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Sirvan estes exemplos de mellora na accesibilidade dos contidos para visibilizar o empeflo en
colocar a audiencia no centro de todos os esforzos e recursos, e para mostrar o rumba de CRTVG de cara
ao futuro inmediato. Un futuro que a Corporaci6n afronta consolidada como o media de comunicaci6n
audiovisual e dixital de referencia para a cidadania galega.
Precisamente, no exercicio do seu servizo publico de comunicaci6n e como resultado do seu
compromiso co Pacto Mundial de Naci6ns Unidas, CRTVG segue apoiando os Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible (ODS) da ONU.

z

O Plan de Acci6n de RSC de 2018 basease neses obxectivos, e incluiu catro campaflas, ideadas e
producidas integramente con medias propios, centradas en educaci6n dixital, "#AlnternetSegura"; nos
habitos saudables e na educaci6n viaria, coa campafla "#ViveABici"; na cultura galega, con motivo da
celebraci6n en maio do Dia das Letras Galegas, "#Letras Galegas2018"; e unha cuarta que xirou arredor da
igualdade de oportunidades educativas no ambito da ciencia, "#CorazonDelnvestigadora".
De cara a 2019, CRTVG comprometese de novo co Pacto Mundial das Naci6ns Unidas e a
aplicaci6n dos seus Dez Principios, convencida da achega da sua responsabilidade social a visibilizaci6n de
retos sociais universais e a apoiar o traballo das entidades sociais galegas. De feito, dara un paso mais para
crear #Acci6nsG, estratexia coa que a Corporaci6n quere expresar non s6 un compromiso coa
sensibilizaci6n social e os ODS, sen6n tamen a implicaci6n persoal das persoas que forman parte de
CRTVG para actuar, provocar cambios e en definitiva mellorar a sociedade.

Alfonso Sanchez Izquierdo
Director xeral CRTVG

7

8

PERFIL DA ENTIDADE
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INFORMACIÓN XERAL
Nome Completo (Razón Social)
Corporación Radio e Televisión de Galicia
(CRTVG)
Tipo de empresa
Empresa grande non cotizada
Dirección
Bando - San Marcos s/n
Localidade
Santiago de Compostela

organización e estrutura, detallando o
organigrama
Organigrama da Corporación RTVG:
http://www.crtvg.es/crtvg/portal-detransparencia/informacion-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.

Provincia
A Coruña

A este respecto, merece unha atención especial o
principio de eficiencia na prestación de servizo
Comunidade Autónoma
Galicia
público da CRTVG, orientado a cumprir coas
esixencias de consolidación fiscal e estabilidade
Dirección Web
orzamentaria. No contexto actual de
www.crtvg.gal
transformación dixital e na medida dos seus
recursos, CRTVG traballa para adaptarse aos
Número total de empregados
cambios nas formas de consumo que requiren as
943
próximas décadas. Isto é, producir contidos para
Facturación / Ingresos en € (Cantidades suxeitas as novas plataformas de difusión de Internet, sen
deixar de desatender a radiotelevisión tradicional,
ao tipo de cambio $/€)
960.000 – 24 millóns
producir e difundir contidos a través da creación
de plataformas propias e alleas, mesmo a través
das grandes redes dixitais.

MODELO DE NEGOCIO E
ÁMBITO EMPRESARIAL
Sector
Medios de comunicación, cultura e gráficos
Actividade, principais marcas, produtos e/ou
servizos
Medios de comunicación audiovisuais: TVG,
Radio Galega, www.crtvg.gal
Países en que está presente o negocio ou ten
produción
España
Descrición da contorna empresarial, a súa

A nivel interno, a posta en marcha da plataforma
de produción dixital implica unha nova
formulación da organización do traballo na área
de Información e Documentación. A redacción de
informativos articúlase agora ao redor dunha
Mesa Central en que se integran tamén as áreas
de Documentación, Produción e Realización, e
Contidos Web, nun pool de responsables que
coordina a produción dos contidos. Ao seu redor,
os redactores/as organízanse en áreas temáticas,
para mellorar o seguimento da actualidade e
vertebrar os contidos coas demais áreas da casa.
A finalidade é integrar en tempo real a web e as
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redes sociais no abano de canles para contidos
únicos. A filosofía responde á formulación de que
os medios públicos galegos sexan produtores de
contidos non só para televisión, senón para todos
os soportes, o que supón un cambio no modo de
traballar, non só un cambio tecnolóxico, e unha
nova forma de narrar e de adaptación das
funcións dos redactores/as, imprescindibles para
conseguir unha verdadeira transformación dixital.

Desenvolvemento Sustentable (ODS) da ONU.
En 2018, a CRTVG, que é socia do Pacto
Mundial das Nacións Unidas desde 2011,
propúxose dar un paso máis e visibilizar os ODS,
difundíndoos en Galicia e contribuíndo a eles a
través de accións como a xeración de contidos e a
difusión de proxectos que xeren valor social ou
que contribúan á solución de retos sociais.

Quen a nivel directivo leva a cabo os procesos de
decisión e bo goberno para a implantación da
Así, como obxectivo para 2019, CRTVG buscará RSE en liña cos Principios do Pacto Mundial e
consolidar a integración das redaccións e a
indique se o presidente do máximo órgano de
transversalidade dalgunhas funcións, como as
goberno ocupa tamén un cargo executivo
que desenvolven os equipos de contidos web,
O director xeral da CRTVG exerce a dirección
tanto en informativos, na Mesa de Tempo Real,
executiva da empresa e correspóndelle polo tanto
como no campo do entretemento, unha área
a responsabilidade directiva de levar a cabo os
esencial nesta nova etapa na que os soportes
procesos de decisión e bo goberno para
dixitais son a principal vía de acceso da audiencia implantación da RSE, coa colaboración do
máis nova, a que segue elixindo a televisión e a equipo directivo que designe. Na estrutura de
radio galegas pero que se achega a través das
goberno atópase tamén o Consello de
canles dixitais e consome os contidos á carta a
Administración, que se ocupa da administración e
través de dispositivos móbiles.
o 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
A Corporación de Radio e Televisión de Galicia
anual de xestión, e os anteproxectos de
(CRTVG) afrontará en 2019 novos retos para
orzamentos elaborados polo director xeral, así
consolidar a súa transformación dixital, proceso
como vixiar o cumprimento da misión de servizo
acometido en 2018. Ao comezo das emisións en
público encomendada. Desde 2017, a
HD das súas dúas canles no primeiro trimestre,
Corporación está organizada en cinco grandes
súmanse proxectos de innovación como a
áreas (Xestión Corporativa, Información e
creación dunha OTT de segunda xeración, que
Documentación, Contidos, Soporte Tecnolóxico e
virá acompañada de canles temáticas específicas
Medios, e Innovación e Negocio), nomeouse unha
de servizo público: un educativo, e outro de
adxunta á Dirección Xeral e creouse a Oficina do
deporte de base, minoritario e feminino.
director xeral, en que se integra o departamento
de Proxección Social, onde se enmarca a área de
Responsabilidade Social Corporativa e o servizo
Por outra banda, no seu exercicio de servizo
público de comunicación, apoio á cultura galega de Prensa.
e defensa da lingua, CRTVG leva a cabo
anualmente unha intensa acción de Proxección
Social en que, a través do seu territorio de
comunicación da Dixitalización de Galicia,
desenvolve accións de RSC. E a base das accións
da súa estratexia de RSC son os Obxectivos de
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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 estableceu a materialidade ou definiu os
asuntos máis significativos que se deben incluír
no Informe de Progreso
Mediante análise interna
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

detectados na identificación das temáticas.

metodoloxía de ‘reporting’ por grupos de interese. O
concepto de grupo de interese é clave á hora de

Accións/Proxectos: as accións axudan á entidade a

entender a RSE. A complexidade e o dinamismo do

dar forma ás políticas desenvolvidas e minimizar os

contexto empresarial actual dixo necesario adquirir un

riscos detectados. As accións deben estar planificadas

compromiso sólido cos distintos grupos de interese,

no tempo e deseñadas en base ao grupo de interese ao

afectados directa ou indirectamente pola misión

que van dirixidas.

empresarial.
Ferramentas de seguimento: avaliación e control dos

Identificar os grupos de interese e cales son as súas

resultados

expectativas son aspectos que facilitan a implantación

Proporcionan

integral da RSE no seo de calquera organización. Isto

cumprimento das políticas e axuda a detectar fallos no

permitiralles ás entidades anticipar posibles riscos ou

sistema de xestión para a súa posterior mellora.

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:

obtidos
as

das

accións

ferramentas

implementadas.

para

controlar

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

1. Seleccionar os grupos de interese máis relevantes
da súa entidade.

Informe de Progreso é, polo tanto, unha demostración
importante por parte dos asinantes do compromiso
adquirido co Pacto Mundial e os seus Principios.

2. Identificar as temáticas de sostibilidade máis
significativas

para

os

grupos

de

o

interese

seleccionados.

3. Describir de forma detallada o traballo da entidade
na materia a través de:
Políticas: documentos formais plasmados por escrito
que definen os valores e comunicacións da entidade
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ANÁLISE
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DEREITOS HUMANOS

NORMAS LABORAIS

MEDIO NATURAL

ANTICORRUPCIÓN

8

12

2

5

Temáticas contempladas

Temáticas contempladas

Temáticas contempladas

Temáticas contempladas

Clientes
Empregados
Provedores
Accionistas
Administración
Comunidade
Ambiente
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GRUPO DE INTERESE

CLIENTES
AUDIENCIA- USUARIOS
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Información transparente
ao cliente
A sociedade está ao tanto da xestión de
CRTVG grazas ás canles de diálogo abertas
en todos os soportes e información
actualizada
Comunicación
A reorganización levada a cabo na Corporación
en 2018, ano da implantación do novo sistema de
produción dixital, favorece o diálogo aberto coa
audiencia, a través de todos os soportes
dispoñibles. Desde o segundo semestre trabállase
transversalmente nas redaccións de TVG e Radio
Galega para centrar a atención no produto e no
público, favorecendo así unha relación coa
audiencia cada vez máis próxima e directa. Esta
comunicación fluída coa sociedade e a
accesibilidade do servizo público, tamén se
consegue grazas ás contas oficiais corporativas e
de programas nas redes sociais, desde as que se
ofrece información constante sobre os produtos e
servizos.
Outra das canles para facer efectiva esta
comunicación é o envío diario aos medios de
comunicación da programación e información da
actividade corporativa. Así, en 2018, desde o
departamento de Proxección Social, dirección
que deseña a comunicación corporativa e a
comunicación interna e externa dos medios
púbilcos galegos e as súas accións de RSC,
difundíronse 2.386 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 2018 tamén se colgaron na web, entre outra
documentación, a Memoria de Servizo Público
anual e os orzamentos anuais. O ‘Buzón da
Galega’ é outra vía de diálogo desde a cal se
atenden diariamente centenares de peticións,
cuestións e comentarios, procedentes de
particulares, empresas, investigadores e equipos
académicos, entre outros. Á dirección de correo
info@crtvg.es chegan peticións de cesión de

material audiovisual ou solicitudes de
participación en programas, presentación de
propostas e comentarios sobre os servizos en liña
da Corporación.
A atención e o contacto, continuo durante todo o
ano, supuxo en 2018 dar resposta a 1.623
mensaxes. 2018 destacou tamén polo importante
incremento dos seguidores de contidos de
CRTVG a través das redes sociais, que crecen en
protagonismo na conversación coa sociedade, en
prexuízo do seguimento do portal web
(www.crtvg.gal). O aumento de usuarios nas
contas das redes máis usadas (Facebook, Twitter,
YouTube e Instagram) foi unha constante durante
todo o ano, especialmente na rede máis usada
polo público máis novo, como é o caso de
Instagram, que experimentou un crecemento
superior ao 200%. As redes sociais das tres
marcas corporativas (CRTVG, TVG e RG)
acabaron o ano cunha evolución moi positiva. En
Facebook, CRTVG, TVG e RG alcanzaron
47.181, 107.647 e 11.380 seguidores,
respectivamente, é dicir, un 12%, un 23% e un
36% de incremento con respecto a 2017. En
Twitter o incremento foi dun 4% en CRTVG
(109.140 seguidores), un 21% en TVG (40.754) e
un 24% en Radio Galega (16.823). En Youtube
acabou con 26.610 subscritores e en Instagram
con 26.400 seguidores, é dicir, un incremento do
44% e do 237% con respecto a 2017.
As publicacións que tiveron un maior impacto
nas redes son noticias informativas, entre as que
destaca na TVG a morte do actor Ernesto Chao;
na Radio Galega, as comunicacións relacionadas
co lanzamento de Radio Picariña e en CRTVG,
con contidos do arquivo en liña Pasouoquepasou.
En maio de 2018, a Radio Galega fixo probas
para a posta en marcha dun proxecto baseado na
gravación de concertos en directo no Estudo de
Produción da emisora pública con teléfonos
móbiles para a súa transmisión a través do
Facebook da RG e, posteriormente, pola vía
convencional, a través de FM e de Youtube. A
primeira experiencia foi a emisión por Facebook
Live dun concerto do grupo pop galego Oh!
Ayatollah.
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Por outra banda, CRTVG comunica ao público as
súas políticas de RSC a través do Portal de
Transparencia na web corporativa
(http://www.crtvg.es/crtvg/portal-detransparencia), onde se creou un espazo web
específico. Coas canles dixitais, a Corporación
aposta fortemente por unha comunicación máis
directa cos usuarios. O Portal de Transparencia
incorpora as súas accións de RSC en
http://www.crtvg.es/crtvg/accions-g. A intención
é recoller todas as campañas, accións e
documentación de interese relacionada con elas.
As catro campañas de 2018, deseñadas e
producidas integramente con medios propios da
CRTVG, foron difundidas en todos os soportes
dos medios públicos e estiveron centradas en
Educación Dixital, en Sustentabilidade e
Educación Viaria; nas Letras Galegas, e en
Muller e Ciencia.

