciones, a través da Asociación 
para a Autorregulación da Comunicación Comercial, 
entidade da que CRTVG é membro e que vela polas 
boas prácticas da publicidade, así como con normas 
internas de emprazamento de produto para evitar a 
confusión da publicidade con otros contidos da 
programación.
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A maiores, CRTVG forma parte, desde 2014, da 
Comisión de Seguimento da Publicidade Sexista, no 
marco do Observatorio Galego da Violencia de Xénero 
implantado pola Vicepresidencia da Xunta de Galicia. 
En 2019, esta comisión celebrou tres reunións.

Obxectivos
Entre os obxectivos para 2020 encóntrase o inicio das 
emisións da Televisión de Galicia para Europa en alta 
definición (HD). Tamén a Radio Galega e Radio Galega 
Música se poderán escoitar en Europa, en 2020, a través 
do satélite Astra. Cabe destacar que, ata agora, as 
emisións da emisora só chegaban por satélite ao 
continente americano. Así mesmo, no ámbito dixital, a 
Corporación seguirá explorando vías de comunicación 
cos novos públicos, especialmente a través das redes 
sociais, tanto desde a área de informativos como desde a 
do entretemento. E a Corporación traballa no proxecto 
de ampliar as emisións con intérprete de lingua de 
signos de cara ao ano próximo.

Relación duradeira cos clientes 
A Corporación sostén unha conversación 
continuada coa audiencia

Código ético 
O 25 de abril de 2018, o Consello de Administración 
aprobou os novos Criterios reitores da dirección editorial
da CRTVG, que conforman o principal Código de 
Conduta vixente e que substituíron os Principios xerais 
de programación de maio de 1986, deixándoos sen 
efecto. Estes criterios reitores están accesibles no Portal 
de Transparencia de crtvg.gal, e desenvólvense nun 
detallado corpo de 23 artigos:
http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia/
informacion-institucional/referencias-legais/criterios-
reitores-da-direccion-editorial-da-crtvg

Artigo 1.- Definición da función de servizo público de 
comunicación audiovisual.
Artigo 2.- O alcance do servizo público e dos seus 
contidos -informativos e de entretemento- a través de 
canles xeneralistas e temáticas, con acceso libre e 
gratuíto.

Artigo 3.- Réxime xurídico dos servizos de 
comunicación
Artigo 4.- Comunicación comercial audiovisual, en 
referencia á capacidade de explotar comercialmente a 
oferta de programación e de contidos.
Artigo 5.- Canles dixitais temáticas, punto sobre a 
difusión de contidos por medio de canles específicas, 
con especial atención ao público infantil e xuvenil.
Artigo 6.- Principios inspiradores e alcance, 
desenvolvendo amplamente puntos arredor de, entre 
outros, a difusión da información, a promoción da 
cultura, a defensa da identidade de Galicia, a produción 
audiovisual ou o reflexo do pluralismo ideolóxico, 
político, cultural e social. Tamén, do respecto á 
dignidade, ao honor, á intimidade e á propia imaxe; a 
promoción da igualdade entre homes e mulleres; a 
protección da xuventude e a infancia; a obxectividade e 
neutralidade informativa e o respecto á liberdade de 
expresión; a separación entre información e opinión. Así
mesmo, o texto recolle o deber de ofrecer a máxima 
cobertura posible do servizo no territorio autonómico, de
contribuír ao desenvolvemento do sector audiovisual e 
de garantir o dereito das persoas con discapacidade ao 
acceso aos contidos emitidos.
Artigo 7.- Obxectivos programáticos xerais, que recollen
a relación de valores que a CRTVG ten que fomentar e 
potenciar.
Artigo 8.- Sobre a lingua galega, poñendo de manifesto 
que a prestación do servizo audiovisual e as súas 
comunicacións se fan nesta lingua, sen prexuízo da 
emisión en V. O. subtitulada noutras linguas.
Artigos 9, 10, 11, 12, 13 e 14.- Procesos electorais; 
dereitos de acceso e rectificación; limitación nos 
contidos; adecuación de horarios á audiencia e 
programación infantil e xuvenil idónea.
Artigos 15 e 16.- Protección dos dereitos dos menores e 
das persoas con diversidade funcional. 
Artigos 17, 18, 19 e 20.- Programación informativa, de 
entretemento, deportiva e de cobertura institucional.
Os principios reitores tamén describen nos artigos finais 
(21, 22 e 23) indicacións para a contribución ao 
desenvolvemento da sociedade da información, a RSC e 
a Transparencia.

Servizos de atención ao cliente
Ademais da relación coa audiencia a través das redes 
sociais ou da atención desde el servizo de Prensa, na 
área de Proxección Social, que cada día remite aos 
medios de comunicación a grella diaria de programación
e notas de prensa sobre estreas ou novidades, e atende o 
mencionado 'Buzón da Galega', hai outras vías de 
comunicación co espectador e oínte.
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Entre elas, a atención a numerosos colectivos que 
manifestan o seu interese por visitar a CRTVG ou asistir 
como público aos seus programas. En 2019, a área de 
Relacións Públicas da Corporación atendeu unha intensa
actividade de xestión de invitados/as e colaboradoes de 
programas de entrevistas e debates, tanto na TVG coma 
na Radio Galega.

Durante este ano foron atendidas un total de 32.213 
persoas, desglosadas en: informativos e programas de 
Televisión de Galicia: 25.774 persoas; programas 
especiais: 3.541 persoas; informativos e programas da 
Radio Galega: 1.373 persoas, e visitas escolares: 1.525 
persoas. Entre os grupos de escolares que visitaron o 
centro emisor de San Marcos, en Santiago de 
Compostela, destacan os alumos de 5º e 6º de educación 
primaria e de 1º e 2º da ESO do centro IES Vilalonga de 
Sanxenxo, que foron os gañadores do concurso da 
Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia sobre 
a loita contra a violencia de xénero.

A web corporativa cerrou o ano 2019 cun incremento do 
numero de usuarios e de visitas con respecto a 2018 do 
9% e 6%, respectivamente, e unha subida do 11% nas 
canles infantís, como a do Xabarín. En total, 
producíronse 11.925.241 visitas, con 4.219.832 usuarios 
e 30.952.595 páxinas vistas.

Hai que resaltar tamén un importante aumento, do 24 %, 
das visitas á web a través das redes sociais. Ademais das 
contas corporativas, os programas, tanto de radio como 
de televisión, teñen as súas redes propias para unha 
maior relación coa audiencia.
Noutra liña de traballo, a estratexia dixital implementada
na web de Radio Galega supuxo o reforzo do seu deseño
e contidos, coa apertura de dous novos bloques de 
contidos de humor e temáticas de interese social.
No primeiro deles cólganse os contidos dos programas 
semanais especializados en diferentes campos, como 'Un
país mundial', dedicado á emigración; "Around Us", de 

contido histórico; 'Efervesciencia', centrada na ciencia; 
'Lambóns dixitais', protagonizado polas novas 
tecnoloxías; 'Sala 5', dedicado ao cine; 'Ferrado e medio',
con novidades de agricultura, e 'Mar de Ardora', 
centrado no mundo do mar.

No bloque de humor publícanse os contidos máis 
destacados dos programas 'Déitate' e 'Como que non?', 
así como 'A bóla extra', hora de humor e actualidade 
dentro do magazine diario 'Galicia por diante', que se 
emite simultaneamente pola TVG e a radio cada mañá, 
cunha alta participación de público nas redes e no 
teléfono.

Con isto, Radio Galega reafirma a súa misión de servizo 
público, cunha proposta que conxuga a forza do directo 
coa selección dos contidos máis destacados da súa 
programación. O seguimento dos directos de Radio 
Galega e Radio Galega Música creceu un 41 % e 36 %, 
respectivamente, un ano despois do lanzamento da nova 
imaxe dixital da emisora.

Así mesmo, o 'podcast' elevou o valor engadido de 
Radio Galega en Internet, de modo que nun ano 
rexistrou un aumento das visitas de usuarios nun 19 %. 
En 2019 desenvolveuse, ademais, o proxecto ‘Medio 
bolo’, baseado na emisión de concertos de pequeno 
formato gravados con teléfonos móbiles por Facebook 
Live.

Obxectivos 
Ao longo de 2019, a CRTVG avanzou no 
desenvolvemento de novos servizos para a chamada 
'televisión na nube' e propostas para públicos que non 
consomen radio e televisión convencional.
Nesta liña, e de cara ao futuro, a CRTVG ten como 
obxectivo a creación dunha canle dixital educativa para 
Internet, nun proxecto de colaboración con Amtega.
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Competencia desleal
Normativa en materia de incompatibilidades

Na Intranet hai unha circular publicada sobre a 
normativa en materia de incompatibilidades. Nela 
explicítase que o persoal da CRTVG está suxeito á 
normativa de incompatibilidades dos empregados/as do 
sector público, establecida na Lei 53/1984, do 26 de 
decembro, e nas normas que a desenvolven.

Obxectivos
A través dun convenio de colaboración coa Escola 
Galega de Administración Pública (EGAP) que permita 
levar a cabo conxuntamente actividades de carácter 
formativo, desenvolverase un curso sobre as 
incompatibilidades do persoal empregado público de 
Galicia, dirixido á área de Xestión Corporativa. 

Combatir e erradicar toda 
forma de malversación
Normativas adoptadas nos procesos de 
contratación e compras

Normativa interna 
A regulación sobre o uso dos sistemas de información da
CRTVG, publicada pola entidade en 2016, continúa 
vixente.
Esta normativa fai referencia especialmente a 
aqueles sistemas que conteñen datos de carácter persoal, 
co obxectivo de protexer a información da organización 
e o bo desenvolvemento da súa actividade, así como 
respectar a lexislación vixente.
O obxectivo principal é evitar o risco de roubo o fuga de 
información, que pode levar a rápida aparición de novos 
servizos de tratamento da información, a súa fácil 
accesibilidade e uso por parte de calquera usuario, o 
incremento nas capacidades de almacenamento e 
conectividade, ademais da complexidade técnica 
asociada ao control destes servizos.

Política de compras
A CRTVG conta cun soporte normativo moi consistente 
para o control financeiro e a loita contra a corrupción.
Entre outras normas, a política de compras apóiase nas 
seguintes:
-Aplicación dos principios de liberdade de acceso ás
licitacións, publicidade e transparencia nos

procedementos, e non discriminación e igualdade de 
trato entre os candidatos e unha eficiente utilización dos 
fondos, salvagarda da libre competencia e a selección da 
oferta economicamente máis vantaxosa (Lei de contratos
do sector público, LCSP, cuxo texto refundido se 
aprobou mediante o Real decreto lexislativo 3/2011, 
de 14 de novembro).
-Transparencia e acceso público á información relativa á
actividade contractual de CRTVG, a través de
publicidade, no seu caso, nos diarios oficiais, e no perfil
do contratante incluído na páxina web
(http:www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia/activid
ade-corporativa/contratos-e-convenios/perfil-
contratante) e na plataforma de contratación da Xunta de
Galicia (Lei de 4/2006 de transparencia e boas prácticas 
na Administración pública galega).
-A entidade, a nivel interno, aprobou un documento en
que se recollen as instrucións de contratación onde se
establecen os procedementos que se deben seguir, os
criterios e liñas de actuación tendentes a asegurar e
extremar os principios da LCSP. Este documento é de
acceso público, tanto do personal interno como dos
interesados e público en xeral a través de la páxina web
da entidade (http://www.contratosdegalicia.es).

En 2019, no Portal de Transparencia da páxina web 
publicáronse 32 procedementos 
(http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia/activi
dade-corporativa/contratos-e-convenios/perfil-
contratante).

Difusión da política
Existen procedementos administrativos para a xestión 
destes procesos por parte do personal, así como 
aplicacións informáticas dispoñibles na Intranet.

Auditorías
A administración da entidade está suxeita a diversos 
controis externos. O Consello de Contas de Galicia 
iniciou en 2017 unha fiscalización dirixida á avaliación 
da transparencia na contratación das entidades 
instrumentais do sector público autonómico, entre as que
se encontra a CRTVG.
A este respecto, enviouse a documentación solicitada 
polo Consello de Contas, malia que aínda non se dispón 
do informe cos resultados. En 2019 realizáronse 32 
accións de control financeiro da Intervención Xeral da 
Xunta de Galicia relativas a contratos administrativos.

