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0. FUNDAMENTO, SENTIDO, VALOR E CONTIDO. 
0.1. O momento e tempo do Plan Xeral de Actuación; a súa natureza estratéxica. 

Neste Documento a Corporación Radio e Televisión de Galicia, en diante Corporación RTVG ou a Corporación, 
define por segunda vez de xeito expreso as liñas estratéxicas da súa actuación. A anterior atendía a un período 
de tres anos que ía de 2017 a 2019. Nesta ocasión o Plan cínguese a un só exercicio, o vindeiro de 2020. 

O Plan Xeral de Actuación da Corporación, en diante PXAC ou o Plan, é un instrumento para plasmar a 
intencionalidade estratéxica dunha acción de goberno e xestión corporativas que supoñen a execución 
operativa das previsións da “Lei 9/2011, de 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual 
de Galicia”, aludida no sucesivo como Lei 9/2011, en particular segundo o disposto no seu art. 19.1.I. Ademais 
a lei prevé a existencia dun Mandato Marco no que o Parlamento de Galicia reflicte os termos e criterios que 
definen, por un período de nove anos, as liñas básicas para a prestación do servizo que lle cómpre á 
Corporación RTVG. Deste xeito, ese instrumento contén as indicacións suficientes como para informar a 
estratexia da Corporación. En particular, o primeiro Mandato Marco aprobouse a finais de 2015, e entrou en 
vigor a partir da súa publicación no DOG o martes 29 de decembro dese ano estando así vixente na actualidade. 

Polo tanto, tomado nesa perspectiva dunha secuencia temporal ampla, este PXAC atende a rubricar a 
orientación da acción de goberno e xestión corporativas que guiou o anterior. 

En calquera caso, para establecer nel as liñas de acción para a Corporación RTVG é obrigado facer unha lectura 
desde unha dobre perspectiva: 

 A das actuacións que debe desenvolver en resposta de adaptación e anticipación aos desafíos do medio 
en que actúa en función da súa misión. 

 A das implicacións internas desa adaptación e anticipación, para logo sintetizalas e articulalas de xeito que 
configuren un dispositivo ben definido coa finalidade de establecer a asignación de responsabilidades dentro 
da organización e permitir unha valoración significativa do grao de avance nelas. 

A Corporación é un operador público de difusión de contidos audiovisuais que, mediante tecnoloxías de 
comunicación, desenvolve a súa actividade como instrumento dun servizo público de acordo cunha serie de 
criterios fixados na citada Lei 9/2011. Como tal o seu gran imperativo estratéxico é a adaptación ás 
circunstancias do mercado en que concorre. Este Plan deberá, pois, comezar por determinar esas 
circunstancias e a súa realidade nelas, xa que nesa adaptación da Corporación RTVG xógase a súa capacidade 
de desenvolver a misión que constitúe a súa razón de ser, porque dela dependerá o significado económico, 
cultural e social que atinxa para Galicia como colectividade, o mesmo que a súa viabilidade económica e, por 
extensión, sustentabilidade. Por iso, a recapitulación da situación alcanzada á conclusión do PXAC 2017-2019 
permite unha lectura da realidade á que este Plan de 2020 debe responder. 

É así que este PXAC ten como referencia unha definición precisa dos elementos de contexto, externo e interno 
en que se dá. 

0.2. O contexto en que opera a Corporación RTVG. 
0.2.1. O entorno sociolóxico e de mercado en que concorren os operadores públicos de radio e televisión. 

As circunstancias xerais de contexto de mercado da a actividade da Corporación RTVG e, por tanto, os seus 
imperativos de adaptación ao mercado, son en xeral as que atinxen aos operadores audiovisuais de titularidade 
pública nas sociedades desenvolvidas. Articúlanse estas en perspectivas de acción estreitamente ligadas entre 
si e que se resumen na necesidade de estar á altura da competencia que supoñen dos medios privados, o que 
esixe unha xestión en clave empresarial concorrente coa daqueles en canto prestacións tecnolóxicas, 
combinación de medios e canles de carácter xeral e temática etc., conxugada co desenvolvemento dunha 
oferta característica de contidos que sexa coherente coa misión de servizo público, e así: 

 Nese imperativo, unha constante actualización tecnolóxica en canto: 
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• Consideración da Rede, nomeadamente da banda larga, como canle principal de transmisión. 

• Capacidade, no caso concreto do marco dado polo Estado para os operadores autonómicos, de 
adaptarse ao axuste inminente do espazo radioeléctrico para a TDT e a televisión por satélite. 

• Capacidade igualmente de recepción dos contidos polos distintos dispositivos de recepción dispoñibles 
no mercado, sendo especialmente relevante adaptarse á introdución da tecnoloxía 5G. 

• O incremento da resolución das imaxes servidas ata os óptimos tecnolóxicos actuais. 

• O incremento, así mesmo de posibilidades de interacción co público, singularizada para espazos 
concretos e globalmente como operador, de orde xeral e mediante redes sociais. 

• A formalización dunha oferta articulada combinando canles programadas e contidos por catálogo, 
accesibles para consumo convencional simultáneo a emisión ou diferido, neste caso en liña e previa 
descarga. 

 Igualmente, desde o punto de vista da oferta e a súa relación co servizo público, unha política de contidos: 

• Que singularice a oferta propia distinguíndoa da das grandes plataformas privadas transnacionais. 

• Que, sedimentando a audiencia nos segmentos de poboación fieis, capte e consolide outros con 
intereses específicos ampliando a penetración social dos produtos da Corporación noutros grupos 
sociais. 

• Que privilexie a elección de contidos a vontade en canto momento e medio de recepción, así como a 
inter-actividade. 

• Que teña en conta a realidade e significado da democratización da súa produción, tendo presente a 
crecente concorrencia de formatos fragmentarios e a súa circulación gratuíta. 

• Que constitúa a vangarda da presenza da lingua e a cultura de Galicia, coas implicacións económicas e 
sociais que iso supón, no espazo dixital, tendo presente o valor estratéxico das actividades de xeración 
de contidos. 

Esta perspectiva, con todo, non estaría completa, se non se referisen dúas liñas de evidencias que, plasmadas 
na conxuntura de concorrencia en 2019, expresan tendencias de fondo que afectan á provisión do servizo: 

 Estanse a producir novas mudanzas, que é moi probable que se consoliden, nas pautas de consumo de 
televisión, e estas fanse presentes tamén en Galicia: un incremento do público masculino en detrimento do 
feminino; a redución do consumo do público de 44 a 65 anos; o aumento da audiencia nas principais cidades 
fronte á súa redución nas vilas, e mais un cambio de hábitos horarios, aumentando o consumo na tarde e 
reducíndose na noite. Estes cambios danse simultaneamente á aparición e consolidación de novos 
operadores no sector, nomeadamente as OTT e a unha perda constante consolidada, que para o Estado 
se cifra nun 13,2% menos de espectadores de televisión convencional. Con todo, a Corporación RTVG 
mantén unha fortaleza comparativa e está comprometida nunha resposta mellorando os seus servizos á 
audiencia. A mellora implica a todo o dispositivo de emisión e de produción, supoñendo a incorporación de 
novos programas á grella, a mellora na produción e na visualización dos contidos informativos e unha 
insistencia na aposta pola a emisión a través das canles dixitais. 