Obxectivos marcados para a temática
Consolidar a integración das redaccións e a
transversalidade dalgunhas funcións, como as
que desenvolven os equipos de contidos web,
tanto en informativos como en entretemento, área
esencial en que os soportes dixitais son a
principal vía de acceso da audiencia máis nova.
Despois das catro campañas realizadas en 2018,
que foron galardoadas nos Premios da
Comunicación e do Marketing de Galicia, os
Premios Paraugas, como a mellor Práctica de
Responsabilidade Empresarial 2018, a CRTVG
seguirá vinculando en 2019 as súas campañas de
sensibilización aos Obxectivos de
Desenvolvemento Sustentable da ONU e
traballando para que cada vez máis se impliquen
os empregados/as da Corporación.

Accesibilidade dos produtos
e servizos
A total accesibilidade dos seus servizos e
produtos en todos os soportes e para todos os
segmentos de audiencia é un compromiso da
Corporación, que fai uso das súas
posibilidades tecnolóxicas como
multiplataforma
Normativa vixente
En 2018, ano de implantación do novo sistema de
produción dixital, CRTVG asumiu o reto de
actualizar o concepto de servizo público para
adaptalo ás novas necesidades sociais, creando
unha oferta informativa, formativa e de
entretemento que pode ser consumida en todos os
soportes existentes grazas ás altas cotas de
fidelidade, satisfacción e recoñecemento por
parte da sociedade en xeral, e galega en
particular.
Por outra banda, a aplicación da Lei 9/2011 dos
medios públicos de comunicación de Galicia
traza un novo 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 / Conduta
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.

De cara ao arranque da emisión en HD por TVG
e G2, a Corporación desenvolverá en 2019 unha Política RSE
campaña informativa para que os espectadores
As pautas en que se basea CRTVG no presente
poidan axustar os seus televisores e gozar da alta desafío recóllense nas seguintes políticas:
definición. Informará á audiencia a través dos
seus programas, redes sociais e da web crtvg.gal.
- Memoria anual de Servizo Público
(http://www.crtvg.es/crtvg/portal-detransparencia/actividade-corporativa/
rendibilidade-social/informe-servizo-publico).
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- Código de tratamento informativo da
discapacidade da Xunta de Galicia.

a oferta de contidos interactivos no portal da
Corporación e unha serie de apps para
dispositivos móbiles.

- Normativa Social Media para uso das marcas
nas redes sociais, aprobadas en 2012 e
dispoñibles na Intranet da empresa.

En 2018 anunciouse, ademais, o lanzamento dun
plan para investir na produción de novos
formatos co que atraer 100 proxectos de contidos
audiovisuais para as novas canles de radio e
A CRTVG debe cubrir, tal e como recolle o seu televisión e para a súa difusión a través de
Mandato Marco, as necesidades de información, Internet. Este plan está dirixido a mozos
cultura, educación e entretemento da sociedade creadores e os seus obxectivos son promover o
galega, e contribuír a preservar o pluralismo nos talento creativo en Galicia, incrementar a
medios de comunicación, a normalización da
produción de contidos para esas canles en
lingua galega, a identidade de Galicia, promover Internet e conseguir que estes novos talentos se
a cultura galega e impulsar a súa industria
formen e dean o salto fóra de Galicia.
audiovisual. Para esta tarefa, CRTVG debe
adaptarse aos cambios tecnolóxicos e crear unha
oferta de contidos que poida ser consumida en
Pola súa banda, Radio Galega evolucionou en
todos os soportes existentes para manter altas
función das novas tendencias e formas de
cotas de fidelidade. Precisamente, coa
consumo dos oíntes. O modelo de radio posto en
implantación do novo sistema dixital, a CRTVG práctica esta tempada supuxo un cambio histórico
busca ofrecer unha nova dinámica produtiva,
da emisora pública de Galicia para a súa
máis eficaz e inmediata. A nova estrutura dixital renovación e modernización. Así, en 2018, a RG
sitúa os medios públicos galegos á vangarda
estrea a súa nova web, con máis contidos propios
tecnolóxica europea e, neste contexto, CRTVG e o podcast como formato. É máis intuitiva e
fai tamén un importante esforzo para mellorar a directa, onde os usuarios poden acceder de
calidade dos seus produtos, tanto na produción
maneira sinxela a emisións de valor engadido,
como na emisión.
como entrevistas e reportaxes en profundidade.
Radio Galega lanzou, ademais, a súa primeira
canle dixital de música para os máis pequenos,
Este gran cambio interno, para o que se
Radio Picariña, e unha nova canle integral de
deseñaron novos fluxos de traballo, repercute
cultura, Diario Cultural, onde ademais de
tamén na creación de novos formatos. Neste
descargar os podcast do programa, os usuarios
sentido, CRTVG está a apostar con forza en
atopan contidos exclusivos de como se fan os
novas iniciativas no ámbito da innovación para programas, as caras B, e achegas realizadas para
sumarse ás tendencias que se consolidan no resto esta nova canle por parte do novo elenco de
dos países. Así, en colaboración coa Axencia de colaboradores. O novo Diario Cultural, que
Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), finalizou o ano cunha resposta moi positiva por
os medios públicos galegos lideran o proxecto
parte da audiencia multiplicando o seu
DICO Mindset, inmerso na estratexia dixital
seguimento, e a súa canle dixital forman parte da
galega. Este proxecto creará unha plataforma
estratexia de CRTVG en materia de cultura, que
integral a través da que se ofrecerán distintos
se enmarca no proxecto #Cultura 365, un modelo
servizos baseados nos contidos dixitais
baseado na programación cultural especializada
interactivos para mozos entre os 6 e os 16 anos. os 365 días. A maiores, o Día Internacional da
Nesta liña, CRTVG e Amtega asinaron un
Radio, o 13 de febreiro, naceu a nova Radio
convenio para o desenvolvemento de proxectos Galega Música, unha emisora que aposta por
innovadores na área dos contidos dixitais
novos formatos, música en directo e que
interactivos. Con esta colaboración ábrese
transmite festivais periodicamente. Entre outras
ademais un amplo abano de posibilidades para
novidades, presenta dous grandes bloques, un de
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selección musical e outro de programas
especializados.

subtituladas, mentres que na segunda canle
emitíronse 2.426 horas, onde destaca como
emisión máis subtitulada o programa infantil e
xuvenil 'Xabarín', con 1.168 horas. Por outra
Ademais do contacto coa audiencia a través dos banda, son varios os programas que prestan unha
perfís de Facebook e Twitter, en Radio Galega é atención especial ao colectivo de persoas con
unha realidade o uso de WhatsApp en cada
discapacidade, entre eles, o veterano 'Convivir' da
programa. En televisión, continúa operativo o
Radio Galega, 'Convivir Deportivo', que trata o
'Gcontigo', conta de Whatsapp desde a que os
deporte desde unha óptica social; e 'Lambóns
espectadores fan chegar os seus vídeos ou datos Dixitais', que inclúe unha sección sobre
de interese que se incorporan posteriormente a
tecnoloxía inclusiva. Co obxectivo de facer
contidos informativos. Esta aposta polas novas
accesible a maior porcentaxe de contidos dos
linguaxes e soportes dixitais, que implica unha
medios públicos galegos, TVG emite un
nova formulación da organización do traballo, foi informativo diario en lingua de signos. En 2018,
posible tamén grazas ao equipo da Mesa de
emitiu un total de 280 horas en lingua de signos
Tempo Real, que se dedica a alimentar a web e as (LSE), das que 271 son do 'Telexornal Mediodía'
redes sociais de contidos de entretemento e
no seu redifusión na segunda canle. Outros
informativos de última hora. Desde o servizo de programas especiais como o acto de entrega das
contidos web desenvolvéronse varios proxectos Medallas do Parlamento, o Debate do Estado da
enmarcados no concepto 360º, como divulgar
Autonomía e o Discurso de Fin de Ano do
polas redes vídeos con subtítulos para poder
presidente da Xunta de Galicia, son emitidos en
consumir sen audio, promocionouse a serie
LSE.
'Morangos com açúcar' ofrecendo un curso de
portugués, que se fixo moi popular en Internet, e
De acordo coa súa misión de servizo público e
en Instagram creáronse contidos específicos,
como o espazo 'Instagal', que convida os usuarios como vía de conexión coa emigración, en 2018
manteñen a súa actividade as canles de Televisión
a que conten como se di en galego na súa zona
de Galicia en Europa e América. En Europa o
unha palabra ou expresión determinada. É
sinal distribúese a través do satélite Astra e en
destacable ademais que en 2018, iniciouse a
primeira experiencia de converxencia de contidos América, con Hispasat, ambos en aberto. A
maiores, o señal da TVG pode recibirse en liña
entre radio e televisión, orixinados na radio, co
en todo o mundo no dominio www.crtvg.gal. En
lanzamento do programa semanal 'A Crónica'
desde os estudos da Radio Galega para a emisora total, CRTVG transmite as 24 horas del día en
dúas canles de TDT, en dúas por satélite para
e para a segunda canle de TVG. O éxito desta
fórmula supuxo aumentar as emisións semanais Europa e América, e tres da Radio Galega. A isto
súmanse outras fiestras en dixital , entre elas,
dunha a catro.
varias canles temáticas en soporte IP, como
enserie.gal, vivea.gal ou pasouoquepasou, o
Outras ferramentas que contribúen a facer
arquivo en liña dos medios públicos. Un dos
accesibles os contidos son a dobraxe e a
obxectivos da Televisión de Galicia para 2019 é
subtitulación. Durante 2018 dobráronse ao redor empezar a emitir en HD as súas dúas canles. Vai
de 373 horas de contidos audiovisuais e
ser a única televisión con máis dunha canle en
subtituláronse un total de 3.658 horas. A oferta de España que os emita todos nesta calidade en
programación dotada con subtítulos abarcou tanto TDT, aínda que tamén manterá as canles en SD.
programas informativos e documentais, como
Deste modo, todos os informativos, o deporte, a
ficción, con diferentes series e películas.
cultura e o entretemento chegarán aos fogares na
Igualmente ofrecéronse subtituladas series
máxima calidade. Este é un paso previo para o
infantís e xuvenís de animación. En Informativos salto a Full HD e ao lanzamento da súa propia
emítese 'Galicia Noticias Mediodía', cunha
OTT 2.0, unha versión xa de segunda xeración no
duración de 30 minutos, subtitulado de luns a
mundo das OTT (Over the top) que servirá de
venres. En TVG ofrecéronse 1.232 horas
escaparate para todos os contidos habituais e

24

mais as novas canles dixitais que sumará CRTVG
arredor desta nova aposta de crecemento e
desenvolvemento do servizo público. Entre as
múltiples posibilidades que ofrece esta nova vía
de comunicación, CRTVG traballará para que as
súas dúas primeiras canles específicas dixitais
sexan, unha educativa e outra de deporte. Outro
dos retos da Corporación será crear unha canle
dixital de informativos. Un novo desafío de
futuro inmediato para 2019, incorporar novas
narrativas para adaptar as noticias ao seu
consumo por teléfono móbil, dado que 2 de cada
3 visitas á web prodúcense a través de
smartphones.

Sexista no marco do Observatorio Galego da
Violencia de Xénero implantado pola
Vicepresidencia da Xunta de Galicia.