Nº de denuncias recibidas e resoltas
Ningunha.
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Control financeiro 
Realízanse accións de control financeiro (intervención 
limitada previa) pola Intervención Xeral da Xunta de 
Galicia de acordo coa Lei de réxime financeiro e 
presupostario de Galicia e do Consello da Xunta de 
Galicia de 18-3-1999. Existe, ademais, 
permanentemente, unha actividade interna de 
fiscalización por parte da División de Planificación e 
Administración Xeral da CRTVG. A CRTVG confía en 
que, en 2020, a Intervención Xeral da Comunidade 
Autónoma inicie as actuacións de control dirixidas a 
verificar a correcta actuación dos responsables da 
entidade á legalidade vixente correspondentes ao ano 
2018.

Igualdade de xénero
Os medios públicos galegos traballan na promoción 
da igualdade entre homes e mulleres.
É un compromiso interiorizado na CRTVG,
que se reflicte tanto nos seus contidos coma
nas súas políticas e accións

Política RSE 
A política de Responsabilidade Social Corporativa da 
CRTVG no ámbito da igualdade de xénero está recollida
nos seguintes documentos:

-En 2019, a CRTVG publicou na Intranet corporativa un
'Procedemento para previr o acoso no traballo', onde se
recolle o acoso de tipo sexual, por razón de sexo e de
orientación sexual e identidade de xénero, entre outras
tipificacións.

- Durante 2019, a TVG e a RG seguiron aplicando as
recomendacións sobre o tratamento informativo da
violencia contra as mulleres, propostas polo Consello de
Administración da CRTVG. Este documento, accesible
no portal corporativo (http://www.crtvg.es/crtvg/portal-
de-transparencia/responsabilidade-social-corporativa/
autoregulacion/recomendacions-do-consello-de-
administracion-da-crtvg-sobre-o-tratamento-
informativo-da-violencia-contra-as-mulleres) propón 
como criterio xeral que as informacións relacionadas coa
violencia de xénero deben ser obxecto dun tratamento 
serio, delicado e rigoroso que prime, ante todo, o 
respecto extremo ás vítimas. Entre outros criterios, 
destaca a conveniencia de extremar o celo no manexo 
das fontes de información e das declaracións, incidindo 

tamén na idea de que os medios públicos galegos non se 
limitan ao tratamento dos feitos dramáticos, senón que 
tamén divulgan os casos de éxito en que as mujeres 
conseguen liberarse dos malos tratos para que sirvan de 
exemplo a outras vítimas. Sempre se inclúe nas 
informacións o número de teléfono de atención aos casos
de violencia machista.

-A CRTVG e a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta
de Galicia manteñen desde 2018 un convenio de
colaboración para o fomento na programación do
deporte feminino, así como base e alternativo. E, de
modo paralelo, a creación dunha canle web colaborativa
e específica para o tratamento informativo do deporte
feminino, base e alternativo, co obxectivo da difusión a
través de soportes dixitais de información e
retransmisións relacionadas con estes deportes.

-Ademais, as novas normas reguladoras de
comunicación comercial audiovisual da CRTVG,
aprobadas polo Consello de Administración no mes de
outubro de 2017 e dispoñibles no Portal de
Transparencia da Corporación, inclúen un capítulo
específico sobre a imaxe da muller (capítulo 3).
O documento está acessible en http://www.crtvg.es/files/
Normasreguladorascomunicacincomercial24102017.pdf

-En 2019, a CRTVG mantén un convenio coa
Vicepresidencia da Xunta de Galicia, a través da
Secretaría Xeral de Igualdade, para realizar accións
conxuntas nesta materia, a promoción da igualdade e a
loita para a eliminación da violencia de xénero.
Convenio que será renovado de cara a 2020.

Comunicación interna e externa
Como medios de comunicación capaces de chegar a 
grandes capas da poboación, a Televisión de Galicia e a 
Radio Galega xogan un papel moi importante na 
promoción da igualdade entre homes e mulleres.

A política de Responsabilidade Social Corporativa en 
materia de igualdade de xénero ten a súa maior 
expresión no aspecto divulgativo da mesma. A CRTVG 
emite cada ano arredor dun millar de noticias sobre 
igualdade e a loita para a eliminación da violencia de 
xénero.

En setembro de 2019 constituíuse unha Comisión de 
Igualdade, comisión paritaria entre a Corporación e a 
parte social, que se reuniu en 9 ocasións. Estas reunións 
versaron sobre o establecemento dunha regulación 
interna de funcionamento da comisión e sobre as 
diferentes propostas de cara ao comezo da elaboración 
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dun plan de igualdade empresarial para a Corporación. 
Con este obxectivo de consolidar boas prácticas nesta 
materia e impulsar melloras ao respecto, a CRTVG puxo
á disposición dos traballadores na Intranet unha enquisa, 
individual e anónima, sobre igualdade efectiva.

Aínda que a igualdade é o eixe transversal de todas as 
accións RSC da Corporación, en 2019 houbo unha 
campaña específica de xénero arredor da celebración do 
Día Internacional das Mulleres Rurais 
(#DíaInternancionaldasMulleresRurais).

Esta acción consistiu  na realización e difusión de catro 
pezas audiovisuais, así como contidos na programación 
de TVG e Radio Galega durante toda a semana. Contou 
cunhas “cortinas” na TVG para visibilizar a contribución
da muller do rural no desenvolvemento social e 
económico de Galicia.
A CRTVG, como socia do Pacto Mundial das Nacións 
Unidas, uniuse á celebración tamén prestando unha 
atención especial a este campo con reportaxes e 
entrevistas nas súas grellas de programación. Por 
exemplo, entrevistou no 'Galicia por diante' da RG a 
coordinadora do colectivo Mulleres de seu, a directora 
xerente de Mar de Frades e unha gandeira de Xunqueira 
de Ambía. Pola súa parte, o magazine  matinal 'A revista'
da TVG visitou en directo a Asociación de Mulleres 
Rurais de Portomarín (O Xaramago).

Na canle temática sobre temas de igualdade de que 
dispón a CRTVG recolléronse este ano de estudo 356 
contidos sobre igualdade (reportaxes, informacións ou 
entrevistas), emitidos en distintos espazos da TVG.

Na web tamén se poden consultar as recomendacións 
que hai para a cobertura de noticias sobre casos de 
violencia machista nos medios de comunicación 
públicos galegos.

Esta sensibilización contra esta eiva e para previr novos 
casos esténdese durante todo o ano e en gran cantidade 
de programas, con variados enfoques. O Día 
Internacional da Muller, os medios públicos ofreceron 
contidos especiais e entrevistas relacionadas coa 
celebración. Tamén arredor do 8 de marzo, pola segunda
canle -a G2- e en horario de prime time, emitiuse 
'Traballadoras por Galicia', un ciclo de programas que 
achegou historias, experiencias e testemuños de distintas
pioneiras neste sentido.

A cobertura dos medios públicos galegos para 
sensibilizar sobre a violencia de xénero e previr novos 
casos esténdese durante todo o ano e en gran cantidade 

de programas, con centos de pezas e diversos enfoques, 
tal como suxiren as recomendacións do Consello de 
Administración da CRTVG. De feito, no caso da TVG, 
os servizos informativos puxeron aínda máis no seu 
punto de mira esta cuestión, non só chegado o propio 25 
de novembro, senón tamén nos días previos a esta data.

Nunha busca no sistema de documentación, rexístranse 
máis de cen referencias á loita contra a violencia 
machista nos informativos, incluídos o informativo 'Bos 
días', o magazine 'A revista', 'Telexornal mediodía' e 
'Telexornal serán', entre os días 21 e 25 de novembro de 
2019. No caso da Radio Galega, todos os espazos, 
informativos, de entretemento e culturais, dedicaron 
tempo e recursos a sinalar como se vive en Galicia a 
prevención e a atención ás vítimas da violencia de 
xénero, e a dar cobertura ás accións e reivindicacións en 
toda Galicia.

Xa antes, en marzo, arredor do Día Internacional da 
Muller, a TVG ofreceu tamén unha atención especial á 
loita pola igualdade. Como parte do premio dun 
concurso co que a Secretaría Xeral de Igualdade da 
Xunta de Galicia promoveu a loita contra a violencia de 
xénero nos colexios galegos, os gañadores do concurso, 
escolares de 5º e 6º de primaria e de 1º e 2º da ESO do 
centro IES Vilalonga de Sanxenxo, visitaron as 
instalacións dos medios públicos.

Dentro do apoio ao sector audiovisual, a CRTVG 
aprobou en 2019 participar en dous proxectos que 
potencian a figura da muller en distintos ámbitos: a 
película documental 'María Casares, la mujer que vivió 
mil vidas', unha proposta documental que naceu como 
homenaxe a unha das actrices europeas máis relevantes 
do século XX, coa intención de conmemorar o 
centenario do seu nacemento, e en 'La virgen roja', 
documental que profunda no terrible caso de Hildegart 
Rodríguez, unha das intelectuais máis destacadas nos 
principios do feminismo durante a Segunda República.

Na semana das Letras Galegas, en maio, a TVG estreou 
'Sicixia', película participada pola canle pública que 
chegou aos cines o 25 de novembro de 2016, 
coincidindo co Día Internacional contra a Violencia 
Machista, e foi unha das poucas cintas clasificadas ese 
ano polo Ministerio de Cultura como "especialmente 
recomendada para a igualdade de xénero". Dirixida por 
Ignacio Vilar, é unha historia de amor que invita a 
descubrir a Costa da Morte galega.

Participados pola TVG, en 2019 comezaron ademais as 
rodaxes de 'María Solinha', filme tamén dirixido por 
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Ignacio Vilar, que aborda a figura desta muller do século
XVII, pero trasladada á actualidade, e de 'Ons', película 
de misterio desde una clara visión feminista, tanto na 
historia que conta coma na cantidade de mulleres que 
participan nela.

En agosto, a CRTVG recibiu a visita dun grupo de 
rapaces e rapazas de distintas nacionalidades, do Campo 
de Traballo Audiovisual Un rural de cine II. Na súa 
visita, membros do equipo foron entrevistados en 'A 
revista' para falar desta iniciativa que quere poñer en 
valor o rural galego. 'Un rural de cine: a muller é vida' é 
o nome do seu proxecto que trata sobre igualdade de
xénero, apoderamento e a muller no rural galego.

En 2019, todo o esforzo no ámbito da igualdade viuse 
recompensado con varias distincións:

Un informe elaborado pola consultora Barlovento 
Comunicación, en que se analizaban as retransmisións 
deportivas desde 1992 ata 2019, revelou que a TVG, a 
través da G2, é a segunda canle de televisión xeneralista 
que máis deporte feminino emite, e a primera de todas as
autonómicas de España.

E CRTVG recibiu a acreditación que a recoñece como 
Empresa Igual en Xénero 2019, do Consorcio da Zona 
Franca de Vigo. A Corporación entrou así no 6 % de 
empresas galegas que conseguen este recoñecemento e 
que se distinguen por presentar valores en igualdade 
desde unha perspectiva de xénero no ámbito laboral 
medidas en tres dimensións: funcións, retribucións e 
actuacións.

Difusión da política 
O respecto á igualdade entre homes e mulleres é efectivo
na CRTVG, tanto na súa programación como nas 
políticas de recursos humanos que se aplican na TVG e 
na Radio Galega.

Neste sentido, a Corporación intenta aplicar 
correctamente nos seus contidos as recomendacións 
sobre o tratamento informativo da violencia de xénero, 
así como o uso dunha linguaxe non sexista. CRTVG 
participou, en novembro de 2019, na mesa de debate 'A 
muller nos medios de comunicación: como se aborda a 
figura da mujer nos diferentes medios?', dentro do IV 
Congreso Empresarias Galicia, celebrado en Vigo.

Así mesmo, e grazas a que Pacto Mundial seleccionou a 
campaña de RSC #CorazónDeInvestigadora como boa 
práctica no marco da súa Semana pola Igualdade de 
Xénero, esta mensaxe puido difundirse máis alá das 

canles da propia Corporación. Esta campaña 360º dos 
medios públicos galegos buscaba romper prexuízos e 
visibilizar investigadoras reais, referentes nos seus 
ámbitos de traballo, propoñéndoas como modelos para 
nenas y rapazas que aínda non decidiron o seu futuro.