 A situación de oligopolio do mercado publicitario español de televisión seguiu pronunciando o seu impacto 
en 2019, no que se estima que foi en conxunto, para as televisións vinculadas á FORTA, unha redución dun 
29,3% na facturación. Non obstante a estimación provisional para a Corporación RTVG é dun incremento 
do 1% ao peche dese exercicio. Isto supón deter unha contracción continuada ao longo dos últimos anos, 
o que foi posible mediante un plan comercial de continxencia. Este atendeu a un incremento dos ingresos 
por esa vía baseándose nun novo modelo de oferta comercial singularizando os produtos para os 
anunciantes, creando máis ventás publicitarias tanto na radio coma na televisión, ampliando a carteira de 
clientes medianos como alternativa á dependencia dos grandes clientes e desenvolvendo unha oferta 
renovada de contidos especiais aos novos subscritores. Este plan, combinado coa nova estratexia conxunta 
de comercialización de FORTA fai previsible que en 2020 se inicie unha inflexión de tendencia respecto do 
descrito. 



 
Plan Xeral de Actuación da Corporación RTVG; Actuación 2020                                 Decembro de 2019 

Dirección Xeral                                                                                                                                       4 

En calquera caso, resulta evidente que ese contexto que vén de resumirse esixe unha resposta en adaptación 
por parte da Corporación RTVG en continuidade estratéxica co conxunto de perspectivas de actuación que se 
recollían no PXAC 2017-2019. 

0.2.2. O significado, impacto e retorno social da actividade da Corporación. 

Na encrucillada entre o contexto externo e a proxección nel da propia realidade da organización, sitúase a 
necesaria referencia ao impacto e significado social da Corporación como axente da vida colectiva de Galicia 
no plano institucional, cultural e económico. Alén do que resulta obvio nesas dimensións en canto ao papel de 
referencia na construción colectiva do país, cabe salientar algúns datos e realidades concretas que sintetizan 
ben como a Corporación dá resposta á súa razón de ser e se pon en tensión evolutiva para mellorar o servizo 
público que presta. 

 Así, en termos de alcance, audiencia e retorno social… 

• A TVG captou de media ata setembro de 2019 o 9,3% de cota de pantalla de televisión en Galicia, a 
segunda posición en cota de pantalla dun operador autonómico en todo o Estado. 

• Nese ano, tamén por termo medio, á volta de 745.000 persoas consumiron diariamente contidos a través 
da TVG. 

• Ao tempo, igualmente en media diaria para 2019, 170.000 persoas escoitaron todos os días a Radio 
Galega, Radio Galega Música e Son Galicia Radio. 

• Doutro lado, en canto contidos dispostos na Rede, foron ao longo do ano 32 millóns as páxinas vistas 
nas canles dixitais da Corporación, mentres que 350.000 persoas seguiron a diario os seus medios e 
programas nas redes sociais. 

• O conxunto de medios convencionais, radio e televisión, da Corporación emitiu cada día 10 horas de 
información de actualidade. 

• E tamén cada día, TVG e TVG2, por xunto, emitiron unhas 45 horas de contidos de entremetemento. 

 Eses datos son indisociables do significado que, como organismo activo da cultura do noso país, alcanza 
na súa condición emblemática de institución e empresa que aglomera un conxunto de medios de 
comunicación cunha única personalidade compartida. Porque… 

• En perspectiva lingüística e sociolingüística a TVG e a Radio Galega son os únicos medios de 
comunicación audiovisual que emiten as 24 horas, de xeito exclusivo e continuado, en galego. 

• A Corporación RTVG é fundadora da Federación de Organismos ou Entidades de Radio e Televisión 
Autonómicos, FORTA, no Estado e unha referencia de primeira orde nese contexto. 

• Igualmente, na vocación e raíz europea da nosa cultura colectiva, a Corporación RTVG ostenta a 
Secretaría Xeral da CIRCOM, a Asociación Europea de Televisións Rexionais. Asemade é membro do 
comité de dirección de Celtic Media, un grupo de empresas públicas de telecomunicación audiovisual 
dos países célticos. 

• Ademais, na nosa apertura ao mundo, a Corporación, cos seus produtos e contidos, está presente na 
oferta de cable en 10 países americanos e recíbese por satélite en América e Europa. 

• Por iso, “O sabor das margaridas”, a primeira serie da Corporación RTVG en Netflix, con versión orixinal 
en galego, logrou ser unha das máis vistas no Reino Unido e Irlanda. 

 Proxecta así a Corporación na actividade dos seus medios non só a faceta máis recoñecida da nosa 
personalidade, cultura e historia, senón que subliña a difusión das actividades con significado estratéxico no 
noso país en canto reflexo da vontade colectiva por concorrer no espazo global como unha sociedade 
avanzada. Nese sentido en 2018 foron máis de 5.000 as informacións emitidas sobre sectores 
comprendidos na RIS3 de Galicia -Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia, que establece as 
prioridades de investimento en I+D+i da Xunta para o período 2014-2020-: saúde, benestar e vida; 
alimentación, agricultura e pesca, biotecnoloxía; enerxía e medio ambiente; loxística; turismo; industrias 
culturais e creativas; TIC, e nano-tecnoloxía e tecnoloxías de produción. 
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 E é que a mesma Corporación, como empresa pública de titularidade autonómica, está comprometida de 
seu na transformación dixital do noso país e da nosa sociedade. 

• De feito, a Corporación RTVG emprendeu hai tempo a súa transformación dixital en catro etapas a cubrir 
nun avance progresivo: transformación cultural, transformación organizativa, transformación profesional 
e transformación tecnolóxica. 

• Dese xeito traballa nos catro vectores que a Estratexia dixital de Galicia 2030 determina que debe ter 
unha empresa pública: igualdade dixital, foco nas persoas, impulso dun ecosistema dixital forte e liderado 
dixital. 

• Nesa clave ten emprendido un programa de innovación aberta entre o seu persoal na medida que nel 
radica o talento que é o seu motor como empresa. 

• Como condición do anterior, arestora a Corporación é unha empresa saneada, sen débeda financeira e 
que cumpre co seu compromiso e misión de servizo público. 

 Dá conta disto a mesma política de investimentos da Corporación. Cinguíndose a dous datos para 2019 
pode destacarse que: 

• Destinou máis de 48 millóns de euros ao desenvolvemento de produtos dixitais de coñecemento: 
contidos e aplicacións. 

• O anterior implica que, do seu orzamento nese exercicio, o 40% se dedicou directamente ao investimento 
en produtos e ferramentas elaborados maioritariamente en Galicia. 

 Desde aí a Corporación exerce unha tracción decisiva como motor do sector audiovisual galego, na medida 
que está comprometida á elaboración da maioría dos seus contidos en Galicia; un compromiso acreditado 
por: 

• Uns investimentos en 2019 por valor de 31 millóns de euros en contidos audiovisuais galegos e europeos. 

• Un total de 17.000 horas de emisión nese ano de produtos audiovisuais feitos en Galicia. 

• A súa condición de primeira televisión española en investimento en obra audiovisual europea. 

 Unha tracción que se proxecta, nunha perspectiva complementaria, sobre o sector TIC e que se reflicte: 

• Nun volume de investimento tecnolóxico no bienio 2018-2019 que se cifra en 15 millóns de euros 
destinados de xeito principal á dotación dunha nova redacción dixital común. 

• No feito de se converter nese ano no primeiro de todos os operadores de televisión en España de máis 
de unha canle que emite en todas elas en Alta Definición -HD-. 

• No seu avance para adherirse a moi curto prazo ao Nodo 5G, o que significaría ser o primeiro operador 
de televisión vinculado, o que vai permitir eventualmente a emisión dese medio en Galicia coa nova 
tecnoloxía 5G, con todas as virtualidades que iso abre. 

 Desenvolve así a Corporación de xeito directo e en propia iniciativa un esforzo de innovación na esfera 
tecnolóxica que se concreta en xeitos novos e competitivos de prestar a misión de servizo público que ten 
encomendada: 

• Como Dico Mindset, que impulsa xuntamente con Amtega, e constitúe un proxecto de innovación de 
alcance estratéxico: crear unha ferramenta que transforme a experiencia formativa da mocidade galega 
en soportes dixitais. 