Obxectivos marcados para a temática

A Radio Galega encabeza xunto ás principais
canles de radio españolas un proxecto para
deseñar unha aplicación gratuíta con toda a oferta
radiofónica española. Con esta app prevista para
2019, os usuarios poderán gozar de radio en
directo e á carta, información, deporte,
entretemento e música. Un agregador dixital,
deseñado para dispositivos móbiles e tamén para
PC vía web, que lle permitirá á CRTVG ofrecer
Código ético comercial
unha
nova vía de servizo público para ser
A política de Responsabilidade Social
accesible a todos os oíntes, con seguridade,
Corporativa esténdese ao apartado comercial a
través de varias normas e compromisos. En 2017, calidade, sen necesidade de rexistrarse e sen
custo. O obxectivo é que estean dispoñibles todas
o Consello de Administración da CRTVG
as emisoras da Radio Galega e posibilitar tamén
aprobou unhas novas normas reguladoras da
comunicación comercial audiovisual da CRTVG, acceso por medio de altofalantes intelixentes.
Con esta plataforma, a radio estará inmersa nas
dispoñibles no Portal de Transparencia da
novas vías de escoita que abren as tecnoloxías de
Corporación
recoñecemento de voz, 4G ou 5G, compatible
(http://www.crtvg.es/files/normasreguladorascom
con FM.
unicacincomercial24102017.pdf), que inclúen un
capítulo especial sobre a imaxe da muller. A
CRTVG está integrada na asociación Autocontrol
de Publicidade (http://www.crtvg.es/crtvg/portalde-transparencia/responsabilidade-socialcorporativa/autoregulacion), organización da que
participa todo o sector da publicidade en España e
que ten vixente un código de conduta ou normas Mantén un diálogo continuo coa audiencia
reguladoras da emisión de mensaxes publicitarias para intentar dar resposta as súas necesidades
e de televenda que atende, entre outros aspectos, e demandas
o cumprimento dos principios da igualdade de
xénero e persegue de oficio e tamén en resposta a Código ético / Conduta
O 25 de abril de 2018, o Consello de
reclamacións, a emisión de contidos sexistas a
Administración aprobou os novos Criterios
través das mensaxes comerciais.
Os medios públicos están comprometidos tamén reitores da dirección editorial da CRTVG, que
cunha serie de acordos e regulacións, a través da conforman o principal Código de Conduta
vixente e que substituíron os Principios xerais de
Asociación para a Autorregulación da
programación de maio de 1986, deixándoos sen
Comunicación Comercial, entidade da que
efecto. Estes criterios reitores están accesibles no
CRTVG é membro e que vela polas boas
Portal de Transparencia de crtvg.gal, e
prácticas da publicidade, así como con normas
desenvólvense nun detallado corpo de 23 artigos:
internas de emprazamento de produto para
http://www.crtvg.es/crtvg/portal-deevitar a confusión da publicidade con outros
transparencia/informacion-institucional/
contidos da programación.
A maiores, CRTVG forma parte, desde 2014, da referencias-legais/criterios-reitores-da-direccioneditorial-da-crtvg
Comisión de Seguimento da Publicidade

Relación duradeira cos
clientes
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Artigo 1.- Definición da función de servizo
Servizos de atención ao cliente
público de comunicación audiovisual.
A interacción da CRTVG coa audiencia e a
Artigo 2.- O alcance do servizo público, e dos
comunidade, prodúcese a través de distintas vías:
seus contidos -informativos e de entretemento- a
visitas, invitacións a programas e os mencionados
través de canles xeneralistas e temáticas, con
contactos a través de Internet (correo electrónico,
acceso libre e gratuíto.
redes sociais, 'Buzón da Galega'), teléfono e
Artigo 3.- Réxime xurídico dos servizos de
correspondencia.
comunicación.
Artigo 4.- Comunicación comercial audiovisual. A área de Relacións Públicas de CRTVG atende,
Artigo 5.- Canles dixitais temáticas, punto sobre a cada día, desde primeiras horas, a intensa
actividade de xestión e asistencia de invitados de
difusión de contidos por medio de canles
programas de entrevistas e debates da TVG e a
específicas, con especial atención ao público
Radio Galega. Así mesmo, son moitas as
infantil e xuvenil.
organizacións, centros escolares e grupos que
Artigo 6.- Principios inspiradores e alcance,
solicitan coñecer a sede de San Marcos e o
desenvolvendo amplamente puntos como a
difusión da información, a promoción da cultura, traballo dos medios públicos. En 2018 atendeuse
un total de 34.161 persoas. Delas, 115 foron
a defensa da identidade de Galicia, a produción
audiovisual ou o reflexo do pluralismo ideolóxico, visitas institucionais; en Informativos e
Programas de TVG a 28.648; visitas escolares,
político, cultural e social. Tamén, o respecto á
1.200; programas especiais, 2.627, e en
dignidade, ao honor, á intimidade e á propia
imaxe; a promoción da igualdade entre homes e Informativos e Programas da Radio Galega a
mulleres; a protección da mocidade e a infancia; a 1.571 asistentes.
obxectividade e neutralidade informativa e o
respecto á liberdade de expresión; a separación
entre información e opinión. Así mesmo, o texto Ao longo do ano, CRTVG trata de achegar o seu
labor á sociedade de distintas maneiras. A
recolle o deber de ofecer a máxima cobertura
colaboración co sector educativo é unha das que
posible do servizo, de contribuír ao
se consideran prioritarias. Neste sentido, é
desenvolvemento do sector audiovisual e de
garantir o dereito das persoas con discapacidade destacable a actividade divulgativa levada a cabo
polo equipo de xornalistas de 'O Tempo', que
ao acceso aos contidos emitidos.
Artigo 7.- Obxectivos programáticos xerais, que desde ou 7 de marzo ata o 21 de maio ofreceu un
recollen a relación de valores que a CRTVG ten ciclo de charlas meteorolóxicas en colexios de
toda Galicia. Os integrantes do servizo levaron a
que fomentar e potenciar.
Artigo 8.- Sobre a lingua galega. A prestación do súa experiencia sobre a predición do tempo e o
clima a un total de 14 centros de educación e de
servizo audiovisual e as súas comunicacións se
fan nesta lingua, sen prexuízo da emisión en V.O. formación de toda Galicia. Dirixidas a alumnos
de diferentes idades, de entre 3 e 16 anos, estes
subtitulada noutras linguas.
encontros espertan a curiosidade dos mozos pola
Artigos 9, 10, 11, 12, 13 e 14.- Procesos
meteoroloxía, polo traballo xornalístico que se
electorais; dereitos de acceso e rectificación;
limitación nos contidos; adecuación de horarios á produce ao trasladar esta información á audiencia
e por como se elabora en todo o mundo.
audiencia e programación infantil e xuvenil
Responsables da CRTVG tamén ofreceron unha
axeitada.
charla na Universidade de Vigo o Día Mundial da
Artigos 15 e 16.- Protección dos dereitos dos
menores e das persoas con diversidade funcional. Televisión a alumnos de terceiro curso do grao en
Comunicación Audiovisual e participaron, en
Artigos 17, 18, 19 e 20.- Programación
representación de FORTA, na presentación dun
informativa, de entretemento, deportiva e de
proxecto de investigación liderado pola
cobertura institucional.
Os principios reitores tamén describen nos artigos Universidade de Vigo: 'Debates electorais
televisados en España: modelos, proceso,
finais (21, 22 e 23) indicacións para a
contribución ao desenvolvemento da sociedade da diagnóstico e proposta'.
información, a RSC e a Transparencia.
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Desde o arranque da tempada de outono, nas
redaccións de TVG e da Radio Galega trabállase
transversalmente e a relación coa audiencia
vólvese cada vez máis próxima e directa grazas
ás redes sociais. Isto facilita novas vías de
achegamento a unha audiencia máis nova, que se
aproxima a través das canles dixitais e consome
contidos á carta a través de dispositivos móbiles.
En relación con isto, en 2018 rexistrouse un
descenso de usuarios e visitas no portal web,
fronte a un aumento das redes sociais como canle
de comunicación coa audiencia. A web
corporativa pechou o ano con 3.861.654 usuarios,
recibiu 11.262.862 visitas e contabilizou
32.117.837 páxinas vistas. Isto implica un
descenso con respecto a 2017 do 17% no número
de usuarios, 14% en visitas e un 8% en páxinas
vistas, fronte ao consumo de contidos en redes
sociais, no que se rexistraron preto de 400.000
persoas en 2018, o que supón un incremento do
80% con respecto ao ano anterior. A CRTVG
segue a tendencia dos medios de comunicación
audiovisuais nos que se produce un acceso á
información de modo incesante a través das
plataformas de redes sociais, cun contundente
aumento de seguimento nalgún caso con
cocientes que superan o 200% como foi o caso de
Instagram ou do 44% en Youtube, e co citado
descenso de visitas na web. En canto aos hábitos
de consumo dixitais, é destacable o aumento
progresivo do consumo a través de dispositivos
móbiles (como teléfonos e tabletas), que alcanza
o 69,79%. Todos os programas tanto de radio
como de televisión teñen as súas redes propias
para unha maior relación coa audiencia. O
seguimento en Facebook representa un total
acumulado de máis de 350.000 seguidores,
destacando os espazos 'Land Rober Tunai Show',
'O Tempo TVG', 'Luar' e 'Galicia por diante'. O
seguimento en Twitter ofrece un total acumulado
de máis de 250.000 persoas e tamén os que teñen
un maior impacto son 'Land Rober Tunai Show',
'Galicia en goles', 'Luar' e 'O Tempo'.

que se empregan na súa zona. Posteriormente, un
asesor lingüista analiza os datos solicitados e
edítanse vídeos divulgativos sobre estes termos e
as súas distintas formas de uso.
Coa mesma intención divulgadora dos usos da
lingua, na RG tamén se estreou 'Apalabradas',
espazo no que se explican curiosidades
lexicográficas, coméntanse correccións para un
bo uso da lingua e lémbranse palabras que van
desaparecendo ou están en desuso.

En 2018, tamén se puxo en marcha unha canle
dixital de música infantil e xuvenil, Radio
Picariña; o novo formato de Radio Galega
Música, e lanzouse o novo deseño da súa páxina
web e a canle dixital do `Diario Cultural´.
Durante este período continuou operativo o
arquivo en liña 'pasouoquepasou.crtvg.es', que
conta con case 1.500 vídeos, aínda que os
esforzos da área do Arquivo estiveron centrados
na súa dixitalización. Entre os novos vídeos
destacan os relacionados coa autora homeaxeada
no Día das Letras Galegas, María Vitoria
Moreno. Foi significativa tamén a iniciativa
multimedia 'Destino Santiago', que en 2018 viviu
a súa segunda tempada coa emisión en tempo real
de 16 xornadas de peregrinaxe do Bierzo a
Fisterra. 'Destino Santiago' emitiuse a través de
todos os soportes dos medios públicos (TVG,
Radio Galega, web e redes sociais). Nesta
edición, a principal canle utilizada, a través da
web do proxecto, foi Youtube para a realización
dos directos, co obxectivo de contabilizar un
único punto de visualización en streaming e de
achegarse a un público máis novo. Este programa
transmedia, foi galardoado en 2018 co premio
Celtic Media Festival á Innovación e finalizou a
súa emisión con 18.055 páxinas vistas.
Por outra banda, é resaltable a atención diaria que
se ofrece na ‘Buzón da Galega’, a través de
info@crtvg.es. TVG consolídase como un medio
de comunicación audiovisual e dixital de
Outra acción destacable é a posta en marcha en
referencia para a cidadanía galega: chega ao 98%
Instagram do espazo #instaGal, que promove o
dos fogares e, en 2018, case 800.000 persoas
uso da lingua galega e xera unha gran interacción contactaron co medio ao longo dun día. Isto
cos usuarios. Cada martes, TVG propón unha
implica que máis dun 30% dos espectadores
palabra co obxectivo de que os seguidores
consomen nalgún momento do día os contidos de
acheguen sinónimos ou as variedades dialectais TVG.
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Obxectivos marcados para a temática
Tras o esforzo en renovación tecnolóxica, chega
en 2019 a innovación en contidos, novos
servizos para a chamada 'televisión na nube' e
propostas para públicos que non consomen
radio e televisión convencional. Nesta liña,
CRTVG ten como obxectivo a creación dunha
canle dixital educativa para Internet nun
proxecto de colaboración con Amtega. Unha
nova canle, transmedia e interactiva, que lles
permita aos docentes e estudantes de primaria
e secundaria obter recursos audiovisuais baixo
demanda. A estratexia supón crear contidos
que teñan un percorrido moito maior que as
canles convencionais e que acheguen a
Corporación á audiencia noutros soportes. Na
Radio Galega comezarase a desenvolver o
proxecto 'Medio Bolo', primeiro produto
específico para o ámbito dixital. Este novo
proxecto consiste na gravación de concertos de
curta duración, con teléfonos móbiles de última
xeración, no estudo de produción da emisora
en San Marcos ou ben en salas de toda Galicia.
Estes concertos serán difundidos nas redes
sociais da emisora pública e, posteriormente,
colgados na web da Radio Galega e en
diariocultural.gal.