Informe ou Memoria de sostenibilidade 
Ao longo de 2019, CRTVG emitió diversos informes 
internos e externos sobre a execución das súas políticas 
de igualdade de xénero. Entre outros, os realizados para 
o Parlamento Galego ou a Memoria de Servizo Público
2018, que inclúe este aspecto no seu capítulo sobre
Responsabilidade Social Corporativa e que é tamén
presentada polo director xeral na cámara galega no seo
da Comisión de Control á Corporación.

A CRTVG ten establecido, ademais, que nas 
contratacións públicas, en caso de empate entre 
candidatos, se prime a acreditación Marca Galega de 
Excelencia en Igualdade.

Comisión interna de control ou comité ético
En 2019, a Comisión de Igualdade da CRTVG, creada 
en 2018, traballou nos contidos do plan de igualdade da 
Corporación e desenvolveu unha enquisa entre os/as 
traballadores/as para coñecer a situación desde todos os 
prismas. Esta Comisión de Igualdade, constituída por 
representantes dos traballadores e por representantes da 
Corporación, leva a cabo este traballo, de acordo coa 
definición dese principio que establece a Lei orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre 
mulleres e homes.

Así mesmo, existe unha Comisión de Igualdade no seo 
do Consello de Administración, en que membros deste 
órgano e da dirección da CRTVG avalían as actuacións 
que se deben adoptar para a igualdade. Nestas comisións
estúdanse as medidas adoptadas pola Radio Galega e a 
TVG para conmemorar o Día Internacional contra a 
Violencia Machista, a conmemoración do Día 
Internacional da Muller, o cumprimento da normativa 
sobre igualdade en materia publicitaria e a observación 
dos medios públicos das recomendacións do Consello de
Administración da CRTVG relativas ao tratamento da 
violencia de xénero, entre outros temas.

Ademais, a CRTVG forma parte do Observatorio Galego
de Violencia de Xénero, que conta con representantes da
Administración, da Xustiza, sindicatos, asociacións de 
mulleres e medios de comunicación como a CRTVG. 
Tamén é membro da Comisión Asesora de Publicidade 
non sexista do Observatorio. Esta Comisión celebrou en 
2019 tres reunións.
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Porcentaxe da composición dos órganos directivos de 
goberno corporativo (incluíndo o Consello de 
Administración) e do resto de empregados por 
categoría, xénero, idade e outros indicadores de 
diversidade
No que respecta aos recursos humanos dos medios 
públicos, son mulleres o 38,14 % do total do persoal. O 
50 % da directiva está conformada por mulleres, 19 
homes e 19 mulleres. E no Consello de Administración, 
composto por 7 persoas, incluído o director xeral, hai un 
42,8 % de mulleres. 

A área de Soporte Tecnolóxico, que engloba toda a 
xestión dos departamentos técnicos de produción da 
casa, e a área de Información e Documentación, de 
maior peso na parte xornalística, é destacable que están 
dirixidas por dúas mulleres.

Son mulleres, ademais, a adxunta ao director xeral, a 
directora do Departamento Operativo dos Servizos 
Informativos, a directora de Recursos Humanos, a 
subdirectora de Contidos, a xefa de Programas da Radio 
Galega e unha redactora xefa de Informativos, xunto a 
outras nove xefas de servizo e outras responsables de 
área. A maioría de mandos intermedios de Informativos 
contan con mulleres á fronte. En pantalla, a presenza de 
presentadoras e xornalistas é tamén maioritaria.

Obxectivos
A Comisión de Igualdade, en que participan 
representantes de traballadores e da Corporación, en 
2020 formulará as posibles medidas para un primeiro 
borrador dun plan de igualdade.

Así mesmo, en 2020 está prevista a estrea da película 'A 
illa das mentiras', dirixida por Paula Cons e participada 
pola TVG. Baseada en feitos reais, é un 'thriller' 
homenaxe a tres mulleres, que se converteron en 
heroínas ao salvar a vida de 48 persoas tras o naufraxio 
do buque Santa Isabel nas costas galegas en 1921 e que 
foron inxustamente esquecidas pola historia.

Estrearase en TVG de 'Elisa e Marcela', película 
participada pola TVG e dirixida por Isabel Coixet en 
Galicia, sobre o primeiro matrimonio homosexual 
rexistrado en España, especialmente recomendada para o
fomento da igualdade de xénero.

Contratar empregados en 
función das súas aptitudes 
profesionais
Nos procesos de selección de persoal rexen os 
principios de igualdade, mérito e capacidade

Normativa interna 
A empresa réxese baixo os principios de igualdade, 
mérito e capacidade que establece o Estatuto do 
Empregado Público recollido na Lei 7/2007, do 12 de 
abril. En aplicación destes principios, ofrece libre acceso
á información sobre procedementos de contratación na 
páxina web. En 2019 publicáronse 11 ofertas de 
prácticas na web corporativa.

Favoritismo na contratación de 
empregados
As políticas existentes impiden o nepotismo

Normativa interna 
A política de contratación de persoal novo realízase 
baixo pautas obxectivas descritas no apartado 'Contratar 
empregados en función das súas aptitudes profesionais'.

En canto ás substitucións, existe una lista de 
contratación que funciona igualmente con criterios 
obxectivos e que está pactada coa representación 
sindical. Nesta lista, cada aspirante ten unha posición e 
unha puntuación en función da cualificación obtida no 
Proceso Selectivo Extraordinario de Consolidación de 
Empleo finalizado en 2012.
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Dereito á negociación colectiva e
respecto dos convenios
Mecanismos legais que garanten a relación cos 
representantes dos traballadores

Evaluación anual 
A empresa ten implantados todos os mecanismos legais 
establecidos na normativa laboral de referencia: Estatuto
dos traballadores, Lei orgánica para a liberdade sindical 
e convenio colectivo.

Este convenio aplica os procedementos recollidos no 
Estatuto dos Traballadores e no convenio colectivo, que 
prevén a información, consulta e negociación cos 
representantes dos traballadores.

En todos os procedementos da área de recursos humanos
prevese en primeira instancia a negociación cos 
representantes dos traballadores buscando un acordo. 
Ademais, a CRTVG cedeu permanentemente 126 metros
cadrados da sede da empresa para os locais de 
representación sindical e, regularmente, outros espazos 
das súas instalacións para a celebración de asembleas. O 
texto do convenio ten un período de vixencia que abarca 
desde o 1 de xuño de 2015 ata o 31 de decembro de 
2016, e que foi prorrogado durante os anos seguintes.
Durante o 2019, o Comité CRTVG-San Marcos celebrou
6 reunións; o Comité Intercentros, 16 reunións; a 
comisión de listas de contratación, 11, e a comisión 
paritaria, 4.
Producíronse máis de 70 reunións formais dos comités 
ou comisións para informar e negociar coas seccións 
sindicais diferentes puntos de interese para os 
traballadores da CRTVG.

Discriminación por 
discapacidade
Promóvese a integración e non discriminación de 
colectivos desfavorecidos mediante a aplicación de 
políticas e accións

Normativa interna
A CRTVG cumpre coa Lei xeral de dereitos das 
personas con discapacidade e da súa inclusión social, 
normativa que persegue a integración social das persoas 
con discapacidade en materia de igualdade de 

oportunidades, non discriminación e accesibilidade 
universal das persoas con discapacidade.

Colaboración con entidades
A Corporación RTVG colabora con dous centros 
especiais de emprego e empresas de inserción laboral.

A primera empresa é COGAMI (Confederación Galega 
de Persoas con Discapacidade), a través de COREGAL 
S.L. que realiza a recollida de papel e cartón, e Gráficas
Integrales CO. GA. MI., SLU, centro especial de
emprego especializado en deseño e impresión. E a
segunda é o Centro de Atención de Llamadas, S.A., que
realiza o servizo de atención telefónica e servizos
complementarios.

Difusión da política 
As actuacións da CRTVG para combater o risco da 
discriminación céntranse, por unha parte, na 
sensibilización interna, para o que a empresa publicou 
un informe de goberno corporativo en materia de servizo
público, onde se detallan as accións da CRTVG pola 
integración das persoas con discapacidade, así como 
outras medidas de Responsabilidade Social Corporativa.
E, por outro lado, están publicadas na web corporativa as
recomendacións do Comité de Representantes de 
Persoas con Discapacidade en Galicia en materia de 
tratamento informativo da discapacidade 
(http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia/respo
nsabilidade-social-corporativa/autoregulacion).

Conciliación familiar e 
laboral 
Medidas para compatibilizar traballo e 
vida personal

Convenio colectivo
O convenio colectivo vixente recoñece a política de 
conciliación laboral e familiar.

Porcentaxe de empregados sobre o total que gozan 
das medidas de conciliación (flexibilidade horaria %, 
xornada reducida %, teletraballo %, flexibilidade 
nos días de vacacións ou días de permiso %, outros 
(especificar) %)
En 2019, a porcentaxe de empregados/as sobre o total 
que gozou de medidas de conciliación é do 10,5%, tres 
puntos máis ca no exercicio anterior.
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Saúde e seguridade no lugar de 
traballo 
Medios de protección e recursos para os 
empregados nestas materias

Política de seguridade e saúde no traballo 
A CRTVG está completamente implicada na protección 
das súas traballadoras e traballadores, así como na 
prevención dos riscos que lles poidan afectar.

Como servizo público de comunicación audiovisual, a 
Corporación é unha organización complexa, que dispón 
dunha multiplicidade de lugares de traballo e de 
categorías.
Por iso, deseñou variadas accións co obxectivo de 
aumentar a sensibilidade e a participación de todos os 
niveis da empresa no ámbito da seguridade e da saúde. 
Entre as actividades que se realizan para protexer o 
persoal cabe destacar o deseño, aplicación e 
coordinación de plans e programas de actuación 
preventiva, a evaliación dos factores de risco, a 
determinación das prioridades na adopción das medidas 
preventivas e o seu seguimento, a información e 
formación do persoal da CRTVG, a prestación dos 
primeiros auxilios, os manuais de autoprotección, a 
vixilancia da saúde, o rexistro e estatísticas de accidentes
de traballo, a xestión da documentación que se xera 
relacionada coa prevención de riscos laborais, o fomento
dunha cultura preventiva e a promoción da prevención, 
así como calquera outra función que poida ser asumida 
de acordo coa lexislación en materia de prevención de 
riscos laborais vixente e da política de seguridade e 
saúde da CRTVG.

Así, indo máis alá das exixencias legais vixentes, 
deseñáronse actuacións para aumentar a sensibilidade e a
participación da CRTVG como servizo público no 
ámbito da seguridade e da saúde laboral.

Os/as traballadores/as teñen á súa disposición todos os 
medios necesarios de protección para desenvolver o seu 
traballo, sendo a empresa a responsable de 
proporcionala. Tamén, as persoas con discapacidades e 
as traballadoras embarazadas contan con facilidades de 
aparcamento.

Por outro lado, realízanse reunións periódicas cos 
representantes dos traballadores no Comité de 
Seguridade e Saúde, órgano colexiado, para o 
seguimento e mellora continua nesta área.

Todas estas actividades que, como servizo público 
desenvolve a Corporación RTVG para velar pola 
seguridade e a saúde laboral do persoal, son preferentes 
e recóllense na política exposta no Informe de Servizo 
Público 2019 (http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-
transparencia/actividade-corporativa/rendibilidade-
social/informe-servizo-publico).

Indicadores laborais
Coa finalidade de eliminar e minimizar os riscos 
laborais, en 2019 entregáronse 834 equipos de 
protección individual aos/ás traballadores/as.

O servizo médico de CRTVG continúa exercendo como 
punto de vacinación da comunidade autónoma,
Relacionado tamén coa disciplina preventiva da 
vixilancia da saúde, leváronse a cabo 402 
recoñecementos médicos, que incluíron 98 revisións 
xinecolóxicas e 133 probas de PSA.

Ao longo do ano, na provincia da Coruña, o 60 % dos 
accidentes corresponderon a mulleres e o 40 % a homes. 
Do total, o 40 % foi por lesións superficiais e corpos 
estraños nos ollos; outro 40 % debeuse a tipos de 
torceduras e distensións, e o 20 % restante, dislocacións 
e subluxacións.

Perdéronse 26 días laborais por accidentes de traballo e 
32 días en accidentes 'in itinere'.
En Lugo e Ourense non houbo accidentes, e na provincia
de Pontevedra, o 100 % dos accidentes corresponderon a
homes, por accidente de tráfico 'in mision'. Perdéronse 
un total de 19 días.