• Ou Dico Challenge, partillado con Amtega e mais con R, para a consecución dos cinco retos máis 
importantes do consumo audiovisual en 2019. 

• Así mesmo a Corporación RTVG está a construír “Data Hub”: o primeiro "conector de datos" do 
audiovisual en Galicia, que vai permitir a todos os actores dos sectores TIC e audiovisual entender mellor 
o noso público. 

No contexto en que a Corporación actúa como operador público estes son, certo que resumidos, os seus 
froitos máis tanxibles e os seus horizontes de proxección máis inmediatos, de xeito que este PXAC 2020 debe 
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consideralos como referencia xuntamente coa realidade estrutural e dinámica da propia organización para trazar 
e ordenar o impulso que a faga avanzar con éxito. 

0.2.3. A realidade organizativa, funcional e empresarial da Corporación á conclusión do PXAC 2017-
2019. 

Descrito o escenario en que a Corporación RTVG comparece e caracterizados os termos máis destacados con 
que o fai, é obrigado completar a visión da situación da que parte e á que responde este PXAC 2020 cunha 
sumaria análise da organización na súa realidade interna. Neste sentido o balance do Plan precedente constitúe 
un resumo axeitado, pois non dá conta só dunha circunstancia determinada, senón que traza unha evolución 
real acontecida que se proxecta en clave dinámica. 

Ese resumo é o que segue: 

 Para as liñas de actuación sobre as dimensións de soporte de xestión e medios humanos, isto: 

• No ámbito Económico-Administrativo e de Xestión pretendíase o perfeccionamento da administración e 
a mellora da eficiencia; a mellora dos procedementos e mecanismos de seguimento en perspectiva 
estratéxica. O saldo do PXAC 2017-2019 neste eido é positivo, ao punto que este novo PXAC atende a 
mellorar a rendibilidade operativa dos logros alcanzados no anterior. 

• No ámbito Xurídico, téndose avanzado nas garantías e controis en orde á salvagarda da responsabilidade 
xurídica corporativa, de acordo co programado, este novo Plan atende a integrar a prospectiva xurídica 
como un elemento máis da exercida con relación á xestión dos recursos humanos. 

• Precisamente no ámbito dos Recursos Humanos as Liñas e Medidas relativas á xestión do cadro de 
persoal deron como froito a disposición dun sistema integrado de información, integrando e completando 
varios subsistemas previos, cunha mellora substancial no rendemento da xestión operativa dos recursos 
humanos. Ao tempo verificáronse tres actualizacións do cadro durante a vixencia do PXAC 2017-2019, 
obtendo as correspondentes autorizacións das Direccións Xerais de Planificación e Orzamentos e da 
Función Pública, sentando así as bases da dinámica de actualización continua que se pretende 
establecer como unha das dinámicas de xestión neste novo Plan na procura dunha constante adaptación 
produtiva a prol dun incremento da eficiencia. De feito rexistráronse así mesmo os avances pretendidos 
na mudanza da organización produtiva, para facer posible a dixitalización funcional da xeración e xestión 
de contidos. Asemade, o Plan de Formación Dixital 2017-19 supuxo, ao fío da necesidade de dar soporte 
ao proceso de dixitalización, ampliar a extensión da participación e o grao de innovación dos contidos 
respecto dos plans formativos precedentes, establecendo igualmente unha experiencia de referencia 
sobre o valor da formación como dinamismo de xestión do cadro e xerador dunha nova cultura 
corporativa. 

 A respecto das liñas de actuación sobre as dimensións de servizo público, estas consideráronse e 
avaliáronse así: 

• No ámbito do Soporte Tecnolóxico: completouse a execución do programa de aplicación funcional da 
dixitalización dando como resultado a dispoñibilidade dunha redacción dixital con capacidade para a 
produción e xestión de contidos informativos, mellorando a presenza e capacidade para inter-actuar en 
redes sociais. Ao tempo, ese programa significou renovar, incrementando a súa eficiencia, os 
procedementos operacionais para a xeración, xestión e explotación de contidos de toda índole. 

• Nunha estreita conexión con isto, no ámbito da Organización, produciuse un avance na integración 
produtiva dos distintos medios. De xeito resumido, a expresión máis patente foi a reorganización da 
Corporación en Áreas, á que se procedeu en maio de 2017, mediante unha resolución do Director Xeral 
a ese efecto. 

• Nos ámbitos dos Contidos, da Programación, Difusión e Explotación destes e mais no de Servizo Público 
e Xeración de Sinerxía Sectorial, estreitamente relacionados en termos de xestión, as referencias que se 
detallaron no apartado anterior dan conta dos esforzos para potenciar os servizos informativos como 
núcleo da prestación e avanzar, adaptándose ás tendencias da demanda, na re-definición da 
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composición temática e de formatos da oferta e da estratexia de marcas e medios, ampliando a 
repercusión sectorial da actividade. 

 E, xa por último, no nivel das liñas de actuación sobre as dimensións institucionais e de responsabilidade 
social corporativa, as desenvoltas foron estas: 

• No ámbito Institucional atendeuse a contribuír á completa execución operativa da Lei 9/2011. 

• No ámbito da Proxección Social, tal como estaba planificado, rexistráronse avances que ampliaron e 
consolidaron as relacións da Corporación co conxunto da cidadanía. Melloráronse tamén desde o punto 
de vista das perspectivas da promoción da igualdade e da inclusión desde o respecto á diferenza. Ao 
tempo, fixéronse esforzos por mellorar a transparencia, particularmente ampliando de xeito significativo, 
en volume e grao de detalle, a información disposta no portal corporativo na Rede. 

0.3. O horizonte de necesidades, intencións e finalidades do PXAC 2020. 

Se o escenario é o que se describiu nos tres epígrafes do apartado anterior, entón, cunha natureza a un tempo 
de empresa e servizo público, para a Corporación RTVG segue a ser imperativa a evolución emprendida para 
superar o modelo de negocio tradicional dos operadores institucionais da difusión audiovisual mediante 
telecomunicacións e situarse de xeito competitivo no correspondente mercado en razón dos determinantes que 
o rexen. E isto non é só cuestión de eficiencia económica nunha perspectiva empresarial en que a eficiencia 
contribúe a unha racionalidade dos custes de explotación; é, principalmente, unha garantía de relevancia e 
notoriedade como servizo público. 

Unha filosofía en clave de factoría dixital global, xeradora, colectora e axente difusor de contidos, asemade 
xerais e temáticos, debe trazar a evolución da Corporación como presenza, voz e actor no mercado. Unha 
perspectiva que interpela a súa organización produtiva e que capitaliza as fortalezas e os valores de marca, 
TVG, Radio Galega, acuñados na súa historia e consolidados no presente para proxectalos como fundamento 
do futuro;. Unha perspectiva que, doutro lado, axeitada ao modelo de financiamento público da Corporación 
consagrado na Lei 9/2011 e ao vixente Mandato Marco, na dirección que xa guiou un ciclo anterior de xestión, 
dá continuidade ao PXAC 2017-2019 en materia de investimento tecnolóxico, formativo, reorganización e 
estratexia, tanto de medios como comercial. 

Podería dicirse así que neste momento, a Corporación RTVG conta neses termos, de notoriedade para a 
sociedade á que sirve, marco xurídico e de financiamento, recursos tecnolóxicos, base estrutural e organizativa, 
experiencia colectiva e intelixencia estratéxica con base suficiente para avanzar na transformación de fondo 
emprendida. 

Os vectores en que é necesario deitar esas fortalezas e oportunidades son tres principalmente: 

 A conservación e mellora dunha contorna de xestión eficiente, equilibrio financeiro e estabilidade 
orzamentaria. 