28

EMPREGADOS/AS
GRUPO DE INTERESE

29

30

propostas polo Consello de Administración da
CRTVG. Este documento, accesible no portal
Existe unha normativa en materia de
corporativo (http://www.crtvg.es/crtvg/portal-deincompatibilidades
transparencia/responsabilidade-socialcorporativa/autoregulacion/recomendacions-doconsello-de-administracion-da-crtvg-sobre-oPolítica RSE
tratamento-informativo-da-violencia-contra-asNa Intranet hai unha circular publicada sobre a
mulleres) propón como criterio xeral que as
normativa en materia de incompatibilidades. Nela
explicítase que o persoal da CRTVG está suxeito informacións relacionadas coa violencia de
xénero deben ser obxecto dun tratamento serio,
á normativa de incompatibilidades dos
empregados/as do sector público, establecida na delicado e rigoroso que prime ante todo o
Lei 53/1984, do 26 de decembro e nas normas que respecto extremo ás vítimas. Entre outros
a desenvolven.
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
A igualdade real entre homes e mulleres é un tratamento dos feitos dramáticos, senón que
compromiso interiorizado na CRTVG, que se tamén divulgan os casos de éxito en que as
reflicte nos seus contidos, servizos e accións mulleres conseguen liberarse dos malos tratos
para que sirvan de exemplo a outras vítimas.
Sempre se inclúe nas informacións o número de
Política RSE
teléfono de atención aos casos de violencia
A política de Responsabilidade Social
machista.
Corporativa da CRTVG no ámbito da igualdade
de xénero está recollida nos seguintes
-Ademais, as novas normas reguladoras de
documentos:
comunicación comercial audiovisual de CRTVG,
aprobadas polo Consello de Administración no
-A CRTVG e a Secretaría Xeral para o Deporte
mes de outubro de 2017 e dispoñibles no Portal
da Xunta de Galicia asinaron en maio de 2018 un de Transparencia da Corporación, inclúen un
convenio de colaboración para o fomento na
capítulo específico sobre a imaxe da muller
programación do deporte feminino, así como
(capítulo 3). O documento está acessible en
base e alternativo. De modo paralelo, crearán
http://www.crtvg.es/files/normasreguladorascom
unha canle web colaborativa e específica para o
unicacincomercial24102017.pdf
tratamento informativo do deporte feminino, base
e alternativo, que teña por obxectivo a difusión a
-Plan Galego para a Igualdade entre Homes e
través de soportes dixitais de información e
Mulleres 2013-2015 (http://igualdade.xunta.es/).
retransmisións relacionadas con estes deportes.
En novembro de 2018, renóvase o acordo asinado
Os usuarios poderán acceder a este servizo para
en 2016 entre Vicepresidencia da Xunta de
tanto visualizar como publicar contidos.
Galicia, a través da Secretaría Xeral de
Igualdade, e CRTVG para realizar accións
- Durante 2018, a TVG e a RG seguiron
conxuntas nesta materia, a promoción da
aplicando as recomendacións sobre o tratamento igualdade e a loita para a eliminiación da
informativo da violencia contra as mulleres,
violencia de xénero. Segundo este acordo, os

Competencia desleal

Igualdade de xénero
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medios públicos galegos potenciarán a
visibilidade das mulleres na súa programación e
prestaranlles especial atención ás noticias
relativas a delitos de violencia de xénero.
Comunicación interna e externa
A política de Responsabilidade Social
Corporativa en materia de igualdade de xénero
ten a súa maior expresión no aspecto divulgativo
da mesma, ao ser a CRTVG un grupo de medios
de comunicación capaz de chegar a grandes capas
de poboación. Para a promoción da igualdade e a
loita para a eliminación da violencia de xénero,
en 2018 emitíronse máis de 9.330 noticias entre a
televisión e a radio galegas. O fin é potenciar a
visibilidade das mulleres na programación,
prestando unha atención especial a aquelas
noticias relativas a delitos de violencia de xénero.
Ademais, en setembro constituíuse unha
Comisión paritaria entre a Corporación e a parte
social, que se reuniu en 5 ocasións para traballar
no establecemento dun regulamento interno de
funcionamento da comisión e sobre as diferentes
propostas de cara ao comezo da elaboración dun
plan de igualdade empresarial para a
Corporación.

Así mesmo, aínda que a igualdade é eixe
transversal de todas as accións RSC, a cuarta
campaña da CRTVG, #CorazondeInvestigadora,
estivo dedicada á igualdade, cunha acción de
comunicación ao redor do Día Mundial da ONU
para a Ciencia e para a Paz, e coa finalidade de
facer unha posta en valor da muller e das
vocacións científicas, técnicas e artísticas entre as
nenas galegas. Esta acción contou coa
colaboración do tres universidades galegas e coa
participación de máis dunha ducia de
investigadoras. Procurouse o maior impacto a
través da imaxe verdadeira de galegas que poidan
representar modelos de valor para nenas e mozas.

81 contidos sobre igualdade (reportaxes,
informacións ou entrevistas), emitidos en distintos
espazos de 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 lacra e
previr novos casos esténdese durante todo o ano e
en gran cantidade de programas, con variados
enfoques. Con motivo do Día Internacional da
Muller, o 8 de marzo, os medios públicos
ofreceron unha programación especial durante
toda a semana. Nos contidos de TVG e G2
destacouse o papel das galegas precursoras na
defensa da igualdade e da xustiza e sobresalientes
na súa faceta profesional. Un variado abanico de
propostas que incluíu películas, documentais e
entrevistas, ademais da emisión da gala dos
Premios Mestre Mateo, cuxa edición estivo
dedicada ás mulleres e incidiu na necesidade de
paridade no cinema e no audiovisual.

Por outra banda, CRTVG participou como xurado
nas convocatorias de concursos de creatividade da
Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia
para a edición dos carteis divulgativos (8 de
marzo e 25 de novembro). Como parte do premio
dun concurso dirixido a promover a igualdade de
xénero, en conmemoración do Día Internacional
da Muller, os artífices do cartel gañador, un grupo
de 13 escolares, visitaron as instalacións dos
medios públicos e interviñeron en directo no
magazine 'A Revista'.

Televisión de Galicia estreou no mes de maio na
Semana das Letras Galegas 'Contou Rosalía', a
primeira ficción sobre a vida da ilustre escritora
Rosalía de Castro, coa que se pretende ofrecer
unha nova ollada sobre un dos símbolos de
Galicia máis vivos no imaxinario colectivo.

Na canle temática sobre temas de igualdade que A ficción de 'Contou Rosalía' súmase á adaptación
dispón a CRTVG recolléronse este ano de estudo a televisión por parte de TVG doutras biografías
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de mulleres galegas pioneiras na arte, a ciencia ou
no pensamento, como foron Concepción Arenal,
Emilia Pardo Bazán ou Juana de Vega. Durante
esta semana das Letras, dedicada a María Antonia
Moreno, escritora de literatura infantil e xuvenil,
os medios públicos galegos ofreceron unha
programación especial sobre a figura e actos
dirixidos á autora homenaxeada, con edicións
especiais dos espazos 'Zigzag', 'Diario Cultural' ou
'Galicia por Diante', un documental sobre a vida e
obra de Moreno, unha canle temática na páxina
web, unha terceira campaña de RSC con catro
cortinas para televisión e para a web que fan
referencia á súa obra, así como audios de diálogos
coa autora na web da Radio Galega.

da Xunta de Galicia, TVG emitiu publicidade
gratuíta da campaña institucional. O compromiso
dos medios públicos galegos coa efeméride do 25
de novembro, Día contra a Violencia Machista, é
absoluto. O obxectivo é concienciar todos os
sectores da poboación do alcance real desta
traxedia social.

Difusión da política
En CRTVG dáse exemplo e difúndese o respecto
á igualdade entre homes e mulleres, tanto na
programación como nas políticas de recursos
humanos que se aplican en TVG e Radio Galega.
Neste sentido, a Corporación tenta aplicar
correctamente nos seus contidos as
recomendacións sobre o tratamento informativo
da violencia de xénero, así como o uso dunha
En outubro de 2018, a CRTVG asistiu ao VII
linguaxe non sexista. CRTVG participou, en
Congreso do Observatorio contra a Violencia
representación da Comisión Asesora da
Doméstica e de Xénero. Os servizos informativos Publicidade non Sexista do Observatorio Galego
de CRTVG tiveron moi en conta en novembro o contra a Violencia de Xénero, na mesa redonda
Día da Celebración da Eliminación da Violencia 'Os límites da publicidade', que tivo lugar no VI
contra a Muller, e así se recolleu no tres espazos Foro da Comunicación de Galicia, celebrado en
informativos do día.
novembro en Ourense. A finalidade desta
Comisión, da que forma parte a CRTVG, é velar
pola eliminación do sexismo nas mensaxes
No caso da Radio Galega, todos os informativos
publicitarias e pola incorporación de mensaxes
desde días antes avanzaron contidos ao redor do
positivas que contribúan a erradicar todo tipo de
25 de novembro, complementando a información
discriminación por razón de xénero.
xenérica con entrevistas e reportaxes sobre
entidades que traballan no campo da prevención e
da atención ás vítimas. Tamén en espazos
Informe ou Memoria de Sostibilidade
especializados, como 'Diario Cultural',
Ao longo de 2018, CRTVG emitiu informes
abordáronse durante toda a semana contidos
sobre a execución das súas políticas de igualdade
específicos.
de xénero para o Parlamento galego, para o 'Plan
Galego para a Igualdade entre homes e mulleres.
Por outra banda, CRTVG autorizou a emisión da Estratexia 2013-2015' e a Memoria de Servizo
Público 2017, que inclúe este tema no seu
película 'Sara', unha coprodución da televisión
capítulo
sobre Responsabilidade Social
catalá e TVG, nas xornadas contra a violencia
machista organizadas en novembro pola Vocalía Corporativa. A CRTVG ten establecido, ademais,
que nas contratacións públicas, en caso de
de Dons de Casc Antic de Barcelona. O 25 de
empate entre candidatos, prime a acreditación
novembro, en aplicación do convenio de
Marca Galega de Excelencia en Igualdade.
colaboración coa Secretaría Xeral de Igualdade
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Comisión interna de control ou comité ético
-Creación dunha Comisión de Igualdade en
CRTVG, constituída por representantes dos
traballadores e da Corporación, para traballar na
implantación dun Plan de Igualdade, de acordo
coa definición deste principio que establece a Lei
Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a
igualdade efectiva entre homes e mulleres.

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 reseñable 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
-Así mesmo, existe unha Comisión de Igualdade Informativos, xunto a outras nove xefas de
no seo do Consello de Administración, en que
servizo e outras responsables de área. A maioría
membros deste órgano e da dirección da CRTVG de mandos intermedios de Informativos contan
avalían as actuacións que se deben adoptar para a con mulleres á fronte. En pantalla, a presenza de
igualdade. Nestas comisións estúdanse as medidas presentadoras e xornalistas é tamén maioritaria.
adoptadas pola Radio Galega e a TVG para
conmemorar o Día Internacional contra a
Violencia Machista, a conmemoración do Día
Obxectivos marcados para a temática
Internacional da Muller, o cumprimento da
normativa sobre igualdade en materia publicitaria
A recentemente creada Comisión de Igualdade,
e a observación dos medios públicos das
recomendacións do Consello de Administración na que participan representantes de traballadores
e da Corporación, realizará en 2019 un
da CRTVG relativas ao tratamento da violencia
diagnóstico da CRTVG e avanzará no posible na
de xénero, entre outros temas. En 2018, a
redacción do Plan de Igualdade.
Comisión de Igualdade celebrou seis sesións.

Combater e erradicar toda
forma de malversación

-Ademais, a CRTVG forma parte do Observatorio
Galego de Violencia de Xénero, que conta con
representantes da Administración, da Xustiza,
Aplicación de normativas para ser
sindicatos, asociacións de mulleres e medios de
comunicación como CRTVG.
transparentes nos procesos de contratación e

compras
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, 18 homes e 18 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

Normativa interna
Continúa vixente a regulación sobre o uso dos
sistemas de información da CRTVG, que a
entidade publicou en 2016. Esta normativa fai
referencia especialmente a aqueles 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 ou fuga de
información, que pode levar a rápida aparición de
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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:

interesados e público en xeral a través da páxina
web da entidade
(http://www.contratosdegalicia.es).