Ademais, o Comité de Seguridade e Saúde Laboral 
realizou 11 reunións co fin de mellorar a protección e 
saúde dos traballadores.
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Regular a aceptación de 
regalos
Aplicación do código ético da Xunta de 
Galicia

Política de regalos 
A CRTVG réxese polo código ético institucional da 
Xunta de Galicia, publicado el 19 de setembro de 2014 
no Diario Oficial de Galicia.

Esta norma establece uns principios de conduta e fixa 
unhas pautas básicas de actuación en materia de: 
prohibición de regalos e dádivas; réxime aplicable a 
mostras de cortesía e atencións protocolarias; 
mecanismos de prevención ante posibles abusos de 
poder, situacións de vantaxe ou tratamento de privilexio;
imparcialidade; uso responsable dos medios e recursos 
públicos e réxime de incompatibilidades e do conflito de
intereses.

Melloras de RSE sobre a 
normativa laboral
Accións sociais da empresa destinadas aos 
empregados

Difusión da política
Os empregados de CRTVG dispoñen dunha axuda lineal
para participar en actividades formativas, non regradas, 
organizadas pola asociación de televisións rexionais 
públicas europeas, CIRCOM. En 2019 participaron 5 
xornalistas en accións formativas impulsadas por esta 
asociación, como en xaneiro no taller 'Fake News e 
contraste de noticias' celebrado en Roma.

No marco da transformación dixital, o experto en 
produción de contidos audiovisuais Joan González 
ofreceu a charla 'Novas narrativas. Outras 
regras do xogo'. Posteriormente subiuse un vídeo á 
Intranet para favorecer o seu visionado a todos os/as 
traballadores/as que non puideron asistir.

E directivos da CRTVG ofreceron unhas sesións 
informativas que, baixo o lema 'Dixitalización e futuro', 
profundaron na estratexia de futuro da Corporación. 
Igualmente, foi posta a disposición de todos os 
interesados na Intranet.

A Corporación realiza, ademais, accións puntuais como 
o envío de flores nos casos de falecemento de familiares
ou a oferta de pequenos obsequios (entradas a
espectáculos, axendas, etc.).

Estudo e aproveitamento das 
capacidades dos empregados
Accións de fomento da participación e o talento

Política de RRHH
A empresa dispón dalgúns mecanismos para aproveitar 
as capacidades dos empregados, como son as 
excepcionalidades nas listas de contratación e a posta en 
marcha de iniciativas que busquen a innovación e 
favorezan o talento dos empregados.

Acción social
En 2019, a través da Intranet, a Corporación puxo en 
marcha '#IdeasG', un programa para favorecer a 
realización de proxectos de innovación no ámbito 
audiovisual, dirixido a todos os/as traballadores/as da 
CRTVG.

'#IdeasG' foi creado para fomentar e identificar o talento 
interno do ente público nos seus empregados/as, 
independentemente da súa categoría laboral, e para 
poder desenvolver os proxectos conxuntamente, 
fomentando así a innovación e a mellora da función de 
servizo público.
O proxecto '#IdeasG' cerrou en novembro de 2019 a súa 
primera fase cun total de 57 ideas de proxectos 
presentados.

Obxectivos 
Planificación temporal, organizativa e económica para o 
desenvolvemento das ideas seleccionadas polo comité de
avaliación do proxecto '#IdeasG' .
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Falta de información aos 
empregados
Comunicación interna para evitar este risco

Política
Na CRTVG existe una oficina de atención ao persoal e 
unha caixa de suxestións na Dirección de Recursos 
Humanos. Ademais, ofrécese información a 
empregados/as en materia de autorregulación 
(http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia/respo
nsabilidade-social-corporativa/autoregulacion), 
incluíndo a publicación do informe de goberno 
corporativo en materia de servizo público.

Política de comunicación interna
A Intranet corporativa é unha das ferramentas máis 
efectivas de comunicación interna, desde onde CRTVG 
ofrece información de interese, como resolucións e 
circulares, dirixida a todo o persoal.

A través das notas que se publicitan, os traballadores e 
traballadoras acceden tamén a algunhas medidas y 
acordos en diferentes materias que os atinxen.
En 2019 púxose en marcha a primeira fase do novo 
Portal do Empregado da CRTVG, que pretende ser un 
punto de encontro áxil, interactivo e normalizado entre a 
empresa e os/as traballadores/as. Nesta nova plataforma, 
os empregados poden visualizar as súas nóminas, datos 
persoais e solicitar a inscrición en accións formativas, 
entre outras solicitudes.
Ao longo de todo o ano realizáronse 53 comunicacións a
través da Intranet.

Respecto á caixa de correo de suxestións en liña non se 
recibiu ningunha proposta por parte dos/das empregados/
as. Mediante esta vía de comunicación interna infórmase
aos/ás traballadores/as, ademais, da distribución das 
axendas anuais, notificacións e resultados de estudos 
relacionados coa seguridade e a saúde laboral, e a oferta 
de pequenos obsequios, como entradas gratis a 
espectáculos. Entre elas, en 2019 publicouse un 
procedemento para a prevención do acoso na CRTVG e 
comunicouse a realización dunha enquisa dirixida aos/ás
empregados/as sobre igualdade efectiva na Corporación.

Na política de comunicación interna circuncríbese tamén
a convocatoria de charlas informativas, en distintos 
horarios para facilitar a presenza dos traballadores, así 
como a accesibilidade das mesmas a través da Intranet.

Obxectivos 
Continuar desenvolvendo as ferramentas do 
Portal do Empregado, de modo que se amplíen as súas 
funcións e posibilite aos/ás traballadores/as a xestión de 
todas as ausencias e a consulta do calendario laboral, as 
fichaxes ou a ficha de riscos do posto de traballo, entre 
outras funcións posibles.

Formación ao empregado/a
Mellora a competitividade dos empregados/as

Acción social
En 2019 elaborouse un 'Manual de boas prácticas' que 
recolle tanto aspectos básicos dos diferentes convenios 
subscritos cos centros educativos e institucións para o 
desenvolvemento das prácticas na Corporación como a 
descrición das actividades, dereitos e deberes que deben 
seguir tanto os titores como os bolseiros.

O borrador del 'Manual de boas prácticas' foi presentado 
no seo da Comisión de Formación co fin de facer 
partícipes na súa elaboración á representación social, por
ser este o documento de referencia para o seguimiento 
das prácticas non laborais en todas as súas modalidades 
na CRTVG.

Avaliación da formación
Tras a posta en marcha do sistema de produción dixital 
fíxose necesaria no ano 2019 a implementación dun plan
formativo de seguimento, iniciado no último trimestre do
ano 2018 e que terá continuidade no futuro. Trátase de 
accións formativas dirixidas ao personal implicado na 
produción e afectado polo uso das novas ferramentas e 
que permitirá a normalización dos fluxos operacionais 
implantados.
Dentro da formación recollida no Plan de formación 
ordinario, ofrecéronse 35 cursos e 135 accións 
formativas, con 884 asistentes e desenvoltos en 6.011 
horas lectivas.

Obxectivos 
Levar a cabo cursos voluntarios e enfocados a mellorar 
os coñecementos en competencias dixitais, como 
creación de contidos ou redes de comunicación 
multimedia, así como outra formación, en colaboración 
coa Escola Galega de Administración Pública (EGAP), 
en materia de contratos, incompatibilidades, linguaxe 
administrativa non sexista, aplicacións informáticas e 
idiomas, entre outros.
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Falta de colaboración continua 
cos provedores
Políticas para garantir unha correcta relación da 
CRTVG co sector audiovisual galego, o seu 
principal provedor

Política de calidade 
A política de calidade queda recollida nas leis 9/1984, de
Creación da CRTVG, e 9/2011, dos Medios Públicos de 
Comunicación Audiovisual de Galicia, e desenvólvese 
en aspectos operativos por medio da resolución de 28-6-
2011, sobre o procedemento de presentación dos 
proxectos de programas e producións audiovisuais para 
Televisión de Galicia.

Código ético comercial 
A política de Responsabilidade Social Corporativa 
esténdese ao apartado comercial a través de varias 
normas e compromisos.
A normativa sobre emprazamento de produto, publicada 
na páxina web, axuda a clarificar a colaboración entre a 
empresa e os provedores en beneficio do público, que 
pode identificar mellor os contidos comerciais dentro 
das emisións.

Visitas de verificación
Desde a área de Contidos mantívose, en 2019, a práctica 
habitual de realizar visitas de verificación periódicas, o 
que implica asistir a sesións das gravacións de 
programas, eventos e series de ficción máis importantes, 
entre as que se realizaron unha media de 8 visitas por 
trimestre neste ano.

Conforme aos novos protocolos dixitais, en Contidos 
dedicáronse arredor de 3.000 horas ao visionado 
preventivo de materiais como parte do control de 
calidade, a fin de complementar os mecanismos 
de control técnico automático.
Ademais, a dixitalización permite acceder dun xeito 
sinxelo e rápido a contidos en baixa resolución para 
realizar os correspondentes controis editoriais e de 
calidade.

Obxectivos 
Neste sentido, o obxectivo para 2020 é comezar a 
realizar o visionado de montaxes provisionais ou 
premontaxes a través de ligazóns dixitais (vimeo, 
youtube, we transfer) cada vez con máis frecuencia.

Tamén, empregar estes visionados offline como 
ferramenta habitual para traballar na mellora dos 
contidos e garantir que o resultado final encaixe coa idea

orixinal do programa: incrementar os visionados das 
premontaxes dos novos contidos, como fórmula para 
axilizar a toma de decisións e adecuar os programas ás 
nosas necesidades.

Cumprimento da normativa
Política de compras

Política de compras 
CRTVG conta cun soporte normativo moi consistente 
para o control financeiro e a loita contra a corrupción.

Entre outras normas, a política de compras apóiase nas 
seguintes:

-Aplicación dos principios de liberdade de acceso ás
licitacións, publicidade e transparencia dos
procedementos, e non discriminación e igualdade de
trato entre os candidatos e unha eficiente utilización dos
fondos, salvagarda da libre competencia e a selección da
oferta economicamente máis vantaxosa (Lei de contratos
do sector público, LCSP, cuxo texto refundido se
aprobou mediante o Real Decreto Lexislativo 3/2011, de
14 de novembro).

-Transparencia e acceso público á información relativa á
actividade contractual de CRTVG, a través de
publicidade, no seu caso, nos diarios oficiais, e no perfil
do contratante incluído na páxina web
(http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia/activi
dade-corporativa/contratos-e-convenios/perfil-
contratante) e na plataforma de contratación da Xunta de
Galicia (Lei de 4/2006, de transparencia e boas prácticas
na Administración pública galega).

-A entidade, a nivel interno, aprobou un documento no
que se recollen as instrucións de contratación que
establecen os procedementos que se deben seguir, os
criterios e liñas de actuación tendentes a asegurar e
extremar os principios da LCSP. Este documento é de
acceso público, tanto para o persoal interno como para
os interesados e público en xeral, a través da páxina web
da entidade (http://www.contratosdegalicia.es).

Durante 2019, CRTVG realizou 32 licitacións públicas 
para a adxudicación de contratos e compras.

Por outra parte, a toma de decisións para a selección de 
proxectos participados pola Corporación, coa que se 
contribúe ao desenvolvemento da produción audiovisual 
galega lévase a cabo no seo dunha Comisión Directiva 
de Avaliación de Proxectos. Tamén existe unha 
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Comisión de Selección de Proxectos, para a contratación
de programas. As dúas atenden a normativas internas 
sobre a súa composición, procedementos e aplicación 
das decisións.  

Obxectivos 
Seguir na mesma liña de velar pola equidade na 
adxudicación de contratos e ofrecer cada vez máis 
transparencia.
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Satisfacción de expectativas
A corporación pública rende contas do 
cumprimento dos seus principios ante o seu 
Consello de Administración, o Goberno e o 
Parlamento da Comunidade Autónoma

Transparencia na xestión
Unha das actuacións con transparencia, que leva a cabo a
CRTVG, consiste en informar permanentemente aos 
seus órganos de control, o Consello de Administración e 
o Parlamento de Galicia.
Nesta liña, a CRTVG presenta cada ano unha Memoria
de Servizo Público no Parlamento, para o seu debate e
posterior publicación. Ademais, existe un control
financeiro (intervención limitada previa) pola
Intervención Xeral da Xunta de Galicia, de acordo coa
Lei de Réxime Financeiro e Presupostario de Galicia e
acordo do Consello da Xunta de Galicia de 18-3-1999.