 A evolución da cultura corporativa en razón dunha nova filosofía e práctica da xestión das persoas e a 
organización. A mudanza de procesos e procedementos produtivos a favor dunha maior eficiencia esixe 
unha reorganización na estrutura e na dinámica das unidades de base e intermedias que transmita a estas 
as consecuencias da articulación en Áreas. Nesa contorna a Corporación debe propiciar a co-
responsabilidade en diálogo entre ela e o seu persoal, facéndoo, desde o capital de talento e experiencia 
que achega, motor do cambio emprendido, garantíndolle baixo criterios de seguridade xurídica un emprego 
de calidade. E a ese fin cómpre modernizar e axilizar tamén as dinámicas e prácticas en que se dan as 
relacións laborais. 

 A constancia na innovación na estratexia de medios e comercial proseguindo no camiño emprendido. 
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Este Plan pretende así marcar os trazos guía para orientar e catalizar ese proceso durante o ano 2020, 
acelerando a consolidación dos avances positivos, abrindo dinámicas novas que proxecten e impulsen con 
ambición e creatividade cara ao futuro inmediato a súa traxectoria e misión ao servizo da sociedade. 

0.4. A función do Plan Xeral de Actuación como instrumento de planificación; contido e estrutura. 

Sentado o carácter de referencia estratéxica en continuidade do PXAC e o contexto de desafíos e necesidades 
en que debe formularse este, de vixencia anual para 2020, cómpre concretar a súa funcionalidade desde un 
punto de vista operativo. 

En rigor, unha ferramenta de planificación como esta debe orientarse, mediante un proceso de avaliación 
continua, a un proceso de adaptación, mellora e avance sostido. Segundo un expresivo tópico actual da xestión 
organizativa, un instrumento desta natureza debe integrar harmonicamente as accións que contribúan a unha 
maior eficiencia funcional e eficacia no desempeño da misión nun continuo corrixir-adaptar-mellorar-emprender, 
que atinxe así ao conxunto da actividade. 

Particularizando isto, cabe pois referirlle os seguintes obxectivos operativos: 

 Establecer as dimensións singulares en que se concretan as necesidades de corrección, adaptación, mellora 
e iniciativa, e formular en consecuencia metas e obxectivos. 

 Determinar as grandes esferas temáticas a que se refiren as actuacións nesas dimensións e que configuran 
o seu escenario. 

 Instar de xeito sintético o proceso dedutivo para atinxir os obxectivos en cada dimensión, concretalos en 
liñas de acción e determinar para estas o seu eventual despregue en medidas. 

 Por último, realizar a asignación de responsabilidades relativas a liñas e medidas concretas a cada unha das 
Áreas da estrutura. 

Proxectando esa xerarquía na terminoloxía que vai usar este Plan e na propia articulación do documento, a 
referencia principal de planificación e avaliación son, dentro das diferentes Dimensións, as Liñas de actuación 
e as Medidas en que se concretan. Unhas e outras teñen carácter orgánico porque remiten ás instancias en 
que se articula a organización da Corporación. Así, en coherencia co anterior: 

 As Dimensións agrúpanse en virtude da súa natureza e contido, asignándose en consecuencia como 
responsabilidade ás Áreas como niveis da organización en que se ten que facer efectivo no plano executivo 
o seu desenvolvemento.  

 As Dimensións descompóñense en Liñas de actuacións que as proxectan nos sentidos precisos para 
progresar nelas. 

 As Liñas concrétanse á súa vez en Medidas, asignándose a estas un código de identificación. Nos máis dos 
casos as Medidas supoñen articular na práctica as Liñas, para poñer así en evidencia os elementos 
singulares de acción en que deben materializarse. Ás Liñas asígnanselles metas e obxectivos. 

 Un sistema de codificación numérica codifica ordenadamente en desagregación progresiva Dimensións, 
Liñas e Medidas. 

 Tamén no plano conceptual cabe considerar unha agregación das Dimensións nas tres grandes esferas ou 
vectores en que, segundo unha xerarquía de finalidades, se articula a acción da Corporación RTVG: 

• A conformada polas Dimensións de soporte de xestión e medios humanos. 

• A definida polas Dimensións de prestación efectiva dun servizo publico. 

• A correspondente ás Dimensións de proxección institucional e responsabilidade social corporativa. 

Xa en clave de utilidade o PXAC proxéctase, entre outros nos seguintes efectos: 
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 Deberá favorecer accións encamiñadas a un incremento da transparencia, formalización e publicidade do 
conxunto orgánico e articulado de obxectivos e liñas de acción que conforman o núcleo da actividade da 
Corporación no exercicio 2020. 

 Deberá igualmente facer explícitos aqueles obxectivos como horizonte inmediato da actuación da 
organización ao que se dirixen os seus esforzos, permitindo o seu seguimento mediante informes de 
progreso e facilitando o acceso a estes. 

 Así mesmo, promover, nas claves de avaliación continua e transparencia, un sistema formalizado de 
medición de resultados e auto-avaliación de todas as Áreas da estrutura corporativa como práctica 
normalizada do incremento da súa eficiencia e do seguimento da súa xestión. 

 Do mesmo xeito, facilitar o labor de supervisión do Consello de Administración e reforzar a posición da 
Dirección para coñecer analiticamente os resultados da xestión do conxunto da organización e de cada 
unha das súas Áreas, contribuíndo á nova cultura corporativa. 

Establecida, pois, a natureza, función contido e filosofía en que se estriba este PXAC 2020, só queda antes de 
emprender a súa exposición advertir de que, a partir deste punto, se articula en dous capítulos. No primeiro 
destes, dividido en epígrafes, un para cada Área, unha serie de cadros sintéticos detallan cada Medida, 
desgregando así Liñas e Dimensións. O segundo, con idéntica estrutura, resume plasticamente mediante unha 
táboa para cada Áreaso conxunto deses niveis en que se articula a planificación. 

Por último convén subliñar unha vez máis que, ao enunciar este PXAC 2020 desde a Dirección Xeral da 
Corporación RTVG, se está a formular un horizonte de avance que, polo seu calado estratéxico, excede ese 
exercicio de vixencia proxectando alén del, en clave de futuro, o compromiso que a Corporación contrae coa 
sociedade e as institucións de Galicia ao poñelo no seu coñecemento. 
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I. O PXAC 2020 NAS SÚAS MEDIDAS SEGUNDO LIÑAS, DIMENSIÓNS E ATRIBUCIÓN DESTAS POR 
ÁREAS FUNCIONAIS NA ESTRUTURA DA CORPORACIÓN. 
I.0. Oficina do/a Director/a Xeral. 

0. ÁREA DE GOBERNO, IMPULSO E PROXECCIÓN 

DIMENSIÓN 0.1: Organización e xestión do cambio 

LIÑA 0.1.1: Consolidación da segunda fase da transformación dixital na operativa dos medios de produción 

MEDIDA 0.1.1.1: Reorganizar funcionalmente os medios de produción para incrementar a eficiencia nos procesos 

OBXECTIVO: Facer evolucionar os procesos operativos necesarios para as distintas unidades desde a implantación da nova 
plataforma para incrementar a eficiencia nos procesos, adaptándoos ás estruturas actuais e novas ferramentas 

METAS: 
Actualizar e publicar o Mapa de 
Procesos 

Analizar con precisión o do grao de 
cumprimento dos protocolos de 
proceso en cada unidade 

Aplicar as melloras e adaptación de 
proceso debidas para incrementar a 
eficiencia 

ENUNCIACIÓN:  
Un ano despois da implantación dos novos sistemas de produción existe un coñecemento axeitado nas distintas unidades para enfrontar 
unha segunda fase da transformación dixital, que neste punto debe estar máis centrada nas operativas internas que nas destrezas técnicas. 
As velocidades de adaptación ás novas rutinas de traballo foron distintas en diferentes unidades. Isto, nun contexto no que todas as instancias 
están máis relacionadas que antes e dependen unhas das outras para que a cadea de produción sexa fluída e eficiente, fai que sexa necesario 
un plan para que as adaptacións necesarias ao que debe ser o xeito de traballo para os próximos anos vaian acompasadas, primeiro, aos 
obxectivos da transformación e, segundo, á capacidade de evolución de cada unha daquelas. A evolución e o avance na transformación de 
órganos de coordinación clave como a Mesa Central, as Seccións, o Pool de Produción, o Grupo de Tempo Real ou o contexto de Inxesta 
MAM necesitarán dun alto grao de atención para desenvolver e aplicar as melloras e adaptacións necesarias para garantir unha boa transición 
cara o modelo pretendido. 
 