En 2018, no Portal de Transparencia da páxina
web publicáronse 30 procedementos
(http://www.crtvg.es/crtvg/portal-detransparencia/actividade-corporativa/contratos-econvenios/perfil-contratante).

Difusión da política
Existen procedementos administrativos para a
xestión destes procesos por parte do persoal, así
-Aplicación dos principios de liberdade de acceso como aplicacións informáticas dispoñibles na
ás licitacións, publicidade e transparencia nos
Intranet.
procedementos, e non discriminación e igualdade
de trato entre os candidatos e unha eficiente
Auditorías
utilización dos fondos, salvagarda da libre
A administración da entidade está suxeita a
competencia e a selección da oferta
diversos controis externos. O Consello de Contas
economicamente máis vantaxosa (Lei de
de Galicia iniciou en 2017 unha fiscalización
contratos do sector público, LCSP, cuxo texto
dirixida á avaliación da transparencia na
refundido aprobouse mediante o Real Decreto
contratación das entidades instrumentais do
Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro).
sector público autonómico entre o que se atopa
CRTVG. A este respecto, enviouse a
documentación solicitada polo Consello de
-Transparencia e acceso público á información
Contas, malia que aínda non se dispón do
relativa á actividade contractual de CRTVG, a
informe cos resultados. En 2018 realizáronse 24
través de publicidade, no seu caso, nos diarios
accións de control financeiro da Intervención
oficiais, e no perfil do contratante incluído na
Xeral da Xunta de Galicia relativas a contratos
páxina web da CRTVG (http:www.crtvg.es/crtvg/ administrativos.
portal-de-transparencia/actividade-corporativa/
contratos-e-convenios/perfil-contratante) e na
Nº de denuncias recibidas e resoltas
plataforma de contratación da Xunta de Galicia
Ningunha.
(Lei de 4/2006 de transparencia e boas prácticas
na Administración pública galega).
Control financeiro
Realízanse accións de control financeiro
(intervención limitada previa) pola Intervención
-A entidade, a nivel interno, aprobou un
Xeral da Xunta de Galicia de acordo coa Lei de
documento en que se recollen as instrucións de
contratación onde se establecen os procedementos réxime financeiro e orzamentario de Galicia e do
Consello da Xunta de Galicia de 18-3-1999.
que se deben seguir, os criterios e liñas de
Existe, ademais, permanentemente unha
actuación tendentes a asegurar e extremar os
principios da LCSP. Este documento é de acceso actividade interna de fiscalización por parte da
División de Planificación e Administración Xeral
público, tanto do persoal interno como dos
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da CRTVG. A CRTVG aínda non recibiu por
parte da Intervención Xeral da Comunidade
Autónoma o informe definitivo sobre as
actuacións de control dirixidas a verificar a
A serie de políticas existentes para a
correcta actuación dos responsables da entidade á
contratación imposibilitan o nepotismo
legalidade vixente correspondentes ao ano 2016
nin o informe provisional sobre as actuacións
Normativa interna
correspondente ao ano 2017.
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 unha lista de contratación
que funciona igualmente con criterios obxectivos
e que está pactada coa representación sindical.
Existen mecanismos legais que garanten a
Nesta lista, cada aspirante ten unha posición e
relación cos representantes dos traballadores unha puntuación en función da cualificación
obtida no Proceso Selectivo Extraordinario de
Avaliación anual
Consolidación de Emprego finalizado en 2012.
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
recolleitos no Estatuto dos Traballadores e
convenio colectivo, que prevén a información,
Os procesos de selección de persoal
consulta e negociación cos representantes dos
realízanse en base a principios de igualdade,
traballadores. En todos os procedementos da área
mérito e capacidade
de recursos humanos prevese en primeira
instancia a negociación cos representantes dos
Normativa interna
traballadores buscando un acordo. Ademais, a
A empresa réxese baixo os principios de
CRTVG cedeu permanentemente 126 metros
igualdade, mérito e capacidade que establece o
cadrados da sede da empresa para os locais de
Estatuto do Empregado Público recolleito na Lei
representación sindical e, regularmente, outros
espazos das súas instalacións para a celebración 7/2007, do 12 de abril. En aplicación destes
de asembleas. O texto do convenio ten un período principios, ofrece libre acceso á información
de vixencia que abarca desde o 1 de xuño de 2015 sobre procedementos de contratación na páxina
web. En 2018, publicáronse 11 ofertas de
ata o 31 de decembro de 2016, e que foi
prorrogado durante os anos seguintes. Ao longo prácticas na web corporativa.
de 2018, o Comité CRTVG-San Marcos celebrou
6 reunións; o Comité Intercentros, 19 reunións; a
Comisión de listas de contratación, 13; a
Comisión paritaria, 7, e a Comisión de
clasificación profesional, un total de 22.
A CRTVG dispón de medios de protección e

Favoritismo na contratación
de empregados

Dereito á negociación
colectiva e respecto dos
convenios

Contratar empregados en
función das súas aptitudes
profesionais

Saúde e seguridade no lugar
de traballo

36

recursos para a información e formación dos Comité de Seguridade e Saúde, órgano colexiado,
para o seguimento e mellora continua nesta área.
empregados nestas materias
Política de Seguridade e Saúde no traballo
A CRTVG está moi 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 a 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 avaliación
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
aló das esixencias 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
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
aparcadoiro. Doutra banda, realízanse reunións
periódicas cos representantes dos traballadores no

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 2018
(http://www.crtvg.es/crtvg/portal-detransparencia/actividade-corporativa/
rendibilidade-social/informe-servizo-publico).

Indicadores laborais
Coa finalidade de eliminar e minimizar os riscos
laborais, en 2018 entregáronse 834 equipos de
protección individual aos traballadores/as. O
servizo médico de CRTVG, que continúa
exercendo como punto de vacinación da
Comunidade Autónoma, vacinou contra a gripe a
50 traballadores de CRTVG e das empresas que
traballan no complexo de Bando-San Marcos.
Relacionado tamén coa disciplina preventiva da
vixilancia da saúde, levaron a cabo 380
recoñecementos médicos, que incluíron 129
revisións xinecolóxicas e 181 probas de PSA. Ao
longo do ano, no servizo público de
comunicación audiovisual galego producíronse
un total de 16 baixas laborais propiciadas por
accidentes de traballo, todas elas de carácter leve.
Ademais, o Comité de Seguridade e Saúde
Laboral realizou 15 reunións co fin de mellorar a
protección e saúde dos traballadores.

Conciliación familiar e
laboral
A Corporación favorece a harmonización do
traballo e vida persoal a través de distintas
medidas
Convenio colectivo
O convenio colectivo vixente recoñece a política
de conciliación laboral e familiar.
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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) %) - Indicador de Seguimento

europeas, CIRCOM. Formación de formadores
en contidos dixitais, xornalismo de datos, xestión
de organizacións audiovisuais, xestión do cambio
en contornas dixitais ou novas formatos de relato,
foron os temas dalgúns destes cursos aos que
asistiron oito profesionais da CRTVG ao longo
de 2018.

En 2018, a porcentaxe de empregados/as sobre o
total que gozan de medidas de conciliación é de
Con motivo do proceso de transformación dixital,
7,6%, un punto máis que no exercicio anterior.
CRTVG continuou co seu amplo programa de
conferencias e charlas. Entre as ofrecidas, destaca
a do especialista e consultor Juan Antonio Giner,
'A transformación dixital. O futuro dos medios de
comunicación', quen apuntou claves para coñecer
Aplicación do código ético da Xunta de
como se xestiona un proceso de transformación
Galicia
dixital como o que está a vivir a CRTVG, e como
grandes medios de todo o mundo abordaron
cambios similares de integracións dos seus
Política de agasallos
A CRTVG réxese polo código ético institucional sistemas de produción.
da Xunta de Galicia, publicado o 19 de setembro
de 2014 no Diario Oficial de Galicia. Esta norma
establece uns principios de conduta e fixa unhas A Corporación realiza, ademais, accións puntuais
como o envío de flores nos casos de falecemento
pautas básicas de actuación en materia de:
de familiares ou a oferta de pequenos obsequios
prohibición de agasallos e dádivas; réxime
(entradas a espectáculos, axendas, etc.).
aplicable a mostras de cortesía e atencións

Regular a aceptación de
agasallos

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
A través de políticas e accións favorécese a
intereses.
integración e non discriminación de

Discriminación por
discapacidade
colectivos desfavorecidos

Melloras de RSE sobre a
normativa laboral
Accións sociais que desenvolve a empresa
dirixidas aos empregados
Difusión da política
Os empregados de CRTVG dispoñen dunha
axuda en liña para participar en actividades
formativas, non reguladas, organizadas pola
asociación de televisións rexionais públicas

Normativa interna
CRTVG cumpre coa lei LISMI, normativa que
persegue a integración social das personas con
discapacidade. Por outra parte, as instalacións da
sede da CRTVG tamén son completamente
accesibles .
Colaboración con entidades
A Corporación colabora con Trameve, empresa
que pertence ao grupo GES (Galega de Economía
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Social) e coopera con Cogami (Confederación
Galega de Persoas con Discapacidade) no seu
programa laboral. En 2018, cedéuselle un
vehículo polo fin da súa vida útil para o seu
despezamento ecolóxico. Como en anos
anteriores, mantivo en vigor contratos con dous
centros especiais de emprego: sobre atención
telefónica coa firma Centro de Atención de
Llamadas, S.A., e sobre a recollida e reciclaxe de
papel con Cogami. Ademais, adquiriuse material
de oficina ao centro especial de emprego Gráficas
Integrales Cogami SLU.

transparencia/responsabilidade-socialcorporativa/autoregulacion), incluíndo a
publicación do informe de goberno corporativo
en materia de servizo público.

Política de comunicación interna
Unha das ferramentas máis efectivas de
comunicación interna é a Intranet corporativa,
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 e acordos en
diferentes materias que lles incumben. Neste
Difusión da política
As actuacións da CRTVG para combater o risco sentido, en 2018 realizáronse 80 comunicacións a
da discriminación céntranse, por unha banda, na través da Intranet. Respecto da caixa de correo de
suxestións en liña non se recibiu ningunha
sensibilización interna, para o que a empresa
proposta por parte dos empregados/as. Entre as
publicou un informe de goberno corporativo en
publicacións realizadas na Intranet, este ano son
materia de servizo público, onde se detallan as
accións da CRTVG pola integración das persoas numerosas as relativas ao novo sistema de
produción dixital da Corporación, como
con discapacidade, así como outras medidas de
Responsabilidade Social Corporativa. E, doutra convocatorias a conferencias de expertos sobre o
proceso de transformación, charlas sobre o plan
banda, están publicadas na web corporativa as
recomendacións do Comité de Representantes de de arranque, información sobre os cursos e a
Persoas con Discapacidade en Galicia en materia nova plataforma de formación ou mesmo os
manuais para as distintas categorías. Grazas a
de tratamento informativo da discapacidade
esta vía de comunicación interna infórmase
(http://www.crtvg.es/crtvg/portal-deaos/as traballadores/as, ademais, da distribución
transparencia/responsabilidade-socialdas axendas anuais, notificacións e resultados de
corporativa/autoregulacion).
estudos relacionados coa seguridade e a saúde
laboral, e a oferta de pequenos obsequios, como
entradas gratis a espectáculos. En Nadal, desde
CRTVG deseñáronse 'stickers' para Whatsapp
para felicitar as festas do Nadal ou empregar
Realízanse accións de comunicación interna personaxes coñecidos dos medios púbicos nas
mensaxes, como Xabarín; Xosé R. Gayoso, o
para previr este risco
presentador de Luar, e un dos personaxes
humorísticos dos Tonechos.
Política

Falta de información aos
empregados

Na CRTVG existe unha 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-

Obxectivos
Posta en marcha da primeira fase do novo Portal
do Empregado da CRTVG, co que se pretende
crear un punto de encontro áxil, interactivo e
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normalizado entre a empresa e os/as
traballadores/as. A través desta nova plataforma
poderanse realizar máis consultas e
procedementos.

se achegan contidos básicos que son do interese
do persoal demandados polas diferentes áreas, e
un segundo nivel, de carácter extraordinario,
iniciado en outubro de 2017 e concluído en
setembro de 2018, vinculado ao novo sistema de
produción dixital. Dentro do plan de formación
ordinario ofrecéronse 20 cursos e 44 accións
formativas, con 298 asistentes e desenvolvidos en
817 horas lectivas. En canto ao plan de formación
'Sistema de Produción Dixital', que finalizou en
2018, supuxo o maior investimento en formación
Accións de promoción interna
desde a fundación dos medios públicos galegos.
Desenvolveuse unha parte obrigatoria, dirixida ao
Política de RRHH
persoal usuario da plataforma dixital e ao persoal
técnico, co obxectivo de que puidesen adquirir un
A empresa dispón dalgúns mecanismos para
aproveitar as capacidades dos empregados, como conxunto de capacitacións para operar co novo
sistema de produción, e outra formación
son as excepcionalidades nas listas de
voluntaria, que buscaba a especialización do
contratación.
persoal con categoría de operador/a montador/a
de vídeo e para o grupo encargado do
Obxectivos marcados para a temática
mantemento técnico. Finalmente, neste proceso
formativo extraordinario leváronse a cabo 360
En 2019, a CRTVG ten previsto pór en marcha
accións, en que participaron un total de 673
un proxecto de innovación aberta que suporá a
asistentes e impartíronse en 2.096 horas. Entre
creación dunha canle de comunicación que
2017 e 2018, o número de horas lectivas foi
permita a todos os traballadores e traballadoras
23.363.
ter unha referencia dentro da organización á que
poder acudir para explicar as súas ideas. #IdeasG
será unha iniciativa que tentará identificar o
Obxectivos
talento interno da TVG en todos os/as
empregados/as, independentemente da súa
En 2019, levarase a cabo unha nova formación en
categoría laboral, para poder desenvolver
materia de linguaxes, aberta a todo o persoal, e un
proxectos conxuntamente aproveitando os
recursos da CRTVG, imposibles de conseguir de curso específico para o equipo de asesores
lingüistas da CRTVG.
modo individual.