O Portal de Transparencia 
(http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia) é 
unha canle fundamental de acceso a toda a información 
sobre a institución, a actividade corporativa (contas 
anuais, presupostos, retribución de directivos e do 
conxunto do persoal, contratos e recursos humanos, 
entre outros), as súas accións de RSC e unha sección de 
contacto aberta á interacción coa sociedade.
Neste Portal de Transparencia é posible consultar a 
Memoria de Servizo Público 2019 (http://www.crtvg.es/
crtvg/portal-de-transparencia/actividade-corporativa/
rendibilidade-social/informe-servizo-publico).

A información permanente aos órganos de control da 
CRTVG en 2019 quedou patente no desenvolvemento de
12 sesións plenarias do Consello de Administración, en 
que se trataron 35 temas, a partir de 13 informes 
expostos pola Dirección Xeral e 211 preguntas e rogos 
atendidas; e a través de 147 comisións sectoriais en que 
se abordaron 206 temas.
Ademais, este Consello de Administración traballa no 
desenvolvemento do Estatuto Profesional e do Consello 
de Informativos da CRTVG, un traballo á medida da 
Corporación, da contorna audiovisual e da situación 
actual da profesión xornalística. Tamén, ten que 
responder ás novidades recollidas na Directiva 
2018/1808 do Parlamento Europeo e do Consello, do 14 
de novembro de 2018, pola que se modifica a Directiva 
2010/13/UE sobre a coordinación de determinadas 
disposicións legais, regulamentarias e administrativas 
dos Estados membros relativas á prestación de servizos 
de comunicación audiovisual.

Este labor do Consello de Administración esixiu, nunha 
fase desenvolvida no 2019, a recollida de achegas de 
diversas fontes, organizacións profesionais, consultores 
e representantes de distintas esferas da vida social e 
académica de Galicia. Neste diálogo interviron, entre 
outros, organizacións sindicais con representación na 
CRTVG, responsables de departamentos da Corporación
con competencias relacionadas cos temas a abordar ou 
referentes da sociedade galega vinculada ao audiovisual 
como membros das comunidades académicas. 
Concluída esta fase de reunións, abordouse xa a 
redacción dos borradores de Estatuto Profesional e o 
Consello de Informativos, fase que se levará a cabo os 
vindeiros meses. 

Pola súa parte, o control do Parlamento de Galicia 
concretouse na intervención do director xeral na 
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da 
CRTVG para responder a 54 preguntas formuladas polos
grupos parlamentarios. Ademais, outras 34 preguntas 
parlamentarias contestáronse por escrito.

Por outra parte, o director xeral compareceu ante esta 
Comisión para presentar a Memoria de Servizo Público 
do ano anterior, así como na Comisión de Economía cos 
Orzamentos da CRTVG para 2020.

Ao longo do ano, a CRTVG responde tamén os 
requirimentos de información que chegan da Oficina do 
Valedor do Pobo. Como alto comisionado do Parlamento
de Galicia para a defensa dos dereitos da cidadanía, esta 
institución remite á Corporación cuestións que lle 
plantexan os cidadáns galegos en relación a contidos das
canles públicas ou, entre outras, suxerencias ou queixas 
no eido da accesibilidade e a lingua, que son respondidas
en tempo e forma, e derivadas aos departamentos 
correspondentes.

En 2019 realizáronse 24 accións de control financeiro da
Intervención Xeral da Xunta de Galicia (intervención 
limitada previa) relativas a contratos administrativos.

Auditorías 
Cada ano realízase unha auditoría externa de contas e, 
ocasionalmente, un informe do Consello de Contas (Real
Decreto Lexislativo 1/2010, Lei de sociedades de 
capital, Real Decreto Lexislativo 1/2011, Lei de 
Auditoría de Contas) no ámbito da xestión.

No caso da televisión, a audiencia mídese diariamente a 
través do sistema de audimetría de referencia en España, 
xestionado pola empresa Kantar Media, e do Estudio 
Xeral de Medios, tratándose neste caso dunha enquisa 
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periódica con carácter trimestral. A audiencia da radio 
mídese a través do mesmo Estudio Xeral de Medios, e a 
audiencia en liña audítase a través de Comscore, o 
auditor de referencia en España a día de hoxe.

A esta medición de referencia debe engadírselle o 
control diario a través de ferramentas propias, como 
Google Analitycs para o contorno web, Welovroi e 
Besocy para o contorno das redes sociais e Flumotion 
para a medición da audiencia do streaming.

Precisamente, segundo datos de ComScore, os soportes 
dixitais da CRTVG -aplicacións para móbil e portal 
web- son os que máis creceron de todas as televisións 
autonómicas de Forta. Así, en televisión realízanse 
informes diarios de audimetría e tres ondas do Estudio 
Xeral de Medios. En radio, tres ondas do EXM, e de 
Internet, publícase un informe ao mes. Isto implica unha 
atención constante aos diferentes paneis audimétricos 
cos que opera a CRTVG en todas as súas canles.

No ano 2019, a cota de pantalla de TVG foi de 9,9% no 
conxunto día e do 10,1% no prime time. No caso da 
radio, a media do ano foi de 151.000 oíntes diarios, un 
17,05% máis que o ano 2018. E a conexión da CRTVG 
cos espectadores saíu, de novo, en 2019, reforzada, 
segundo se desprende dunha enquisa realizada por GFK 
para Forta.

A Corporación galega segue nos postos de cabeza das 
canles coas que máis se identifica a audiencia na defensa

e promoción da súa identidade cultural, con 20 puntos 
por riba da media dos medios autonómicos que integran 
Forta. Por segundo ano consecutivo, o 90% dos galegos 
estima que a CRTVG é a canle que máis contribúe á 
promoción dos valores culturais da nosa comunidade. 

A maiores dos índices de audiencia obtidos regularmente
a través da audimetría e dos informes periódicos do 
Estudio Xeral de Medios, son frecuentes os estudos a 
cargo de institucións como Forta ou o CIS sobre a 
aceptación dos contidos da CRTVG na sociedade galega.

Por outra parte, a actividade contractual da CRTVG e as 
súas sociedades foi sometida xa en 2017 a unha auditoría
de control financeiro de legalidade da execución 
orzamentaria, a contratación e o persoal, da que en 2019 
non se dispón do informe cos resultados. Do informe de 
audiencia en medios dixitais de Comscore de 
elaboración mensual trascende que en 2019 se producen 
de media mensual 2 millones de visitas, realizadas por 
345.000 usuarios únicos e cun consumo de 4 millóns de 
minutos de vídeo. Conclúese con estes informes a 
tendencia da migración de consumo desde o sitio web 
cara ás redes sociais, así como a pequena redución no 
consumo de TV fronte ao consumo nas plataformas 
dixitais.

En 2019, máis de 1.000.000 de persoas contactaron 
mensualmente cos contidos de CRTVG a través das súas
redes sociais, o que supón, con respecto ao ano 2018, un 
incremento do 110% . 
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Contribución da empresa ao 
desenvolvemento local
No exercicio das súas funcións, visibiliza colectivos 
e iniciativas sociais, con especial atención ás 
minorías e en colaboración co tecido social

Acción social 
A contribución de servizo público, que leva a cabo a 
CRTVG respecto a accións sociais para a comunidade, 
maniféstase a través dalgúns aspectos ordinarios da súa 
actividade audiovisual e doutros máis específicos.

Esta prestación social concrétase en convenios de 
colaboración, cesións de material audiovisual, 
participación en proxectos sociais e culturais ou na 
atención ás demandas de numerosas organizacións e 
iniciativas públicas e privadas, que contactan cos medios
públicos.

A atención ás minorías é un dos puntos fortes neste 
apartado. Se se contabiliza só a programación deportiva, 
as transmisións de disciplinas minoritarias en 2019 
ascenderon a 1.489 horas entre TVG, G2 e a emisora 
pública.

A Radio Galega, en concreto, cun total de 427 horas 
dedicadas á información de deportes minoritarios, 
incrementou en 87 as horas con relación ao ano anterior, 
debido, entre outros motivos, ás retransmisións de fin de 
semana das competicións de deporte base.

O espazo deportivo de proxección social 'Convivir 
Deportivo' da Radio Galega, coa súa emisión semanal 
dos sábados, ofreceu 47 horas en 2019. O traballo deste 
equipo, con contidos sobre a realidade social do deporte,
os deportes minoritarios e o inclusivo e adaptado, foi 
recoñecido co premio ao mellor labor informativo nos 
Premios Deporte Galego 2019. É destacable tamén a 
participación de 'Convivir Deportivo' nunha das accións 
da campaña de RSC da CRTVG, que tivo como epígrafe
#NonMiresXoga, para romper prexuízos e potenciar a 
capacidade integradora do deporte, ao cubrir en directo 
un partido no que participaron traballadores da 
Corporación e do Real Club Deportivo de LaLiga 
Genuine, emitido pola web da CRTVG e na RG. 

Pola súa parte, o seu formato diario 'Convivir' está 
especializado en cuestións sociais, desde servizos 
sociais, medicina, investigación e enfermidades ata 
naturaleza, ecoloxía, educación e historias de superación

persoal, cunha especial atención ao colectivo de persoas 
con discapacidade.

E, como se cita noutro epígrafe deste informe, o 3 de 
decembro, Día Internacional das Persoas con 
Discapacidade, a G2 emitiu un capítulo especial de 'Os 
Bolechas', sobre os patios inclusivos, enmarcado nun 
proxecto desenvolvido con Cogami para fomentar a 
inclusión desde as primeiras idades.

Como tamén se mencionou, Televisión de Galicia emite 
un informativo diario en Lingua de Signos Española 
(LSE), programación subtitulada en galego e atende, na 
medida das súas posibilidades, as distintas federacións e 
asociacións do sector social. E traballa para poder 
ampliar, nun futuro próximo, esta acción a máis espazos 
informativos.

É destacable tamén a colaboración co Observatorio 
Galego de Violencia de Xénero e coa Secretaría Xeral de
Presidencia para a elaboración da Estratexia Galega 
sobre Discapacidade. E en 2019 aplicáronse os criterios 
de recoñecemento do tratamento da discapacidade 
establecidos na Resolución da Dirección Xeral do 
28.06.2011. 

Ademais, CRTVG incluíu en todos os servizos que 
licitou a obriga do contratista de cumprir as disposicións 
vixentes en materia de integración social de persoas con 
discapacidade.

Ao longo do ano, os medios públicos dan cobertura a 
variados eventos, moitos deles programados pola 
Cámara, que se redifunden con intérprete de lingua de 
signos para facilitar a accesibilidade de colectivos con 
discapacidade auditiva.

Un ano máis, colaborouse de novo co Consello Xeral do 
Poder Xudicial facilitando a organización dunha sesión 
formativa na sede de San Marcos a unha vintena de 
xuíces e maxistrados/as galegos, para desenvolver as 
súas habilidades comunicativas e de atención aos 
medios.

CRTVG apoiou outras accións de cooperación con 
organizacións sociais, como a Federación de 
Asociacións de Persoas Xordas de Galicia, UNICEF ou 
Cruz Vermella, a quen se lle cede un espazo durante 
varios días na sede de San Marcos para a súa campaña 
de captación de fondos do Sorteo de Ouro.

Así mesmo, un ano máis, Radio Galega participou na 
iniciativa solidara 'A Radio Conta', coas emisoras locais 
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da cidade da Coruña.
E co Círculo Financeiro de Galicia firmouse un convenio
de colaboración para accións conxuntas. Neste apartado, 
é destacable tamén que CRTVG serviu o sinal para todo 
o mundo do Foro Atlántico da Toxa, o foro económico
máis importante do ano en Galicia.

No marco de compromiso co servizo público e co 
obxectivo de dar visibilidade a distintas realidades e 
iniciativas do tecido social da nosa comunidade, é 
importante citar, de novo neste informe, o programa 
'Conexión Social'.

A lingua galega é o eixe de moitas desas colaboracións, 
un aspecto prioritario para a CRTVG, cuxa creación está
vinculada á súa misión de normalización lingüística. Así,
en 2019, houbo unha edición máis do concurso de 
produción audiovisual infantil “Nós tamén creamos”, en 
colaboración coa Secretaría Xeral de Política 
Lingüística, concurso que promove a lingua galega a 
través da creatividade e a incorporación das TIC nas 
aulas, mediante a creación de curtas en galego.