Para iso, cóntase xa, por primeira vez, cun Mapa de Procesos accesible á toda a Corporación, que funciona como guieiro de propostas 
comúns e que ten como obxectivo aclarar e unificar os distintos procesos estratéxicos, clave e soporte que, en moitos casos, implican a 
distintas unidades. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES NO IMPULSO E DESENVOLVEMENTO 

ODX: Depto. de 
Organización e 

Xestión do Cambio 

Área de Xestión 
Corporativa 

Área de 
Información e 

Documentación 
Área de Contidos 

Área de Soporte 
Tecnolóxico e 

Medios 

Área de 
Innovación e 

Negocio 
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0. ÁREA DE GOBERNO, IMPULSO E PROXECCIÓN 

DIMENSIÓN 0.1: Organización e xestión do cambio 

LIÑA 0.1.1: Consolidación da segunda fase da transformación dixital na operativa dos medios de produción 

MEDIDA 0.1.1.2: Incrementar a produtividade sen saturar e sen exercer maior presión sobre os recursos humanos 

OBXECTIVO: Desenvolver estratexias que faciliten unha maior eficiencia na produtividade das distintas unidades 

METAS: 

Dotar dun mellor coñecemento 
aos/ás traballadores/as das 
ferramentas novas e garantir un 
seguimento da evolución nas rutinas 
de traballo 

Apoiar o coñecemento técnico cun 
plan de formación segundo as novas 
necesidades que xorden nesta 
segunda fase e con reforzos de 
formación e actualizacións sobre as 
rutinas xa implantadas 

Evolucionar na reorganización, a 
adaptación e coordinación entre os 
distintos unidades para avanzar na 
fluidez dos distintos procesos 
necesarios do “fluxo padrón” de 
produción 

ENUNCIACIÓN: 
Na busca dunha maior eficiencia no proceso de produción son claves varios aspectos: a estabilidade técnica dos novos sistemas, unha 
correcta coordinación e organización -internamente nas diferentes unidades e entre elas-, un alto grao de coñecemento e destreza nos novos 
sistemas por parte dos/as traballadores/as, e un coñecemento axeitado das tendencias actuais dos medios de produción. 
 
Neste sentido buscarase continuar con estratexias que obtiveron graos axeitados de éxito no último ano como foron os reforzos de formación 
-UX Media Central, iNews, son etc.-. Atenderase tamén a incorporar con relevancia no Plan de Formación específico de 2020 contidos que 
supoñan aos/ás traballadores/as a oportunidade de coñecer aspectos clave e estratexias de éxito actuais nos medios de comunicación, para 
que sexan capaces de transferir eses coñecementos ao contexto diario de produción na Corporación RTVG. 
 
Será clave tamén que a comunicación e a coordinación entre Departamentos e outra unidades menores sexa fluída e eficaz para evitar lastres 
ou freos evitables nos procesos diarios. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES NO IMPULSO E DESENVOLVEMENTO 

ODX: Depto. de 
Organización e 

Xestión do 
Cambio 

Área de Xestión 
Corporativa 

Área de 
Información e 

Documentación 
Área de Contidos 

Área de Soporte 
Tecnolóxico e 

Medios 

Área de Innovación 
e Negocio 
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0. ÁREA DE GOBERNO, IMPULSO E PROXECCIÓN 

DIMENSIÓN 0.1: Organización e xestión do cambio 

LIÑA 0.1.2: Mellora da coordinación e eficiencia nos proxectos e traballos que impliquen a varios Departamentos ou unidades 

MEDIDA 0.1.2.0: Adaptar as axendas e métodos das reunións cara a un sistema áxil baseado en metodoloxías actuais 

OBXECTIVO: Atendera a implantar rutinas nas reunións de coordinación entre unidades áxiles para a xestión de proxectos, 
diferenciando entre xuntanzas sectoriais e globais, a aplicando a metodoloxía de progreso SCRUM 

METAS: 

Lograr unha comunicación e 
coordinación máis eficiente entre 
Departamentos e outras unidades 
menores, nomeadamente a nivel 
técnico operativo entre unidades de  
produción e técnicas 

Avanzar nun sistema de axenda máis 
eficiente, con xuntanzas máis fluídas 
e de menor duración e implantación 
de metodoloxías de traballo áxiles, 
baseadas en proxectos “sprint” 

Desenvolver unha ferramenta que 
permita o seguimento, a análise e a 
valoración dos distintos proxectos 
inter-unidades 

ENUNCIACIÓN: 
Unha das marxes de mellora evidenciada nas análises dos procedementos do primeiro ano de andaina coa nova plataforma dixital é a da 
coordinación e eficiencia nos traballos e proxectos inter-unidades, Departamentos e outras menores. O funcionamento ordenado, en 
secuencia e colaboración entre elas é clave nun sistema de produción que se caracteriza por ter unha ampla rede de accións que entrelazan 
distintas instancias para completar todos os pasos do “fluxo padrón” da produción. 
 
Neste sentido buscarase mellorar o transvase de información e a comunicación entre unidades. No canto de xuntar unha comisión de 
dixitalización semanal ou quincenal centrada nas figuras dos Responsables de Área, articularse un sistema de comisións de coordinación 
centradas na comunicación entre responsables de unidades operativas de menor nivel: Departamentos, Servizos e outras. En concreto 
celebrarase unha reunión semanal á que se convocarán aqueles /as implicados/as nos proxectos máis urxentes e importantes. Paralelamente, 
implantarse un sistema de xuntanzas sectoriais entre a Dirección de Departamento de Organización e Xestión do Cambio e os outros distintos 
Departamentos de xeito individual e con análises e valoracións máis profundas sobre os distintos proxectos postos en marcha. 
 