Estudo e aproveitamento
das capacidades dos
empregados

Formación ao empregado/a
Fomenta a competitividade dos profesionais
Avaliación da formación
A actividade da Corporación en materia de
formación continua en 2018 atendeu a dous
niveis, un relativo á oferta convencional, en que
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Falta de colaboración
continua cos provedores

Obxectivos

O obxectivo para 2019 é traballar para que todos
os contidos poidan estar no sistema coa suficiente
Unha serie de políticas garanten a relación da antelación e se poidan respectar na súa totalidade
CRTVG co seu principal provedor, o sector os novos fluxos de inxesta en Tedial, o novo
audiovisual galego
arquivo dixital en liña, para garantir así a máxima
calidade na emisión.
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 Política de compras
de Galicia, e desenvólvese en aspectos operativos
por medio da resolución de 28-6-2011 sobre o
Política de compras
procedemento de presentación dos proxectos de
CRTVG conta cun soporte normativo moi
programas e producións audiovisuais para TVG.
consistente para o control financeiro e a loita
contra a corrupción. Entre outras normas, a
Código ético comercial
política de compras apóiase nas seguintes:
A política de Responsabilidade Social
-Aplicación dos principios de liberdade de acceso
Corporativa esténdese ao apartado comercial a
ás licitacións, publicidade e transparencia dos
través de varias normas e compromisos. A
procedementos, e non discriminación e igualdade
normativa sobre emprazamento de produto,
publicada na páxina web, axuda a clarificar a
de trato entre os candidatos e unha eficiente
colaboración entre a empresa e os provedores en utilización dos fondos, salvagarda da libre
beneficio do público, que pode identificar mellor competencia e a selección da oferta
os contidos comerciais dentro das emisións.
economicamente máis vantaxosa (Lei de
contratos do sector público, LCSP, cuxo texto
Visitas de verificación
refundido aprobouse mediante o Real Decreto
Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro).
O persoal do Departamento de Programación
realiza periodicamente visitas de verificación ás
principais producións audiovisuais contratadas,
-Transparencia e acceso público á información
en que se analiza a calidade das mesmas e se
prevén posibles incidencias no campo da
relativa á actividade contractual de CRTVG, a
responsabilidade social corporativa.
través de publicidade, no seu caso, nos diarios
oficiais, e no perfil do contratante incluído na
Tamén se realizan visionados preventivos de
páxina web da CRTVG
control de calidade, xa que coa dixitalización
(http://www.crtvg.es/crtvg/portal-depúxose en marcha un novo protocolo de
transparencia/actividade-corporativa/contratos-evisionado dos contidos, que inclúe un control
convenios/perfil-contratante) e na plataforma de
técnico automático e que permite acceder en
baixa resolución aos contidos dun xeito máis
contratación da Xunta de Galicia (Lei de 4/2006
doado para facer os correspondentes controis
de transparencia e boas prácticas na
editoriais e de calidade.
Administración pública galega).

Cumprimento da normativa
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-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, o criterio 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
2018, CRTVG realizou 30 licitacións públicas
para a adxudicación de contratos e compras.

Obxectivos
A tendencia para 2019 é continuar velando pola
equidade na adxudicación de contratos e ofrecer
cada vez máis transparencia.
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Satisfacción de expectativas
A CRTVG, como 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
A información permanente aos órganos de
control, como o Consello de Administración e o
Parlamento de Galicia, supón unha das formas de
actuación con transparencia. 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.

Dirección Xeral e 160 preguntas e rogos
atendidas; e a través de 141 comisións sectoriais
nas que se abordaron 190 temas. Así mesmo, o
control do Parlamento de Galicia concretouse na
intervención do director xeral na Comisión
Permanente non Lexislativa de Control da
CRTVG para responder a 61 preguntas expostas
polos grupos parlamentarios. Ademais, outras 17
preguntas parlamentarias contestáronse por
escrito.

Por outra banda, 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 de
CRTVG para 2019. En 2017 realizáronse 22
accións de control financeiro da Intervención
Xeral da Xunta de Galicia (intervención limitada
previa) relativas a contratos administrativos.

Auditorías
No ámbito da xestión realízase cada ano unha
auditoría externa de contas e ocasionalmente un
O Portal de Transparencia
informe do Consello de Contas (Real Decreto
(http://www.crtvg.es/crtvg/portal-deLexislativo 1/2010 Lei de sociedades de capital,
transparencia) é unha canle fundamental de
acceso a toda a información sobre a institución, a Real Decreto Lexislativo 1/2011 Lei de Auditoría
de Contas).
actividade corporativa (contas anuais,
orzamentos, retribución de directivos e do
conxunto do persoal, contratos e recursos
humanos, entre outros), as súas accións de RSC e Por outra banda, a televisión audítase anualmente
unha sección de contacto aberta á interacción coa a través do sistema de audimetría de referencia en
España, xestionado pola empresa Kantar Media,
sociedade. Ademais, neste Portal de
Transparencia é posible consultar a Memoria de e do Estudo Xeral de Medios, tratándose neste
Servizo Público 2018 (http://www.crtvg.es/crtvg/ caso dunha enquisa periódica. A audiencia da
radio mídese a través do mesmo Estudo Xeral de
portal-de-transparencia/actividade-corporativa/
Medios, e a audiencia en liña se audita a través de
rendibilidade-social/informe-servizo-publico).
Comscore, o auditor de referencia en España. En
televisión realízanse informes diarios de
audimetría e tres ondas do Estudo Xeral de
A información permanente aos órganos de
Medios. En radio, tres ondas do mesmo estudo, e
control da CRTVG en 2018 quedou patente no
en Internet, publícase un informe ao mes. Isto
desenvolvemento de 12 sesións plenarias do
Consello de Administración, en que se trataron 34 suma un total dunha trintena de medicións
analizadas cada ano.
temas, a partir de 7 informes expostos pola
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A maiores dos índices de audiencia obtidos
regularmente a través da audimetría e dos
informes periódicos do Estudo Xeral de Medios,
unha enquisa realizada pola Federación de
Organismos de Radio e Televisión Autonómicos
(FORTA) en 2018 puxo de substitución que o
90% dos galegos considera que a súa televisión
autonómica é a que máis contribúe á promoción
da cultura e á identidade da súa comunidade,
sendo ademais a que ten mellor valoración da súa
audiencia en comparación coas outras canles
autonómicas.

Por outra banda, a actividade contractual da
CRTVG e as súas sociedades foi sometida xa no
ano anterior a unha auditoría de control
financeiro de legalidade da execución
orzamentaria, a contratación e o persoal da que
en 2018 non se dispón do informe cos resultados.
Do informe de audiencia en medios dixitais de
elaboración semanal transcende que en 2018
prodúcense 221.504 sesións, 131.630 usuarios
únicos e 576.612 páxinas vistas, a través da web
e das redes sociais, todos eles de media semanal.

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 2018, preto de 400.000
persoas seguiron os contidos da CRTVG nas
redes sociais de forma habitual, o que supuxo un
incremento do 80% con respecto a 2017.
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Contribución da empresa ao
desenvolvemento local

sección sobre tecnoloxía inclusiva, en que se fala
de avances tecnolóxicos para a integración de
persoas con discapacidade.

Visibilízanse colectivos e iniciativas sociais,
destacando a atención ás minorías e a
Facer accesibles os contidos dos medios públicos
colaboración co tecido social
Acción social
As accións sociais para a comunidade son
inherentes co concepto de servizo público que
leva a cabo a CRTVG. A contribución de servizo
público 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.

Neste apartado, a atención ás minorías é un dos
puntos fortes. Contabilizando só a programación
deportiva, as retransmisións de disciplinas
minoritarias en 2018 ascenderon a 1.453 horas
entre TVG, G2 e a emisora pública. Destaca o
programa de Radio Galega 'Convivir', que aborda
a diario temas de servizos sociais, prestando unha
especial atención ao colectivo de persoas con
discapacidade. Trata todos os ámbitos
informativos que afectan á sociedade, desde os
servizos sociais, o medicamento, a investigación
e as enfermidades ata a natureza, a ecoloxía, a
educación e as historias de superación persoal. A
súa versión deportiva, 'Convivir Deportivo', goza
da aprobación dos oíntes que lle outorgan o
liderado durante a súa emisión. Este programa
pon o foco na realidade social do deporte,
deportes minoritarios, deporte inclusivo e
adaptado, a partir da visita a clubs, persoas
destacadas do panorama deportivo galego e
escolas deportivas. Tamén o programa semanal
'Lambóns Dixitais' da Radio Galega, conta cunha

galegos ao maior número posible de cidadáns é
un obxectivo da CRTVG, sendo destacable o
esforzo que leva a cabo para que as minorías e as
persoas con discapacidade sintan como propias a
TVG e a Radio Galega. Neste sentido, TVG
emite un informativo diario en lingua de signos
española (LSE), programación subtitulada en
galego e atende, na medida das súas
posibilidades, ás distintas federacións e
asociacións do sector social. É destacable tamén
a súa colaboración co Observatorio Galego de
Violencia de Xénero e coa Secretaría Xeral de
Presidencia para a elaboración da Estratexia
Galega sobre Discapacidade. En 2018
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 obrigación do contratista de cumprir
as disposicións vixentes en materia de
integración social de persoas con discapacidade.

Os contidos de CRTVG mostran unha
sensibilidade especial para promover a
integración das persoas con discapacidade e a
igualdade entre homes e mulleres. Así, en 2018,
Televisión de Galicia participou no documental
'Máis ca vida', xurdido da gravación dunha curta
que ten como protagonistas persoas con
discapacidade e desenvolvido pola Fundación
ONCE, co apoio do Fondo Social Europeo. Os
seus testemuños constrúen o seu día a día e
plasma en imaxes os momentos de ensaio e os
sentimentos aos que tiveron que enfrontarse
durante a rodaxe.
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O programa de TVG 'Street Down', que ofrece
unha visión do mundo cunha mirada única e
persoal, a de dous protagonistas con síndrome de
Down, tivo ademais unha maior proxección no
estranxeiro grazas á cesión de dereitos ao medio
Radio Televisión Eslovena. A maiores, Televisión
de Galicia reforzou o seu compromiso de servizo
público coa produción dunha serie de programas
que visibilizan colectivos, realidades e iniciativas
sociais, como 'Conexión Social', 'Galicia On',
'Terra de Acollida' e 'Os Nosos Sabios'. Estes
espazos reflicten o crecemento que experimentou
a sociedade nos últimos anos a través de
fundacións e entidades do terceiro sector galego,
a innovación nos sectores produtivos galegos, os
movementos migratorios e as comunidades
estranxeiras que se establecen en Galicia, e as
vivencias de galegos que fixeron historia nas
disciplinas máis diversas.

En apoio á lingua galega, CRTVG participou
unha edición máis no certame 'Nós tamén
creamos!', que fomenta a creatividade e o uso do
galego mediante a realización de curtametraxes
de animación. Estes premios están promovidos
pola Secretaría Xeral de Política Lingüística da
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria.