Por outra parte, desde o departamento de 
Documentación da CRTVG aténdense ao longo do ano 
peticións de cesión de material audiovisual por parte de 
asociacións, concellos, editoriais, fundacións, entre 
outras organizacións ás que se ceden fondos do Arquivo 
da Corporación. En 2019 atendéronse un total de 721 
peticións externas, entre elas, procedentes da Facultade 
de Belas Artes de Pontevedra, do Museo de Arte 
Contemporánea de Vigo, da Asociación Down Vigo, da 
Cidade da Cultura de Galicia, da Academia Galega do 
Audiovisual, de Unicef Comité Galicia, da Asociación 
Española contra o Cancro e da Secretaría Xeral de 
Política Lingüística.

A Corporación colabora, ademais, ao longo do ano en 
eventos de carácter cultural e institucional, poñendo os 
seus medios de produción a disposición do servizo 
público. Desde a Radio Galega, o seu Arquivo Sonoro 
atende numerosas manifestacións musicais en distintos 
ámbitos e axuda a novas iniciativas e ás escolas e 
conservatorios galegos.  No período que comprende de 
abril de 2018 a abril de 2019, a RG gravou 238 
actuacións musicais en Galicia, tanto de bandas de 
música, como orquestras, festivais de música clásica, así 
como grupos de música que buscan promocionarse nos 
estudios da emisora pública.

Tamén é destacable o despregue de medios audiovisuais 
para transmitir eventos de interese social, como o 
espectáculo audiovisual dos Fogos do Apóstolo no mes 
de xullo, e a gala dos Premios Mestre Mateo da 

Academia Galega do Audiovisual, entre outros.
Obxectivos
A posta en marcha do novo Arquivo dixital requirirá, en 
2020, a incorporación dun novo xestor documental, 
imprescindible no novo contorno de produción dixital da
CRTVG para facilitar a difusión desde as plataformas 
dixitais dos contidos do Arquivo.

Investir nas xeracións de futuro
Aposta por desenvolver e ofrecer contidos infantís e
xuvenís en galego, accesibles desde calquera 
soporte 

Política de Acción Social
O Código de Autorregulación sobre Contidos 
Televisivos e Infancia asumido pola CRTVG 
(http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia/respo
nsabilidade-social-corporativa/autoregulacion) é un 
referente destacado neste apartado.
Por outra parte, a Corporación suscribiu tamén o Código 
PAOS de hábitos saudables en alimentación infantil.

Inversión en Acción Social 
Unha das prioridades da CRTVG é crear e ofrecer 
contidos en lingua galega dirixidos á nosa infancia. De 
feito, unha das características da segunda canle, a G2, é 
a programación infantil, con cerca de 2.100 horas anuais.

A franxa infantil ocupa unha parte moi significativa da 
programación desta canle e, aínda que está composta na 
súa maior medida de produción externa, conta con 
destacadas propostas de animación galegas, entre as que 
se pode citar 'As aventuras de Minchi', 'Caracois' ou 'Os 
contos do Camiño'. Esta programación infantil 
estrutúrase en tres slots principais, compatibles cos 
horarios escolares (mañá, mediodía e media tarde), e 
nútrese duns 50 títulos de animación de distintas 
procedencias que supoñen máis de mil episodios novos 
de animación ao ano.

Neste campo, o ano 2019 serviu para iniciar o primeiro 
programa de produción propia interna para os máis 
pequenos, chamado 'A pita cega', e que parte da relación 
coa canle France 3 Bretagne, que proporcionou formato 
e guións. O programa verá a luz en 2020.

Outra das liñas de actuación neste ámbito foi conseguir 
un incremento substancial da oferta de contidos na App 
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Xabarín TVG, que permite aos nenos e nenas acceder 
aos programas mediante canles dixitales ás que están 
moi afeitos. A App está dispoñible en IOS e Android. 

É importante sinalar que, ademais dos contidos da G2, 
hai catro canles 24 horas con contidos infantís: na App 
CRTVG, a mencionada App Xabarín, a canle Xabarín de
crtvg.gal e a canle de radio dixital Radio Picariña.

É destacable que en 2019 se cumpriron 25 anos do 
programa 'Xabarín Club' e, con tal motivo, se levaron a 
cabo unha serie de accións conmemorativas, como foi un
concerto en vivo con diversas bandas que interpretaron 
temas do repertorio musical deste club, ou a creación 
dun espazo para contidos conmemorativos na web da 
CRTVG e na App Xabarín Club, na que se incluíu a 
recolección das sintonías míticas das series na súa 
versión en galego. 

En verán, a canle #Xabaríntv reforzou tamén a súa oferta
de series e música ofrecendo 24 horas ao día, con cerca 
de 90 vídeos musicais, accesibles na web crtvg.gal, en 
xabarin.gal e na app para móbil do Xabarín. Entre a 
programación específica destinada aos máis pequenos, 
que ofreceu a G2 en 2019, é destacable o aumento de 
oferta da serie galega 'Tutú', con máis capítulos e unha 
sección na web con xogos interactivos e recortables 
descargables e unha app específica. 

Tamén se continuaron emitindo novas entregas de 'Os 
Bolechas', entre elas, un capítulo especial a favor dos 
patios inclusivos o Día Internacional das Persoas con 
Discapacidade (3 de decembro). Este episodio 
enmárcase nun proxecto ambicioso levado a cabo con 
Cogami para fomentar a inclusión, solidariedade e 
respecto á diversidade desde as primeiras idades, e 
inclúe contos, material didáctico e unha serie de 
iniciativas para favorecer a inclusión.

Ademais, como cada ano, CRTVG colaborou coa 
Secretaría Xeral de Política Lingüística e a súa Rede de 
Dinamización Lingüística, para que 'Os Bolechas' 
dedicaran a súa tradicional xira de Nadal por Galicia ao 
cambio climático. Baixo o título 'Nadal sen neve', estes 
coñecidos personaxes ofreceron en oito vilas galegas a 
súa proposta teatral para concienciar os nenos e nenas de
que o quecemento ameaza con deixar sen neve o planeta.

En Nadal, como é costume, os medios públicos formaron
parte do séquito da Cabalgata de Reis para promocionar 
a lingua galega entre os máis pequenos. Nesta ocasión 
foi Ourense a cidade desde a que se realizou en directo a 
cabalgata e pola que circulou o vistoso autobús da 

CRTVG, co Xabarín como protagonista, acompañado 
polos divertidos Bolechas e nenos e nenas que lanzaron 
caramelos por todo o percorrido. Tamén no marco do 
Nadal, a Televisión de Galicia introduciu enfoques 
infantís na súa programación, como unha serie de cinco 
edicións especiais do concurso 'Coma un allo', nos que 
os máis novos son os protagonistas.

A audiencia xuvenil desfrutou na G2 da serie 'Verán M', 
coproducida pola TVG e RTP. Esta ficción de aventuras,
que transcorre durante o verán na praia portuguesa de 
Moledo, presentou en 13 capítulos as vivencias dun 
grupo de rapaces e rapazas adolescentes e do seu 
contorno.

Respecto de 'Radio Picariña', primeira canle dixital de 
música infantil e xuvenil da historia da Radio Galega, en
2019 puxo a disposición dos usuarios unha selección 
coas mil mellores cancións en lingua galega para os máis
pequenos. 'Radio Picariña' é a primeira experiencia de 
radio dixital para a CRTVG cun formato similar ao de 
aplicacións como Spotify.

Os medios públicos galegos están prestando unha 
atención especial ao novo contexto dixital, xa que o 
público obxectivo, nenos/as e adolescentes, buscan os 
seus contidos favoritos nestes soportes, que forman parte
do seu contorno natural.

Neste sentido, a CRTVG e AMTEGA (Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia) firmaron un 
convenio para levar a cabo accións conxuntas de 
innovación tecnolóxica dirixidas a centros de ensino 
galegos. A finalidade é impulsar a modernización nos 
colexios de educación primaria e secundaria, a través da 
creación dunha plataforma dixital para contidos 
interactivos. Este acordo, cofinanciado co Fondo 
Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco de 
Feder Galicia 2014-20, terá unha vixencia de catro anos 
prorrogables, para levar a cabo tanto a plataforma 
tecnolóxica como os contidos.

A Radio Galega, en colaboración coa Consellería de 
Educación, puxo en marcha un concurso de Podcasts, 
dirixido a centros públicos non universitarios integrados 
no programa “Radio na Biblio”, co obxectivo de 
elaborar produtos radiofónicos enfocados a resaltar a 
riqueza do patrimonio lingüístico galego, especialmente 
vinculado ao medio xeográfico, cultural e humano máis 
próximo ao centro, así como estimular a lectura de 
poesía ou teatro galegos.
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Esta acción está unida á celebración do Día das Letras 
Galegas e ao autor homenaxeado. Os oito centros 
premiados recibiron 1.000 euros para mellorar o 
laboratorio ou emisora das súas radios asociadas ás 
bibliotecas e as súas producións poden escoitarse na web
diariocultural.gal da emisora pública.

Desde TVG estimulouse tamén a participación dos máis 
pequenos na realización do programa 'Anacos de vida', 
formato audiovisual centrado na recuperación da 
memoria gráfica e oral, que percorreu diferentes vilas e 
aldeas de Galicia para descubrir as pequenas e grandes 
historias que se esconden detrás de fotos antigas de 
álbumes familiares.

Nestas viaxes no tempo, a implicación dos nenos e nenas
foi moi grande, xa que os máis novos eran os que 
buscaban as mellores fotos e historias dos seus concellos
e moitos deles participaron vestidos de época en eventos 
abertos ao público para ver, en primicia, as entregas do 
programa antes da súa emisión en televisión.

Tamén desde TVG se estimula o gusto pola ciencia 
desde idades temperás e dun xeito entretido, con accións 
en contacto co público. Nesta ocasión, o programa de 
divulgación científica 'Aquelando' asistiu á Feira de 
Ciencia Open Science de Cambre para facer 
espectáculos e experimentos cos rapaces/as.

Obxectivos 
Materializar e continuar desenvolvendo o proxecto de 
creación dunha plataforma dixital de contidos dirixida 
aos máis pequenos.

Tamén, e tras a boa acollida da súa primeira edición, 
levar a cabo un II Concurso de Podcasts “Radio na 
biblio”.

En canto aos contidos, estrearase na G2 o programa 
infantil 'A pita cega' e seguirase alimentando 'Radio 
Picariña' con novas propostas musicais.

Alianzas entre empresas e 
terceiro sector
Fomenta a colaboración con entidades de 
carácter social e cultural e a promoción no sector 
audiovisual

Colaboración mutua 
Os medios públicos galegos xogan un papel esencial na 
protección da lingua, a promoción da cultura, a atención 
ás minorías e o apoio ás accións sociais. Neste sentido, e
como expresión da súa misión como servizo público, 
CRTVG desenvolveu durante 2019 unha serie de 
convenios de colaboración en materia de 
Responsabilidade Social Corporativa con diversas 
entidades.

En 2019, a CRTVG seguiu traballando no campo 
internacional con presenza e participación a distintos 
niveis en proxectos formativos e de desenvolvemento do
sector audiovisual europeo, especialmente no marco de 
CIRCOM, a asociación das televisións públicas 
rexionais europeas.
Tamén tivo un papel activo no contexto máis concreto 
dos países da cultura celta, por un lado, e na relación 
estreita de colaboración co sector audiovisual portugués.

A CRTVG desfruta dun especial peso e prestixio en 
CIRCOM, a asociación das televisións públicas 
rexionais europeas que reúne unhas 250 televisións e 
centros emisores de 30 países, entre elas 11 autonómicas
españolas, e da cal é secretario xeral, desde 2015, o 
director de Contidos da Corporación. CIRCOM conta 
cun equipo multinacional que organiza as actividades da 
entidade, entre elas a Conferencia anual, que no 2019 
tivo lugar en Serbia, pero tamén outros eventos ao longo 
do ano, nos que destaca a celebración dos principais 
premios da televisión rexional europea, aos que 
habitualmente se presentan unhas 200 candidaturas.