Outra das claves identificadas para este obxectivo é xerar unha rutina de comunicación eficiente entre as unidades técnicas e as de medios 
de produción. O obxectivo será dobre: debe haber unha comunicación máis eficaz e, tamén, un correcto filtrado de incidencias e unha 
axeitada asignación de prioridades de mellora a implantar. Para iso, para intentar facilitar esa evolución, terá lugar unha xuntanza semanal 
entre a Dirección de Departamento de Organización e Xestión do Cambio e a Dirección de División da Área de Soporte Tecnolóxico e Medios. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES NO IMPULSO E DESENVOLVEMENTO 

ODX: Depto. de 
Organización e 

Xestión do Cambio 

Área de Xestión 
Corporativa 

Área de 
Información e 

Documentación 
Área de Contidos 

Área de Soporte 
Tecnolóxico e 

Medios 

Área de Innovación 
e Negocio 
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0. ÁREA DE GOBERNO, IMPULSO E PROXECCIÓN 

DIMENSIÓN 0.1: Organización e xestión do cambio 

LIÑA 0.1.3: Implantación dun sistema de análise e valoración da eficiencia dos distintos medios de produción 

MEDIDA 0.1.3.0: Obter informes útiles que permitan analizar aspectos clave da produtividade e permitan valoracións que faciliten 
unha posterior mellora na eficiencia dos procesos 

OBXECTIVO: Dotar de perspectiva estratéxica á xeración de coñecemento por parte do persoal, nomeadamente directivo, da Área, 
de maneira que defina e favoreza a innovación dos sistemas de información e dos procedementos de explotación, para xerar 
coñecemento prospectivo en orde a anticipar o cambio, o que esixe, completando os procedementos formais convencionais 
de cálculo e proxección a futuro, mellorar a capacidade de predición, de análise especulativa-selectiva e de percepción 
subxectiva 

METAS: 
Obtención informe periódica de Inxesta 
Mam e Continuidade 

Obtención da ferramenta que permita 
traballar cos valores de iNews para 
elaborar informes de rendemento de 
produto 

Integración definitiva de Escaleta de 
Produción e Rexistro de Novas 

ENUNCIACIÓN: 
Unha das vías de mellora máis claras para a solución dos distintos problemas é unha identificación, unha análise e unha valoración axeitada 
das distintas incidencias. Neste contexto é realmente complicado poder facer estas valoracións sen datos claros e concretos. A implantación, 
por primeira vez na Corporación RTVG, de mecanismos e sistemas de valoración e análise de rendemento nos sistemas de produción é clave 
para que se axilice unha fase da solución de incidencias que adoita ser imprecisa e longa: a identificación e valoración axeitada dos problemas 
e as propostas de solución. 
 
En Inxesta MAM, un dos puntos máis importantes de concentración de esforzos para o 2020, buscarase avanzar nunha ferramenta que 
permita a adecuada descrición do volume de material que entra axeitadamente no noso sistema, do material modificado dentro del, do 
material que pode entrar automaticamente etc. Búscase tamén que esta ferramenta sexa compatible co Informe de Rendemento que se 
comezou a desenvolver no 2019 en Continuidade. 
 
No inicio da cadea produtiva neste 2020 traballarase xa coa Escaleta de Produción de iNews e o Rexistro de Novas integrados, dotando así 
dunha ferramenta de xestión á Subdirección -de Departamento- de Medios e ao Servizo de Produción e Realización dependente dela. 
 
Procurarase avanzar tamén nunha ferramenta que permita utilizar os datos de iNews para poder obter informes de rendemento sobre o 
produto audiovisual -escaletas de programas e informativos, volume e tendencias dos formatos sinxelos, correcta cobertura dos campos, 
adecuación de tempos etc.-. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES NO IMPULSO E DESENVOLVEMENTO 

ODX: Depto. de 
Organización e 

Xestión do Cambio 

Área de Xestión 
Corporativa 

Área de 
Información e 

Documentación 
Área de Contidos 

Área de Soporte 
Tecnolóxico e 

Medios 

Área de Innovación 
e Negocio 
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0. ÁREA DE GOBERNO, IMPULSO E PROXECCIÓN 

DIMENSIÓN 0.1: Organización e xestión do cambio 

LIÑA 0.1.4: Creación de novos procedementos de traballo con lóxica dixital 

MEDIDA 0.1.4.0: Promover estratexias que garantan unhas canles dixitais satisfactoriamente actualizadas nos seus contidos 

OBXECTIVO: Reorganizar funcionalmente as Áreas e outras unidades menores que nutren as canles dixitais 

METAS: 

Lograr unha estrutura clara de 
coordinación, garantindo unhas 
plataformas dixitais con publicacións 
actualizadas en cada unha das Áreas 

Facer evolucionar as rutinas, 
competencias, roles e tarefas de 
tempo real e contidos dixitais, e 
estabilizar un alto grao de 
participación na publicación de 
contidos “sinxelos” -de complexidade 
similar ás pezas habituais- da 
redacción 

Avanzar na independencia das 
seccións e a súa responsabilidade na 
publicación de contidos específicos 
das súas Áreas e ao temo, lanzar un 
proxecto piloto de sección autónoma 
dixitalmente -piloto de Deportes- 

ENUNCIACIÓN: 
Na segunda fase da transformación dixital entrarase de cheo nos esforzos en adaptar as estruturas produtivas ás necesidades e tendencias 
actuais de produción en plataformas dixitais. 
 
Para iso será necesario fixar unha estrutura organizativa cara á produción e publicación en canles dixitais. Nesta estrutura deben quedar 
claras as competencias, roles e tarefas das distintas coordinacións xerárquicas de Área e funcionais, entre Departamentos e unidades 
menores para que as publicacións das distintas unidades cumpran satisfactoriamente o criterio clave de actualización. Será necesario que 
todas elas adquiran os ritmos de publicación axeitados ao criterio de actualidade básico e necesario neste tipo de plataformas e canles. Para 
iso profundarase nos procesos produtivos e nas rutinas de Tempo Real en Informativos. Intentarase iniciar un proceso progresivo de 
autonomía na responsabilidade de determinadas seccións na publicación dos obxectivos das súas Áreas. 
 
Paralelamente debe existir un proceso de estabilización na participación da Redacción de Informativos e do Servizo de Programas na 
publicación de contidos sinxelos -de complexidade similar á das pezas habituais-. 
 
Tamén se iniciará unha fase, que debe ser progresiva en participación, na publicación de contidos dixitais da Radio Galega, con fontes 
audiovisuais. 
 
Lanzarase un proxecto piloto na sección de Deportes -unindo RG e TVG- para experimentar e pulir un modelo de sección autónoma na 
alimentación e contidos dixitais dese ámbito. Buscarase a experimentación de contidos, a eficiencia en procesos, a identificación de marcas 
propias e comunidades fieis na captación de audiencias, permitirase a decisión en contidos promocionados e formarase ao persoal clave na 
valoración de métricas e na toma de decisións en función destas. Deste proxecto tiraranse valoracións e conclusións para poder replicar as 
accións máis eficientes noutros ámbitos en próximas temporadas. 
 
Nun contexto menos ambicioso buscarase tamén un inicio de autonomía de contidos nas publicacións de Cultura. Deste xeito, ao rematar o 
2020 preténdese que tres seccións: Deportes, Cultura e O Tempo, que contan cunha clara personalidade e peso específico no proceso de 
produción, poidan ter unha autonomía total ou parcial na xeración e publicación de contidos dixitais. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES NO IMPULSO E DESENVOLVEMENTO 

ODX: Depto. de 
Organización e 

Xestión do Cambio 

Área de Xestión 
Corporativa 

Área de 
Información e 

Documentación 
Área de Contidos 

Área de Soporte 
Tecnolóxico e 

Medios 

Área de Innovación 
e Negocio 
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0. ÁREA DE GOBERNO, IMPULSO E PROXECCIÓN 

DIMENSIÓN 0.2: Proxección Institucional e responsabilidade social corporativa 

LIÑA 0.2.1: Mellora das vías de comunicación interna e externa da Corporación RTVG 

MEDIDA 0.2.1.1: Desenvolver actuacións que fomenten o diálogo intra e inter Departamentos con liñas de comunicación verticais e 
horizontais bidireccionais 

OBXECTIVO: Reforzar as canles de comunicación interna e intensificar os seus ritmos 

META: Intentar reconstruír e crear novas canles de comunicación internas a través de accións concretas 

ENUNCIACIÓN: 
A Dirección de Departamento de Proxección Social, en colaboración coa Dirección de Departamento de Organización e Xestión do Cambio 
e as demais Áreas, deseñará para 2020 novas ferramentas e medidas de comunicación interna que, dependendo da dimensión, temática e 
a necesidade en cada caso, terán diferentes alcances e vías. 
 