Entre outras accións de cooperación con
organizacións sociais, CRTVG apoiou a campaña
anual do Sorteo de Ouro de Cruz Vermella, a
quen se lle cede un espazo durante varios días na
sede de San Marcos. Por outra banda, sumouse á
campaña da Fundación de Axuda contra a
Drogadicción (FAD), que persegue concienciar
sobre o problema do consumo de alcol en
menores, coa emisión gratuíta dunha serie de
anuncios e cuñas publicitarias nos medios
públicos galegos. E tamén coopera con
organizacións sociais, como Médicos Sen
Fronteiras ou Down Galicia difundindo a súa
actividade. Un ano máis, Radio Galega participou
en 'A Radio Conta', un programa solidario
realizado por oito radios públicas e privadas da
Coruña, cuxa emisión se puido seguir en toda
Galicia, por primeira vez, grazas á colaboración
da emisora pública galega. Nesta edición
visibilizouse o labor de Asperga, a Asociación
Galega de Asperger.

O departamento de Documentación de CRTVG
atende, como todos os anos, peticións de cesión
de material audiovisual por parte dun gran
número de institucións públicas, organismos,
asociacións e empresas, para a realización de
proxectos de índole cultural e educativo, entre
outros. En 2018 tramitáronse 50 cesións non
comerciais deste tipo, de dentro e de fóra de
Galicia.

Para Nadal, CRTVG creou unha campaña propia,
baixo a lema #asmanscomunican, coa que
compartiu unha mensaxe de integración,
especialmente do colectivo de persoas xordas, e
coa que felicitou as festas a todos os galegos e
galegas. Creáronse 18 anuncios, nos que distintos
presentadores/as felicitaban o Nadal en lingua de
signos. A campaña completouse coa creación
dunha páxina web e con mensaxes nas redes
sociais.

Por último, a Corporación colabora ao longo do
ano en eventos de carácter cultural e institucional,
pondo os seus medios de produción a disposición
do servizo público. É destacable o despregamento
de medios audiovisuais para transmitir o
espectáculo audiovisual dos Lumes do Apóstolo,
a inauguración da exposición do Pergamiño
Vindel, 'Un tesouro en sete cantigas', e as galas
dos Premios María Casares da Asociación Galega
de Actores e Actrices e dos Premios Mestre Mateo
da Academia Galega do Audiovisual, entre outros.
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Obxectivos marcados para a temática

A maior parte da oferta son series internacionais
dobradas ao galego, aínda que CRTVG tamén
Para 2019, a Corporación márcase como
ofrece animación galega e inviste na realización
obxectivo proxectar unha ferramenta que lles
de películas, como é o caso de 'A galiña turuleca',
permita aos clubs deportivos gravar gratis os
unha coprodución internacional coa Arxentina, de
partidos, recoller imaxes e distribuílas a través
Producións A Fonsagrada, dirixida ao público
dunha canle específica de deporte da CRTVG.
infantil. Neste sentido, a serie infantil 'As
Esta nova canle terá por obxectivo converterse
aventuras de Minchi’, enfocada aos máis
nun lugar de referencia que documente as
pequenos, foi vendida recentemente pola
actividades deportivas dos deportes base,
distribuidora BRB a China. En aplicación das
feminino e alternativo que se celebran en Galicia súas liñas estratéxicas, os medios públicos
cada tempada.
galegos potencian e apoian a distribución dos
seus produtos audiovisuais. De acordo coa súa
función de servizo público é destacable tamén a
emisión que a G2 fixo dunha nova serie dos
Bolechas baseada na colección 'As miñas
primeiras Letras Galegas', en que os nenos e
Crear propostas infantís e xuvenis en galego, nenas coñecen en galego as obras e autores máis
para o seu consumo desde calquera soporte destacados da literatura galega.

Investir nas xeracións de
futuro

Política de Acción Social
Unha referencia importante neste capítulo é o
Código de Autorregulación sobre Contidos
Televisivos e Infancia asumido pola CRTVG
(http://www.crtvg.es/crtvg/portal-detransparencia/responsabilidade-socialcorporativa/autoregulacion). Por outra banda, a
Corporación subscribiu tamén o Código PAOS de
hábitos saudables en alimentación infantil.

Un ano máis, CRTVG colaborou coa Secretaría
Xeral de Política Lingüística e a súa Rede de
Dinamización Lingüística, para que Os Bolechas
percorresen Galicia cunha proposta de Nadal
dirixido aos máis pequenos da casa. Baixo o
título 'Nadal no Polo norte', estes coñecidos
personaxes ofreceron unha proposta teatral para
toda a familia.

Investimento en Acción Social
Os contidos dirixidos á infancia e á mocidade
galegas son unha prioridade para a CRTVG. Tan
só na segunda canle é reseñable a abundante
presenza de programación específica destinada
aos máis pequenos da casa, que continúa
estruturando sete horas diarias ao redor de tres
franxas principais en función dos horarios
escolares (mañá, mediodía e media tarde). En
total, unhas 3.000 horas ao ano de programación
infantil, que se nutre duns 50 títulos de animación
diferentes e máis de mil novos episodios de
animación anuais.

Coa finalidade de promover a lingua galega entre
os nenos e nenas nas festas de Nadal, a
Corporación volveu levar a cabo un
despregamento técnico e humano para realizar
conexións coas cabalgatas dos Reis Magos de
toda Galicia. En xaneiro de 2018 escolleuse a
cidade da Coruña para a transmisión íntegra e en
directo da cabalgata, na que participou un autobús
panorámico da TVG en que viaxaron o Xabarín e
os Bolechas. Tamén no marco do Nadal, a
Televisión de Galicia introduciu enfoques infantís
relevantes na súa programación, como os
especiais de 'Coma un allo' e 'Pequenos
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fenómenos', en que os máis novos son os
protagonistas.

O público xuvenil gozou na G2 da serie
'Morangos com açúcar', primeira produción que
se emite en portugués con subtítulos en galego,
que foi un gran éxito durante dez anos de emisión
no país veciño. No mes de maio comezou tamén
en Portugal e no sur de Galicia a rodaxe de 'Verán
M', serie de TVG coproducida coa RTP. Esta
ficción de aventuras, que transcorre durante o
verán na praia portuguesa de Moledo, presenta en
13 capítulos as vivencias dun grupo de mozos e
mozas adolescentes e da súa contorna. A súa
emisión será en 2019.

Ademais do concurso infantil 'Nos tamén
creamos', da sección infantil na web e da App
'Xabarín TVG', accesible desde calquera soporte,
en 2018 creouse 'Radio Picariña', a primeira
emisora dixital de música infantil e xuvenil da
historia da Radio Galega. Cun formato similar ao
de aplicacións como Spotify, esta nova canle,
integrada na marca Xabarín, pon a disposición
dos usuarios unha selección das mil mellores
cancións en lingua galega para as nenas e nenos.

consellos de expertos e profesionais neste campo
para concienciar sobre o uso seguro e positivo das
tecnoloxías dixitais, e o seu impacto nos máis
pequenos.

Obxectivos marcados para a temática
De acordo co reto da formación, alfabetización e
educación para a cidadanía dixital, como insta a
Comisión Europea, en 2019 CRTVG porá en
marcha un proxecto de formación para explicarlle
aos públicos novos a significación da
responsabilidade do acceso, uso e consumo da
comunicación na sociedade de Internet. Os
medios públicos galegos deron xa os seus
primeiros pasos neste tema ao desenvolver a
campaña de RSC, 'A Internet segura'.

Co fin de atraer a púbicos novos, que non
consomen televisión e radio convencionais, e de
promover o novo talento creativo galego,
CRTVG lanzará un plan para atraer os 100
mellores proxectos para as canles dixitais de
Galicia e a súa difusión a través de Internet.

Pensando en ampliar as vías de comunicación cos
sectores de audiencia máis novas e nos novos
hábitos de consumo, CRTVG, en colaboración
Desde os medios públicos galegos está a
con Amtega, a Axencia para a Modernización
prestarse unha atención especial ao mundo
Tecnolóxica de Galicia, anunciaron o
dixital, xa que o público obxectivo, nenos e nenas desenvolvemento dunha canle dixital educativa,
e adolescentes, buscan os seus contidos favoritos transmedia e interactiva, dirixida á comunidade
nestes soportes, aos que están máis afeitos e que educativa non universitaria de Galicia.
forman parte da súa contorna natural.
Desenvolverase tanto a plataforma tecnolóxica
necesaria para o seu funcionamento como os
contidos que se publiquen nela.
Dentro da estratexia de RSC, CRTVG creou unha
campaña sobre a seguridade e as boas prácticas
O plan, que inclúe realidade aumentada, realidade
na rede, sobre todo, para os máis novos,
virtual e o uso de modelos narrativos dixitais
#AInternetSegura. Ademais do anuncio e un
como os youtubers, permitiralle a docentes e
espazo na web, durante unha semana incluíronse
estudantes de primaria ou secundaria obter
en informativos e programas de televisión, radio
recursos audiovisuais baixo demanda.
e redes sociais, entrevistas, informacións e
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Nesta liña, co fin de potenciar os hábitos de vida
saudables e a práctica deportiva, outro dos
proxectos anunciados este ano, impulsará o
deporte base e feminino a través do
desenvolvemento dunha canle web colaborativa e
específica, na que os propios clubs, entidades e
federacións xerarán contidos, e será de acceso
libre para o público.

Alianzas entre empresas e
terceiro sector
Colabora con entidades de carácter social e
cultural, ademais de promoverse no sector
audiovisual internacional
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 púbilco, CRTVG
desenvolveu durante 2018 unha serie de
convenios de colaboración en materia de
Responsabilidade Social Corporativa con
diversas entidades.

televisións e centros emisores de 30 países, e da
que é secretario xeral o director de Contidos da
CRTVG. O secretario xeral de CIRCOM lidera
un equipo multinacional que organiza as
actividades da entidade, como a Conferencia
anual pero tamén uns 15 eventos ao ano en
diversos lugares de Europa, incluíndo a
celebración dos principais premios da televisión
rexional europea, aos que se presentan unhas 200
candidaturas. É destacable a alianza asinada en
Estrasburgo, en outubro, entre o Parlamento
Europeo e os medios públicos rexionais, con
vistas aos comicios europeos de 2019. O ente
comunitario recoñeceu o valor dos medios
públicos rexionais e confiou neles unha serie de
accións para achegar os valores democráticos, a
información fiable e o debate político aos
cidadáns no contexto das eleccións europeas.

En 2018, CRTVG entrou na directiva do
prestixioso grupo das televisións do Celtic
Media, formado por destacados operadores
internacionais como a BBC, a irlandesa RTÉ e a
galesa S4C, que promoven as culturas e linguas
dos países celtas no ámbito do cinema, a
televisión, a radio e os novos medios de
comunicación. A inclusión de CRTVG neste
grupo está apoiada pola posta en marcha de
varios proxectos audiovisuais, como a
A actividade internacional de CRTVG
desenvolveuse especialmente en Europa, e máis participación de TVG na serie musical 'Port', o
concretamente en Portugal e nos países de cultura primeiro programa das televisións de todo o
ámbito intercéltico. Neste marco tamén se
celta. Esta presenza institucional exterior
posibilita un acceso directo e privilexiado ao que produce o documental 'The Camiño Voyage', que
conta a experiencia real dun grupo de artistas
sucede noutros sistemas públicos e mercados
irlandeses que chegou a Galicia a remo nunha
audiovisuais, tanto no que ten que ver coa
embarcación prehistórica, e a emisión das
evolución do sector en materia de xestión como
espectaculares Gran Parada e Noite Intercéltica
en formatos de programas, boas prácticas
do Festival de Lorient. E, aproveitando as
profesionais, novidades no xornalismo ou a
posibilidades que ofrecen as redes sociais, TVG
relación con novas canles e plataformas.
transmitiu a través do seu perfil en Facebook
Live, de modo íntegro durante 10 días, os
concertos e actuacións celebrados de noite na sala
A Corporación goza dun peso especial en
'Quai da Bretagne', con motivo de Lorient e en
CIRCOM, asociación das televisións públicas
colaboración coa televisión pública France 3
rexionais europeas que reúne unhas 250

57

Bretagne. Os bailes tradicionais galegos teñen,
ademais, unha maior proxección no estranxeiro
grazas á cesión dos dereitos de emisión do
programa 'Celtic Dance' de TVG en Radio
Televisión de Vojvodina, en Serbia. Este
programa musical combina as experiencias de
aprendizaxe das danzas de Galicia e Irlanda.