O secretario xeral de CIRCOM ten entre as súas 
funcións a de representar institucionalmente o colectivo 
das televisións públicas rexionais europeas, como 
sucedeu en 2019 no Public Broadcasting International (o
foro anual dos primeiros executivos das radiotelevisións 
públicas do mundo) celebrado en Helsinki, ou diante da 
Unión Europea de Radiodifusión (UER) con motivo das 
eleccións europeas, a Unión Europea do Mediterráneo 
ou o Comité Europeo das Rexións.
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Por outra parte, a CRTVG forma parte desde 2018 da 
directiva do grupo Celtic Media en que están 
representadas as radiotelevisións BBC Escocia, 
MG/BBC Alba, BBC Gales, BBC Irlanda do Norte, as 
públicas irlandesas RTÉ e TG4, a galesa S4C e varios 
organismos públicos. Así, no 2019, o director de 
Contidos da CRTVG, como membro do Comité 
Executivo de Celtic Media, participou na organización 
do evento anual da organización celebrado en Aviemore 
(Escocia), ao que asistiron ademais representantes do 
Clúster Audiovisual Galego e varias produtoras da 
comunidade, e no que se celebraron reunións de traballo 
para posibles proxectos.

Neste sentido, continúan as iniciativas de colaboración 
co grupo de televisións Celtic Media, como foron as 
conseguidas con France 3 Bretagne para a produción en 
Galicia do programa infantil 'A pita cega' e ofrecer 
concertos en directo do Festival Intercéltico de Lorient. 
A colaboración con CIRCOM Rexional tamén permitiu 
ver producións europeas de primeira calidade na G2.

E neste ano, a longametraxe 'La sombra de la ley', 
participada pola Televisión de Galicia, conseguiu o 
Premio Torc ao mellor film no Celtic Media Festival e a 
TVG estreou a serie musical 'Port', producida coa canle 
escocesa MG Alba e a irlandesa TG4, que permitiu 
ademais visibilizar músicos galegos neses territorios.

Toda esta actividade institucional exterior permite 
achegar á CRTVG un acceso directo e privilexiado ao 
coñecemento do que está sucedendo noutros sistemas 
públicos e mercados audiovisuais, tanto no que atinxe á 
evolución do sector en materia de xestión como en 
formatos de programas, boas prácticas profesionais, 
novidades no xornalismo ou a relación coas novas canles
e plataformas.
E abre o camiño de contactos internacionais para as 
empresas produtoras do audiovisual galego.
Cabe mencionar a participación da CRTVG no II Foro 
Iberoamericano de Compra Pública de Innovación, 
celebrado en novembro en Medellín (Colombia) e no 
que o director de Innovación e Negocio presentou a 
proposta da TVG para a televisión do futuro, que foi 
seleccionada como caso de éxito. Neste encontro 
participaron máis de 150 persoas de Iberoamérica 
especialistas na innovación das empresas e institucións 
públicas.

Un ano máis, a CRTVG mantén a súa intensa relación de
colaboración coa Radio Televisión Portuguesa (RTP), 
onde se enmarcan diversos proxectos entre Galicia e 
Portugal no campo audiovisual, que deron lugar a 

coproducións e programas conxuntos con moi boa 
acollida nos dous países. Esta estreita cooperación deu 
lugar estes últimos anos a programas conxuntos como o 
'Aquí Portugal', realizado en novembro. Foi a quinta 
ocasión en que Televisión de Galicia e a Radio 
Televisão Portuguesa realizaron conxuntamente o 
programa, en emisión simultánea e en directo polas dúas 
canles, e con presentadores ben coñecidos en Portugal e 
Galicia. Emitido desde a praza do Obradoiro de Santiago
de Compostela, o programa foi un éxito de audiencia, co 
que se estreitaron máis os lazos entre as culturas galega e
portuguesa. Conseguiu un 'share' do 13,5% en Portugal e
do 14% en Galicia, cun alcance total de dous millóns de 
persoas.

Rodada en 2018 entre o norte de Portugal e localizacións
galegas, a serie de ficción 'Verão M' chegou en 2019 á 
pantalla. Trátase dunha produción cun compoñente 
transfronteirizo puro, pois ten lugar ao outro lado da raia
e conta con personaxes galegos, cunha presenza de 
Galicia nas propias historias e, incluso, parte da rodaxe 
tivo lugar en Galicia. 
A CRTVG tivo tamén un activo papel na supervisión 
lingüística da rodaxe, traballando cos actores lusos que 
empregaban o galego para garantir a súa calidade e 
precisión.

A CRTVG fixo tamén o ano pasado outras compras de 
produción portuguesa, como a serie 'Ouro verde' da 
canle TVI, e coproduciu coa RTP a serie de ficción 
'Auga seca', gravada en verán de 2019 entre Vigo e 
Lisboa.

E por primeira vez na historia da CRTVG, en 2019 
realizouse a primeira produción conxunta entre as 
televisións públicas galega e asturiana. Desde Ribadeo, o
25 de dicembro, emitiuse simultaneamente en prime 
time 'Inimitables: Benvidos/Bienllegaos', un programa 
que profundizou nos puntos en común entre os dous 
pobos e na vertente musical desta relación.

A CRTVG participou ademais en novembro no encontro
audiovisual galaico-portugués celebrado en Arnoia baixo
a organización da Axencia Galega de Industrias 
Culturais (Agadic), do que saíu un novo proxecto de 
coprodución dun programa de televisión coa RTP, para 
desenvolver en 2020.

Ademais, desde 2016, a CRTVG traballa de maneira 
permanente cun xornalista na ciudad do Porto, o que 
repercute na ampliación da cobertura informativa e na 
presenza de falantes de portugués nos programas 
informativos dos medios públicos galegos. Tamén, a 
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CRTVG incorpora cabeceiras portuguesas xunto ás 
galegas á revista de prensa que se emite dentro do 
programa informativo 'Bos Días'. 

O Servizo de Asesoramento Lingüístico da CRTVG 
segue as recomendacións da Academia Galega da 
Lingua Portuguesa, para que os medios públicos galegos
coiden a fonética portuguesa á hora de pronunciar os 
nomes propios e topónimos lusos. 

Así mesmo, nas noticias sobre Portugal respéctanse as 
grafías en portugués dos nomes propios e topónimos, cos
tiles que se usan en portugués e con marcas de 
nasalidade en vogais.

E no 2019, a CRTVG renovou o seu apoio ao proxecto 
aRitmar, de divulgación de música e poesía galego-
portuguesa e que organiza anualmente a Escola de 
Idiomas de Santiago de Compostela. Para isto, firmou un
novo convenio coa Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria. As canles da Corporación 
difunden os traballos presentados, así como a gala de 
entrega de premios.

Por último, a Televisión de Galicia e a Radio Galega 
foron medios colaboradores do IKFEM de Tui-Valença, 
o International Keyboard Festival and Masterclass da
Eurociudade Tui-Valença, que combina música de
instrumentos de tecla e patrimonio cultural e evento
transfronteirizo que no seu sétimo ano tivo como lema
'Music & Fashion'.

Desde a CRTVG coordínanse, ademais, outras accións 
ao longo do ano para achegarse á sociedade, en 
colaboración con organizacións públicas e persoais e 
entidades do terceiro sector, como é o caso de Culturgal, 
a feira das industrias culturais de Galicia, que se celebra 
cada mes de decembro no Pazo da Cultura de 
Pontevedra, onde o público pode coñecer máis de cerca 
como se fai un informativo da TVG grazas ao stand que 
instala a Corporación cun plató virtual. A participación 
dos asistentes á feira, que se converten por uns minutos 
en presentadores do telediario lendo unha noticia diante 
das cámaras, é gravada e ponse a disposición do público 
na páxina web da CRTVG. Ademais, neste 2019, no 
stand da CRTVG viviuse a experiencia de realidade 
virtual 'Un país en 360', programa gravado con cámaras 
360, que utiliza a tecnoloxía para achegarlles aos 
espectadores o patrimonio natural e monumental de 
Galicia e se estreou na Televisión de Galicia en 
decembro.

A Corporación e UNICEF uníronse un ano máis en 
novembro de 2019 para poñer en marcha a 'Semana coa 
Infancia', unha iniciativa solidaria para sensibilizar sobre
a situación de miles de nenos e nenas que non ven 
cumpridos os seus dereitos no mundo. A campaña de 
2019 #PorTodosMisCompañeros foi apoiada toda a 
semana, con contidos especiais na televisión e na radio 
públicas, para sensibilizar sobre os nenos e nenas que 
morren por causas evitables, non van á escola ou non 
están protexidos ante a explotación, a violencia ou o 
abuso.

Os medios públicos galegos enmarcan este apoio na súa 
responsabilidade social corporativa, que, como no caso 
das #AcciónsG desenvolvidas neste 2019, ten como 
obxectivo lograr unha sociedade mellor e máis 
responsable. Nesta campaña, a CRTVG e Unicef 
aliáronse para conseguir os seguintes Obxectivos de 
Desenvolvemento Sustentable da ONU: ODS 2, Fame 
Cero; ODS 3, Saúde e Benestar; ODS 4, Educación de 
Calidade; ODS 5, Igualdade de Xénero; ODS 6, Auga 
limpa e saneamento; ODS 10, Redución das 
desigualdades e; ODS 16, Paz, Xustiza e Institucións 
sólidas. 

Con relación á iniciativa de FORTA (Federación de 
Organismos ou Entidades de Radio e Televisión 
Autonómicos) 'Lo Veo', que pretende poñer en valor o 
importante papel que desenvolven os servizos 
audiovisuais públicos autonómicos e na que a CRTVG 
participa activamente, leváronse a cabo ao longo do ano 
numerosas accións, tanto operativas como de 
comunicación. Entre elas, destácase a firma en decembro
dun manifesto para promover a información sobre 
cambio climático e así achegar esta realidade á vida 
cotiá da cidadanía, co fin de fomentar xestos e hábitos 
para loitar contra o cambio climático de maneira 
individual e colectiva. En xuño, FORTA conmemorou o 
seu 30 aniversario en Chillida Leku, Hernani, no 
transcurso da celebración da súa xunta xeral, na que se 
resaltou o importante papel asumido pola Federación 
como organismo vertebrador que posibilitou conseguir 
metas comúns e defender o modelo de servizo público, 
que desenvolven na sociedade as canles autonómicas.

Durante 2019, a CRTVG afianzou a súa política de RSC 
aliñada coa misión e actividade do Pacto Mundial de 
Nacións Unidas en España. En primeiro lugar, deu 
continuidade á creación de campañas corporativas que 
apoian os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable 
(ODS) da ONU e que CRTVG difunde en Galicia a 
través de accións que xeren valor social e contidos para 
os seus medios. As catro campañas desenvolvidas ao 
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longo do ano planificáronse baixo o territorio de 
comunicación da 'Dixitalización de Galicia' e baixo a 
nova denominación de #AcciónsG. Como se explicou 
neste mesmo informe, as campañas estiveron centradas 
no fomento do deporte inclusivo (#NonMiresXoga), nas 
Letras Galegas (#LetrasGalegas2019), na 
sustentabilidade do mar (#NonTemosOutroMar) e, unha 
última, dedicada ás mulleres que traballan polo 
desenvolvemento do rural gallego 
(#DíaInternacionalDasMulleresRurais).

Noutra nova iniciativa, promovida pola Fundación 
Andrea, a CRTVG levou a maxia da película 'A Galiña 
Turuleca' a nenos/as ingresados en sete centros 
hospitalarios de Galicia. Esta película, apoiada pola 
Corporación, é unha coprodución internacional que 
conta a historia de como un ser diferente encontra o seu 
lugar no mundo e, a partir do seu talento persoal e único,
consegue vencer os seus medos para comezar unha 
aventura que lle permite reencontrarse cos seres que 
ama. 

Neste ano de estudo, a Corporación emitiu o programa 
'Conexión Social' no marco do seu compromiso co 
servizo público e do seu obxectivo de dar visibilidade a 
distintas realidades do tecido social da nosa comunidade.
O espazo difundiu a actividade de 13 fundacións e 
entidades sociais galegas, como Aldeas Infantís, 
Meniños, Cruz Vermella, Proxecto Hombre e Once, 
entre outras.

No terreo da innovación e o sector audiovisual, é 
destacable a participación en 'LaconNetwork', evento 
que reuniu na Coruña emprendedores, aceleradoras de 
empresas, investidores, institucións e profesionais 
innovadores arredor do mundo das TIC e o contorno 
dixital; na xornada 'Tecnoloxía e Deporte', dirixida a 
analizar a capacidade de transformación que ofrecen as 
ferramentas tecnolóxicas a clubs e federacións 
deportivas, e nun coloquio sobre 'Os medios de 
comunicación ante o desafío dixital', enmarcado nos 
actos de celebración do 25 aniversario da Facultade de 
Ciencias Sociais e da Comunicación de Pontevedra.