Plan de comunicación directa ao persoal, con distintos formatos: charlas no Plató 5, sesións máis reducidas nas diferentes aulas de formación, 
ou mensaxes puntuais segundo un calendario programado na Intranet. 
 
Creación dunha “Newsletter”: a unidade de prensa elaborará unha “Newsletter”, cunha frecuencia por determinar pero non inferior a 15 días, 
sobre os temas que afectan á Corporación. Darase unha visión con formato moderno do que acontece dentro da Corporación RTVG, as 
oportunidades de participación dos/as traballadores/as, así como os fitos tecnolóxicos e informativos que suceden ao noso redor. 
 
Valoraranse accións que poidan servir de axuda na xestión do persoal a través de “coaching” de liderado ou de técnicas como a “gamificación” 
para a resolución de conflitos. 
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0. ÁREA DE GOBERNO, IMPULSO E PROXECCIÓN 

DIMENSIÓN 0.2: Proxección Institucional e responsabilidade social corporativa 

LIÑA 0.2.1: Mellora das vías de comunicación interna e externa da Corporación RTVG 

MEDIDA 0.2.1.2: Reforzar a estratexia de imaxe de marca no marco da evolución da responsabilidade social corporativa 

OBXECTIVO: Reforzar a comunicación interna e externa mediante proxectos a longo prazo aplicables a accións concretas de resposta 
rápida e dinámica 

META: 
Incrementar a actividade externa e 
interna de comunicación institucional 

Alcanzar o compromiso e aliñamento 
dos/as traballadores/as cos 
obxectivos de RSC da Corporación  

Integrar totalmente a RSC dentro da 
comunicación interna da Corporación 

ENUNCIACIÓN: 
A Corporación RTVG desenvolve desde 2018 un plan de RSC con catro campañas anuais, plan bautizado como #AcciónsG, baseado nos 
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da ONU. 
 
Despois das campañas levadas a cabo no 2018 -galardoadas como mellor práctica de comunicación da RSC nos Premios Paraugas do 
Cluster da Comunicación Gráfica de Galicia, e seleccionadas como Boa Práctica en Igualdade polo Pacto Mundial de Nacións Unidas- e as 
catro do ano 2019, as #AcciónsG de 2020 intensificarán a proxección da marca CRTVG tanto na sociedade galega como no interior da 
Corporación, así como a relación dos medios públicos co tecido social de Galicia. 
 
Tamén, e moi especialmente, potenciarase unha liña de traballo iniciada no 2019 cos traballadores e as traballadoras da Corporación RTVG, 
convidándoos/as a participar en accións solidarias e a sumarse ao impacto social destas accións, nas que perspectiva de xénero será 
transversal. 
 
O nome de #AcciónsG representa que os traballadores e traballadoras da Corporación involúcranse tamén e se moven para acadar os 
obxectivos marcados. #AcciónsG seguirá a desenvolverse no marco dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible de Nacións Unidas, que 
a Corporación RTVG axuda a promover en Galicia e terá en 2020 un maior compoñente interno de coñecemento das metas da ONU. 
 
Non 2020 traballarase no desenvolvemento de ferramentas e un plan de comunicación e promoción que permitan dar unha resposta rápida 
e ordenada ás necesidades da Corporación no aspecto da posición concorrente da marca e dos produtos que a proxecten.. 
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0. ÁREA DE GOBERNO, IMPULSO E PROXECCIÓN 

DIMENSIÓN 0.2: Proxección Institucional e responsabilidade social corporativa 

LIÑA 0 2.2: Intensificación dos contidos relacionados coa lingua nos medios públicos 

MEDIDA 0.2.2.0: Crear e difundir contidos específicos relacionados coa lingua e a lexicografía galegas 

OBXECTIVO: Reforzar a percepción da lingua como elemento de identidade de marca e exclusivo da Corporación RTVG 

META: 
Identificar socialmente a Corporación RTVG como instrumento fundamental do desenvolvemento da lingua galega na nosa 

comunidade 

ENUNCIACIÓN: 
A Corporación RTVG é un elemento central e determinante, de primeira magnitude, a vertebrar Galicia e o galego. A Corporación debe poñer 
en valor este feito e seguir a ser a ferramenta chave para o desenvolvemento da lingua que vén sendo desde décadas anteriores. Para iso é 
preciso chegar a novos públicos que xa non consumen os medios públicos polas canles tradicionais. Con esa intención potenciarase “Instagal”, 
a proposta semanal en Instagram na que se recollen suxestións de voces relacionadas cunha palabra, e sobre as que posteriormente se 
ofrecen explicacións en formato vídeo en Instagram e Youtube. Tamén potenciarase “Apalabradas”, colaboración no “magazín” da mañá dos 
sábados da Radio Galega do/a coordinador/a dos/as asesores/as lingüistas. Neste espazo explícanse curiosidades lexicográficas, coméntanse 
correccións para un bo uso da lingua e lémbranse palabras que van desaparecendo ou en desuso. 
 
En 2020 haberá novos cursos destinados ao equipo de lingüistas atendendo ás súas suxestións para potenciar os campos de mellora que 
consideren oportunos. 
 
Tamén seguirase e afondar nas ferramentas de corrección en galego implantadas para toda a Corporación a finais de 2019, que redundarán 
na mellora do servizo mediante un proceso novo en dous pasos: o exercido polos/as redactores/as directamente, pois así teñen xa unha 
primeira fonte directa de filtrado solvente das súas novas; o exercido polos/as asesores/as lingüistas, a quen desta xeito xa lles chegan 
peneirados os textos, de forma que poden centrarse no seu verdadeiro cometido de asesoramento e non na corrección daqueles. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES NO IMPULSO E DESENVOLVEMENTO 

ODX: Depto. de 
Proxección Social 

Área de Xestión 
Corporativa 

Área de Información 
e Documentación 

Área de 
Contidos 

Área de Soporte 
Tecnolóxico e Medios 

Área de Innovación 
e Negocio 

 
 

  
  

 

  



 
Plan Xeral de Actuación da Corporación RTVG; Actuación 2020                                 Decembro de 2019 

Dirección Xeral                                                                                                                                       18 

 

0. ÁREA DE GOBERNO, IMPULSO E PROXECCIÓN 

DIMENSIÓN 0.2: Proxección Institucional e responsabilidade social corporativa 

LIÑA 0.2.3: Presenza institucional dos medios públicos de comunicación dentro e fóra de Galicia 

MEDIDA 0.2.3.0: Intensificar a proxección exterior da imaxe da Corporación RTVG e do sector audiovisual galego a través dos medios 
públicos 

OBXECTIVO: Aproveitar as capacidades e o valor estratéxico da Corporación RTVG para dotarse aínda de maior relevancia no ámbito 
institucional fóra e dentro de Galicia no actual contexto de globalización 

METAS: 
Manter a difusión a través das canles 
por satélite e na Rede: Galicia TV 
Europa e Galicia TV América 

Proxectar a imaxe de Galicia a través de 
toda a actividade da Corporación na 
Rede pola natureza universal deste 
medio 

Intensificar unha presenza institucional 
destacada mediante tres liñas de 
traballo: Europa a través de CIRCOM, 
Portugal, e os países da cultura celta a 
través do grupo Celtic Media 

ENUNCIACIÓN: 
A proxección da imaxe exterior de Galicia como eixe de acción desprégase en varias estratexias. En primeiro termo a través da difusión dos 
medios públicos galegos mediante as canles de televisión por satélite e na Rede Galicia TV Europa e Galicia TV América, que levan polo mundo 
a maior parte da programación da TVG. A difusión destes sinais faise en grande medida ao abeiro de cordos entre a Corporación RTVG e 
distribuidores de cable espallados por todo o mundo, e cos que en 2020 a Corporación vai manter unha política de consolidación e crecemento 
sempre que sexa posible. Tamén se manterán contactos con organismos representativos das comunidades galegas no exterior. Doutro lado 
está toda a actividade da Corporación RTVG na Rede -portal e redes sociais fundamentalmente-, pola súa natureza universal. 
 