A colaboración cos medios públicos portugueses
avanzou en diversos campos relacionados coa
información, os contidos e o intercambio de
experiencias, ata o punto de que TVG foi o único
medio invitado por RTP ao Festival de
Eurovisión, evento musical que Portugal acolleu
por primeira vez na súa historia. A proposta da
CRTVG, a rede de canles de televisións rexionais
FORTA organizou unha reunión dos directivos
das canles españolas en Lisboa, coa participación
tamén de directivos da RTP. A Corporación
traballa de maneira permanente cun xornalista na
cidade do Porto, o que repercute na ampliación
da cobertura informativa e na maior presenza de
falantes de portugués nos espazos informativos
dos medios públicos galegos. A maiores, o espazo
informativo 'Bos Días' de TVG incorpora
cabeceiras portuguesas xunto ás galegas na súa
sección revista de prensa.

Con relación aos contidos, TVG estreou na súa
segunda canle a serie xuvenil lusa 'Morangos
com Açucar', en versión orixinal, a primeira que
se emite en portugués e subtitulada en galego.
Neste sentido, a través de Youtube e da web
crtvg.gal púxose en marcha a iniciativa
'Aprendendo portugués con Morangos com
açúcar', consistente na emisión de vídeos
didácticos para aprender lingua portuguesa, ao
redor dos guións da serie. O departamento de
Contidos comprou, ademais, a serie portuguesa
'Ouro Verde'. En coprodución coa RTP, CRTVG
abordou a realización de 'Verão M', rodada entre
o norte de Portugal e localizacións galegas. Por
último, as redes sociais da Corporación fixéronse

eco da campaña que a Mesa pola Normalización
Ligüística e a Associaçom Galega da Lingua
(AGAL), xunto coa Fundación Vía Galego,
desenvolveron para promover os nomes dos días
da semana tradicionais que se utilizan en
Portugal.

En 2018, a primeira serie coproducida entre TVG
e RTP, 'Vidago Palace', espertou o interese no
mercado internacional, xa que poderá verse en
Estados Unidos na televisión por cable Acorn TV.
Convértese así na primeira serie rodada en galego
e portugués que se emite no territorio
norteamericano. Igualmente, tamén se pode ver
na televisión de Polonia a través da canle pública
Telewizja Polska. Neste sentido, a ficción 'O final
do Camiño', serie de aventuras, historia e intriga
co marco da construción da catedral de Santiago,
producida para TVG e TVE por Voz Audiovisual,
tamén foi vendida ao mercado latinoamericano,
México e Porto Rico.

Apoiar a difusión do proxecto aRitmar, de
divulgación de música e poesía galego
portuguesa, que organiza a Escola de Idiomas de
Compostela, é outra das accións de defensa da
cultura lusa que leva a cabo CRTVG.

En canto ás accións culturais levadas a cabo por
CRTVG na nosa comunidade, un ano máis, a
Corporación participou activamente en Culturgal,
a feira das industrias culturais de Galicia, que se
celebra en Pontevedra. Os visitantes ao set dos
medios públicos puideron converterse por un
momento en presentadores, grazas a un estudo
virtual habilitado e verse reflectidos nunha gran
pantalla de gran formato e inmersos nun
decorado característico dun informativo de TVG.

Atendendo ao papel normalizador da lingua
galega que levan a cabo os medios públicos
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galegos nas súas emisións, CRTVG participou no
Consello da Cultura Galega na xornada 'Lingua,
medios públicos e dobraxe. Perspectivas dun
modelo cambiante'. O obxectivo foi analizar o
panorama actual do emprego do galego nos
medios públicos, con análises das diferentes
dimensións e desafíos que aínda están pendentes.

Desenvolvemento Sostible da ONU. A
estimación económica do custo da pegada
publicitaria destas catro campañas na grella de
Televisión de Galicia ascende a 57.321,82 euros.

Obxectivos

Froito do achegamento aos medios públicos
portugueses, en busca de sinerxías entre as
Un ano máis, en novembro, CRTVG e UNICEF culturas e linguas dos dous países para un mellor
uníronse para pór en marcha a oitava 'Semana
servizo púbico, RTP e CRTVG tramitarán en
coa Infancia', unha iniciativa solidaria centrada
2019 a renovación da súa colaboración coa firma
en reverter a situación de miles de nenas e nenos dun novo convenio no que enmarcar diversos
que non ven cumpridos os seus dereitos no
proxectos entre Galicia e Portugal no campo
mundo. A programación especial desenvolvida en audiovisual.
televisión e radio buscaba sensibiilzar, en
concreto, sobre os case 7.000 recentemente nados Grazas ao seu papel en CIRCOM, CRTVG
que morren cada día por mor de nacementos
buscará establecer en 2019 intercambios de
prematuros. Coa lema 'Un nome, unha vida', o
producións realizadas polas televisións públicas
obxectivo da campaña foi evitar as mortes de
rexionais, como documentais e espazos musicais,
bebés no seu primeiro mes de vida sen ter nin
entre outros produtos.
sequera un nome, xa que moitos pais non llo pon
por medo a que non sobreviva.

A Corporación participou activamente, outra vez,
na campaña 'Lo veo', que pretende pór en valor o
importante papel que desenvolven os servizos
audiovisuais públicos autonómicos. Con esta
iniciativa, as canles adheridas a FORTA resaltan a
súa destacada función en todo o estado e
comunican conxuntamente as súas iniciativas, ás
que CRTVG ofrece datos, imaxes e recursos para
a súa difusión.

As catro campañas de RSC desenvolvidas pola
Corporación intensifican a proxección da marca
CRTVG tanto na sociedade galega como na
propia Corporación, así como a relación dos
medios públicos co tecido social e as entidades
do Terceiro Sector en Galicia. De cara a 2019, a
Corporación seguirá apostando por campañas de
sensibilización e de formación sobre aspectos
sociais, vinculados aos Obxectivos de

Cumprimento dos Dereitos
Humanos comprendidos
especificamente na misión
de servizo público da
CRTVG
A empresa ten como misión, dentro do seu
marco normativo relativo a Dereitos
Humanos, aplicar diversos artigos que
permitan recibir información e opinión ou
protexer o acceso á cultura ou ao seu goce
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 por
mor das súas opinións, o de investigar e recibir
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informacións e opinións, e o de difundilas, sen
limitación de fronteiras, por calquera medio de
expresión”.

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 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 recolleito
no artigo 20.3 da Constitución española aos
grupos sociais e políticos significativos sempre
que se respecte o pluralismo da sociedade.

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 2018 á divulgación cultural dunhas 3.882
horas de emisión de contidos culturais. En
materia de protección da lingua, as distintas
A difusión de información ocupou case 11.800
canles da CRTVG xeran ao ano 61.000 horas de
horas de espazos informativos a través das canles emisións en galego e 373 horas de dobraxe.
de TVG, Radio Galega, G2, Galicia TV Europa e
En 2018, a produción allea descende con relación
Galicia TV América.
ao ano anterior e representa un 3,36% na TVG.
Este dato implica que o 96% dos contidos son
xerados na propia comunidade autónoma, algo
Neste ano de implantación, o proceso de
practicamente
insólito no panorama televisivo do
transformación dixital afectou de cheo aos
Estado.
Na
segunda
canle, G2, cunha
procesos de produción e aos seus servizos
segmentación
temática
destacada e con presenza
informativos. No medio da implantación do novo
elevada
de
contidos
para
a infancia e a mocidade,
sistema de traballo en Informativos, esta área fixo
fronte con profesionalidade e máxima eficiencia á a produción externa ascende ao 35,57%.
cobertura especial de sucesos, como o ocorrido en
San Xoán de Paramos de Tui pola explosión dun
Obxectivos
almacén clandestino en que se almacenaba
material pirotécnico; a conflitos laborais, como o Unha vez estabilizada e integrada na nova
de Alcoa; a restauración do Pórtico da Gloria, ou plataforma dixital todos os centros de CRTVG, o
as plataformas construídas por Navantia para un seguinte obxectivo da Corporación será emitir en
parque eólico no Mar do Norte. Con relación á
alta definición a principios de 2019 e incorporar
información nacional, ofreceuse unha ampla
novas narrativas para adaptar as noticias ao seu
cobertura a acontecementos como o cambio de
consumo polos distintos soportes.
goberno central, o resultado das eleccións
andaluzas ou o conflito en Cataluña.
A transformación da grella de programación de
RG, acometida en setembro, busca para 2019 a
O artigo 22 dos Dereitos Humanos sinala que
cobertura total do territorio por parte dos
“toda persoa, como membro da sociedade, ten
xornalistas, a posta en marcha dunha nova
dereito (...) á satisfacción dos dereitos (...)
estratexia cultural e a ampliación dos espazos
culturais, indispensables á súa dignidade e ao
deportivos, centrada en abarcar completamente
libre desenvolvemento da súa personalidade”,
fútbol e baloncesto.
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GRUPO DE INTERESE

MEDIO NATURAL
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Identificación dos aspectos
ambientais da contorna
onde opera

Uso sostible de recursos e
tecnoloxías respectuosas co
medio natural

Establece principios de política ambiental e
sensibiliza sobre responsabilidade ambiental

A CRTVG exerce políticas responsables de
reciclaxe e aplica criterios ambientais na
compra de produtos e na contratación de
servizos

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
estableciéronse protocolos de medición.
Sensibilización
O papel da Televisión de Galicia e da Radio
Galega, en cumprimento da súa misión de servizo
público, é esencial para difundir tanto as nosas
riquezas e realizar a importante tarefa de
sensibilización ambiental. Neste sentido, os
medios públicos prestan unha atención destacada
á información e mensaxes ou entrevistas sobre o
coidado do medio natural. Así, durante 2018,
foron 14.230 as noticias ofrecidas sobre esta
temática.
Igualmente, os/as presentadores/as dos
informativos e de programas divulgativos
difunden no verán mensaxes de alerta e
recomendacións ante o risco de incendios
forestais.

Obxectivos
De cara ao próximo ano, a finalidade é seguir
avanzando nestas políticas, aplicando criterios de
forma responsable e progresar na sustentabilidade
e na eficiencia enerxética.

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 fanse chegar
a recolectores autorizados.
Uso de novas tecnoloxías para o aforro de
recursos: lámpadas de baixo consumo,
sistemas de redución de auga,
videoconferencia, impresoras e ordenadores de
baixo consumo
A redución da utilización do papel como método
de comunicación con outros departamentos
(produción, control central, técnicos de
explotación, etc.), empresas de servizos e outros,
con respecto a anos anteriores, estímase nun 80%.
A CRTVG tramitou en 2018 a substitución do
sistema de alimentación ininterrompida,
concretamente, o que alimenta a área técnica e a
redacción dos informativos de televisión. O
obxecto dun dispositivo destas características é
tanto apoiar a subministración eléctrica no caso
de avarías ou perturbacións da rede eléctrica,
como prover unha subministración eléctrica de
calidade, filtrando caídas e subidas de tensión. Os
novos equipos permitirán, por tanto, aumentar a
fiabilidade ante incidencias, así como mellorar o
aforro enerxético ao tratarse de equipamentos de
menor consumo.
A finais de ano, a Corporación estreou unha frota
de 21 novos vehículos corporativos, mediante o
contrato de 'renting', por tres anos. Estes
alugueiros axústanse á normativa europea de

65

gases contaminantes, o que significa unha
redución importante do seu impacto ambiental.
Ademais na mesma operación, a CRTVG
adquiriu un vehículo monovolume para destinalo
ás funcións de miniestudio móbil da RG.
Na CRTVG levan a cabo cada ano actuacións de
mantemento e adecuación á normativa vixente
sobre o illamento dos edificios, a climatización e
a iluminación. Así, durante 2018 levaron a cabo
puntualmente instalacións de xanelas de dobre
cristal, realizáronse programas de conservación
de portas e teitos, e melloráronse os sistemas de
illamento térmico.
En canto á calefacción e o aire acondicionado,
defínense programacións de funcionamento dos
equipos en función da ocupación de cada área do
edificio; establécense temperaturas adecuadas e
instálanse termóstatos para verificar o seu
cumprimento, e estúdase a renovación paulatina
dos equipos menos eficientes e de maior
consumo. Na área de iluminación, hai un
programa establecido para substituír
progresivamente as lámpadas tradicionais por
outras de baixo consumo, adecúanse os niveis
lumínicos aos usos de cada estancia, prográmanse
acesos/apagados segundo a ocupación horaria de
cada sala, e se sectorizan os acesos das
luminarias.
Obxectivos
Como obxectivo, a Corporación considera de
suma importancia concienciar ao persoal da
importancia do apagado dos equipos cando non
se utilicen por un tempo prolongado, así como
activar o modo baixo consumo en equipos,
impresoras, escáneres, etc.
En xeral, é primordial concienciar da importancia
das boas prácticas no ámbito do aforro
enerxético, e valorar positivamente á hora de
comprar ou renovar equipos, que estes sexan de
baixo consumo.
En 2019 está previsto tamén o acondicionamento
da redacción de Programas para adaptar a súa
produción ao novo sistema dixital.
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