Consciente da relevancia e o peso que ten o apoio 
institucional para as diversas iniciativas culturais, a 
CRTVG comezou unha política expansiva de 'media 
partner' ou 'medio colaborador', máis intensa, ao abeiro 
do proxecto #Cultura365. Este proxecto cultural leva a 
Corporación a ser o medio audiovisual de Galicia con 
máis presenza no apoio ao sector cultural galego, dando 
cobertura e cedendo o uso nos principais eventos e 
festivais de cine, música e teatro de Galicia. 

Deste xeito, entre outras actividades, Radio Galega 
Música retransmitiu en directo seis festivais (FIV de 
Vilalba, Queixo de Arzúa, O Son do Camiño de 
Compostela, Portamérica de Caldas de Reis, Ortigueira e
Outono Códax de Compostela), ofreceu a través de 
Facebook Live 8 concertos en vivo de jazz, e Radio 
Galega foi a emisora oficial dun total de 66 concertos e 
festivais. No 2019, a Corporación ampliou o abano de 
colaboracións nesta liña, o que supón para os eventos un 
plus de cobertura mediática. Por citar algúns, a CRTVG 
participou como 'media partner' na sexta edición do 
Carballo Interplay, festival de contidos dixitais e 
webseries.

A Radio Galega estivo, en directo, na aldea porriñesa de 
Cans, que acolleu unha primavera máis o Festival de 
Cans, o certame de cine máis singular e pintoresco de 
España. Pola súa parte, Radio Galega Música foi unha 
emisora de referencia para transmitir e contar todo o que 
pasou na segunda edición do festival 'O Son do Camiño',
transmitiu en directo os concertos do Festival de 
Ortigueira, evento de referencia da música folk a nivel 
internacional; foi a emisora oficial do Festival 
Portamérica, que ofreceu unha vintena de concertos 
desde Caldas de Reis, e emitiu, en directo, os conciertos 
do Outono Códax Festival, entre outros.

CRTVG foi tamén medio colaborador dos festivais de 
cine 'Curtocircuíto' e 'CineEuropa' na capital galega e, en
Ourense, do Festival de Cine Internacional de Ourense 
(OUFF), certame decano do cinema en Galicia e punto 
de encontro anual para o audiovisual galego, e da Mostra
de Cine Periférico 'S8' na Coruña. A TVG e a Radio 
Galega foron tamén medios colaboradores dunha das 
citas de teatro máis relevantes en Galicia: o festival MIT 
de Ribadavia.

Obxectivos 
Como resultado de participar nun encontro audiovisual 
galaico-portugués en Arnoia, organizado pola Agadic 
(Axencia Galega de Industrias Culturais), saíu un novo 
proxecto de coprodución dun programa de televisión coa
RTP, para desenvolver en 2020.
Tamén, crecer no apoio ao sector cultural, 
incrementando a fórmula de media partner e canalizar a 
través das diferentes canles da CRTVG o abano da 
oferta cultural, de xeito que a Corporación actúe como 
repositorio e altofalante do sector cultural galego.
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Cumprimento dos Dereitos 
Humanos comprendidos 
especificamente na misión de 
servizo público da CRTVG 
Dentro do seu marco normativo relativo a Dereitos 
Humanos, a Corporación ten como misión aplicar 
diversos artigos que permitan recibir información e 
opinión ou protexer o acceso á cultura ou a seu 
desfrute das artes, entre outros

Acción social para a comunidade
O artigo 19 da Declaración Universal dos Dereitos 
Humanos das Nacións Unidas (10-12-1948) sinala que 
“Todo individuo ten dereito á liberdade de opinión e de 
expresión; este dereito inclúe o de non ser molestado a 
causa das súas opinións, o de investigar e recibir 
informacións e opinións, e o de difundilas, sen 
limitación de fronteiras, por calquera medio de 
expresión”.

A través do seu marco normativo, a CRTVG desenvolve 
este dereito facilitando a difusión de información e 
opinións a través das súas canles, facendo posible a 
participación en debates e as transmisións en directo de 
eventos de interese xeral, e favorecendo o dereito de 
acceso recollido no artigo 20.3 da Constitución española 
aos grupos sociais e políticos significativos sempre que 
se respecte o pluralismo da sociedade.

A difusión de información ocupou, en 2019, unhas 8.136
horas de espazos informativos a través das canles de 
TVG, Radio Galega, G2, Galicia TV Europa e Galicia 
TV América. Para favorecer o acceso á información 
creouse como xa se mencionou a nova marca dos 
servizos informativos G24.gal, onde se unifican en 
tempo real os contidos. Con isto, a Corporación reforza 
inmediatez e a proximidade, tamén con tres novas contas
en redes sociais especializadas en noticias 

(twitter.com/g24noticias, facebook.com/g24noticias e 
instagram/g24noticias).
E a maiores, a audiencia pode contactar con G24 a través
do WhatsApp.

O artigo 22 dos Dereitos Humanos sinala que “Toda 
persoa, como membro da sociedade, ten dereito (...) á 
satisfacción dos dereitos (...) culturais, indispensables á 
súa dignidade e ao libre desenvolvemento da súa 
personalidade”, mentres que o artigo 27 indica que 
“Toda persoa ten dereito a tomar parte libremente na 
vida cultural da comunidade, a gozar das artes e a 
participar no progreso científico”.

A CRTVG, a través do seu marco normativo, ten como 
misión a divulgación da cultura en xeral e da cultura e a 
lingua galegas de forma específica, obxectivos que 
desenvolve fundamentalmente a través dos contidos das 
súas diferentes canles pero tamén a través de accións 
directas na sociedade. A TVG e a Radio Galega 
contribuíron en 2019 á divulgación dunhas 4.109 horas 
de emisión de contidos culturais e divulgativos. En 
materia de protección da lingua, as distintas canles da 
CRTVG xeran ao ano 61.000 horas de emisións en 
galego e 206 horas de dobraxe. 

En 2019, a G2, unha canle con moita maior presenza de 
produción externa, sobre todo, debido aos contidos 
infantís, aumentou sensiblemente as horas de produción 
propia, de maneira que entre a interna e a externa 
(producida no tecido audiovisual galego) pasou a 
representar o 64%, 13 puntos máis que o ano anterior.

Pola súa parte, o 96% das horas de emisión da TVG está 
composto por contido producido na propia Comunidade, 
entre produción propia interna e produción propia 
externa. E na Radio Galega esta característica chega ao 
100% das horas de emisión.

Obxectivos 
O seguinte obxectivo da Corporación será estar accesible
en todas as plataformas.
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GRUPO DE INTERESE

MEDIO NATURAL
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Identificación dos aspectos 
ambientais do contorno onde 
opera
Establece principios de política ambiental e 
sensibiliza sobre responsabilidade ambiental

Política de calidade, medio natural e seguridade 
A política que fixa os principios sobre os que se guía a 
CRTVG en materia de protección e concienciación 
ambiental é recente. Tradicionalmente non existía unha 
política estruturada, senón que se desenvolvían accións 
illadas. En 2014 publicáronse por primeira vez os 
Principios de Política Ambiental de CRTVG, como 
punto de partida para a implantación de políticas 
relativas ao medio natural.
Ao ano seguinte aplicáronse estes principios, quedando 
establecido un proxecto básico de política ambiental. En 
2016, ampliáronse estas políticas e establecéronse 
protocolos de medición.

Sensibilización
En cumprimento da súa misión de servizo público, a 
TVG e a RG desempeñan un papel esencial á hora de 
difundir as nosas riquezas e de realizar unha importante 
tarefa de sensibilización ambiental.
Os medios públicos levan a cabo esta función de 
concienciación a través de distintas vías, como a 
campaña #NonTemosOutroMar, desenvolvida na 
semana do 8 de xuño do 2019, Día Mundial dos 
Océanos. Con esta #AcciónG, a CRTVG quixo 
contribuír a mentalizar sobre os riscos e as vías de 
sustentabilidade do mar desde diferentes ópticas.

Os medios públicos emitiron a campaña en todas as 
súas canles: un spot con mensaxes como “Non hai 
planeta B” ou “Non hai mar B” e tamén una cuña coa 
mesma mensaxe na Radio Galega e nas redes. 

Nos programas e informativos fíxose unha cobertura de 
temas relacionados coa protección do medio ambiente 
e os océanos, para dar a coñecer á audiencia opcións 
para reducir o uso do plástico, e accións cidadás e 
gobernamentais que propoñen análises e vías de acción.

Tamén se creou unha web 
(https://accionsg.crtvg.gal/oceanos/) con información e 
ligazóns de interese de diferentes institucións e 
asociacións que traballan co obxectivo de reverter esta 
situación.

E, como se citou anteriormente, noutros apartados 
deste informe, en Nadal, a xira por Galicia de 'Os 
Bolechas', en que colabora a CRTVG, buscou 
sensibilizar co seu espectáculo nenos e nenas sobre os 
riscos do quecemento global.

Tamén é destacable o manifesto asinado polos entes de 
FORTA, entre os que é membro a CRTVG, para 
promover información sobre o cambio climático. 

En canto á información e mensaxes ou entrevistas 
sobre o coidado do medio natural, os medios públicos 
ofreceron durante 2019 unha ampla cobertura de 
noticias sobre esta temática, con máis de 10.000 
referencias. A isto hai que sumar o labor dos/as 
presentadores/as de informativos e de programas 
divulgativos de difusión de mensaxes de alerta e 
recomendacións ante o risco de incendios forestais en 
verán. 

Obxectivos 
CRTVG realizará en 2020 unha auditoría enerxética do 
complexo de edificios da CRTVG, segundo RD 
56/2016.
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Política de reciclaxe 
A CRTVG exerce políticas responsables de reciclaxe. 
Mantén a separación de residuos e a eliminación de 
equipos obsoletos a través de empresas autorizadas.

O papel usado entrégase a unha empresa de reciclaxe, o 
vidro ponse en mans do servizo de recollida municipal, 
en tanto que os equipos obsoletos e baterías se fan  a 
recolectores autorizados.

Uso de novas tecnoloxías para o aforro de recursos: 
bombillas de baixo consumo, sistemas de redución de 
auga, videoconferencia, impresoras e ordenadores de 
baixo consumo
Cada ano, na CRTVG lévanse a cabo actuacións de 
mantemento e adecuación á normativa vixente sobre o 
illamento dos edificios, a climatización e a iluminación.

Con relación ao illamento e estanquidade, desenvólvese 
un programa de mantemento para fiestras, portas e 
teitos. Así, en 2019 acondicionouse o pechamento na 
redacción de programas, reparáronse fiestras e a 
perfilería de aluminio no edificio técnico e redacción de 
programas, e pintouse o exterior do edificio central da 
sede da CRTVG.

No apartado da climatización (calefacción e aire 
acondicionado), establécese a temperatura de confort e 
instálanse termostatos por áreas para verificar o seu 
cumprimento, defínense programacións (diaria, semanal, 
mensual e anual) de funcionamento dos equipos en
 función da ocupación de cada área do edificio e 
estúdase a renovación paulatina dos equipos menos 
eficientes e de maior consumo.

En 2019, substituíronse, ademais, os radiadores de 
calefacción do edificio de TVG.
E por último, na área da iluminación, adecúanse os 
niveis lumínicos aos usos de cada estancia, prográmanse 
acendidos/apagados segundo a ocupación horaria de 
cada sala, sectorízanse os acendidos das luminarias e 
establécese un programa para a substitución de lámpadas
tradicionais por lámpadas de baixo consumo.

En 2019, renovouse tamén a instalación da iluminación 
da redacción de programas e produción.
Outra das accións responsables que levou a cabo a 
CRTVG en 2019 foi a cesión por parte do seu 
departamento de Estilismo de once caixas de roupa, con 
892 prendas usadas polos presentadores dos distintos 
espazos dos medios públicos, ao Cotolengo do Padre 
Alegre en Compostela.

Obxectivos
Como obxectivos para 2020, a Corporación prevé 
reparar as terrazas dos edificios da Televisión de Galicia 
e da Radio Galega, renovar a instalación de 
climatización da área técnica na TVG e continuar 
substituíndo a iluminación tradicional por iluminación 
de baixo consumo en diferentes estancias da sede da 
CRTVG.

Uso sostible de recursos e 
tecnoloxías respectuosas co 
medio natural  
A CRTVG exerce políticas responsables de 
reciclaxe e aplica criterios ambientais na compra 
de produtos e na contratación de servizos
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