Nun sentido máis institucional a Corporación desenvolverá en 2020 unha actividade a nivel internacional en tres eixos: Europa, con máis 
intensidade en Portugal, e países da cultura celta. No que atinxe a Europa, a Corporación RTVG goza dun especial peso e prestixio en CIRCOM, 
a asociación das televisións públicas rexionais europeas que reúne a unhas 250 televisións e centros emisores de 30 países, entre elas 11 
autonómicas españolas, e da cal exerce desde 2015 a Secretaría Xeral europea a través do labor do Director de Departamento Responsable 
da Área de Contidos. Lidera así a Corporación un equipo multinacional que organiza as actividades da entidade como a Conferencia Anual, 
mais tamén uns 15 eventos anuais en diversos lugares de Europa, incluíndo a celebración dos principais premios da televisión rexional europea, 
aos que habitualmente se presentan unhas 200 candidaturas. A Corporación RTVG ten, entre outras funcións, a de representar 
institucionalmente ese colectivo das televisións públicas rexionais europeas, en foros como o cumio das radiotelevisións públicas mundiais –
PBI-, o Parlamento Europeo ou o Observatorio Audiovisual Europeo. 
 
A colaboración cos medios públicos portugueses avanzará en 2020 en diversos eidos relacionados coa información, os contidos e o 
intercambio de experiencias. 
 
A Corporación tamén exerce a súa posición, desde 2018, no Comité Executivo do grupo Celtic Media, no que están representadas as 
radiotelevisións BBC Escocia, MG/BBC Alba, BBC Gales, BBC Irlanda del Norte, as entidades públicas irlandesas RTÉ e TG4, a galesa S4C 
e varios outros organismos públicos. 
 
Toda esta presenza institucional previsiblemente achegará á Corporación RTVG un acceso directo e privilexiado ao coñecemento do que está 
a acontecer noutros sistemas públicos e mercados audiovisuais, e constitúe unha destacada vía de promoción da imaxe de Galicia, a 
Corporación mesma e a industria audiovisual galega. 
 
Por outra parte, en 2020 porase en marcha un plan de actuación multi-departamental para un mellor aproveitamento dos éxitos internacionais 
das co-producións da Corporación RTVG con presenza de cámaras sobre o terreo para poder auto-promocionar a nosa presenza máis aló 
das imaxes de axencias. 
 
Dentro de Galicia a Corporación despregou un intensa labor en 2019, que seguirá aumentando en 2020, como “media partner” dos principais 
eventos culturais que teñen lugar en Galicia, festivais de cine, musicais, teatro. Os máis importantes contaron co logo da Corporación RTVG 
nos seus programas, e no 2020 quérese facer unha política aínda máis expansiva para que todos os actos culturais que cumpran uns mínimos 
a teñan presente como medio de referencia para chegar así a públicos aos que doutra forma non é posible impactar. 
 
E na FORTA, o peso da Corporación RTVG segue a ser extraordinariamente relevante na toma de decisións das diferentes comisións grazas 
á presenza e ao traballo dos equipos dos diferentes Departamentos. No 2020 a pretensión é seguir sendo un actor fundamental desa 
organización estatal. 
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I.1. Área de Xestión Corporativa. 

I. ÁREA DE XESTIÓN CORPORATIVA 

DIMENSIÓN I.1: Economía e administración 

LIÑA I.1.1: Perfeccionamento e mellora da eficiencia na xestión 

MEDIDA I.1.1.1: Mellorar o modelo de xestión sobre o que se articula a provisión do servizo público de comunicación audiovisual 

OBXECTIVO: Desenvolver unha xestión da actividade que contribúa a manter unha situación da Corporación equilibrada en termos 
financeiros e patrimoniais 

METAS: 
Atinxir unha posición, cando menos, de equilibrio financeiro 
patrimonial na liquidación orzamentaria do exercicio 2020 

Contribuír á redución do déficit orzamentario acumulado 
anterior a 2008 

ENUNCIACIÓN: 
A causa principal que levou a debilitar a situación financeira e patrimonial da Corporación foi, no seu momento, a acumulación de déficits de 
tesourería nos sucesivos orzamentos para os que non estaba previsto un financiamento específico. Resultou disto a liquidación orzamentaria 
en determinados exercicios en posición de desviación negativa a respecto do orzamento aprobado, acumulándose ao 31 de decembro de 
2008 un valor deficitario superior aos 51 millóns de euros. 
 
Coa fin de contribuír a re-equilibrar esa situación no período 2009-2018 tomáronse as medidas necesarias, que deron como froito a redución 
de 35,2 millóns de euros no déficit acumulado, o que supuxo sanear un 65% deste, ata situalo nun valor de -17,8 millóns de euros ao peche 
do exercicio devandito de 2018. 
 
Con esa base e referencia esta medida determínase coa finalidade de manter no exercicio 2020 un enfoque e dinámica de xestión que 
asegura un cumprimento do orzamento sen desviacións significativas ou mesmo en posición de superávit. 
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I. ÁREA DE XESTIÓN CORPORATIVA 

DIMENSIÓN I.1: Economía e administración 

LIÑA I.1.1: Perfeccionamento e mellora da eficiencia na xestión 

MEDIDA I.1.1.2: Manter a autonomía financeira da Corporación con base exclusiva nos recursos propios 

OBXECTIVO: Desenvolver unha xestión da actividade produtiva da Corporación financiada en exclusiva con recursos propios 

METAS: 
Financiar a actividade produtiva 
exclusivamente con recursos propios 

Manter o nivel de endebedamento 
bancario nulo atinxido en exercicios 
precedentes 

Avanzar cara a manter o período 
medio de pagamento a fornecedores 
por baixo dos trinta -30- días 

ENUNCIACIÓN: 
En estreita conexión coa Medida precedente, trátase de levar a termo unha xestión da actividade produtiva da Corporación RTVG financiada 
exclusivamente con recursos propios; é dicir: os procedentes da achega patrimonial institucional e os derivados da súa actividade comercial 
pola súa concorrencia como empresa no mercado audiovisual, das comunicacións e publicitario. Esa dependencia exclusiva dos recursos 
propios para financiar a actividade produtiva debe permitir, a un tempo, manter o período medio de pagamento a fornecedores por baixo 
dos trinta -30- días e un nivel de endebedamento bancario nulo, como trazos da xestión desenvolta en exercicios precedentes para consolidar 
unha política de saneamento económico e financeiro. 
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I. ÁREA DE XESTIÓN CORPORATIVA 

DIMENSIÓN I.1: Economía e administración 

LIÑA I.1.2: Perfeccionamento e mellora dos instrumentos e ferramentas de rexistro de información de natureza económico-
financeira 

MEDIDA I.1.2.1: Situar a combinación entre o factor humano e a tecnoloxía como chave dos sistemas de información económico-
financeira 

OBXECTIVO: Mellorar os sistemas de información económico-financeira na perspectiva de decisións específica de cada Área, 
considerando como factor central a interacción entre o coñecemento que achega o capital humano e as virtualidades que 
proporcionan as novas posibilidades tecnolóxicas, para aumentar a eficiencia e a formalización do seu funcionamento e 
explotación 

METAS: 
Determinar a singularidade da perspectiva do coñecemento 
estratéxico con que cada Área contribúe ao corporativo 
integrado 

Establecer e ensaiar nunha dinámica de mellora continua 
os procedementos e sistemas de información económico-
financeira para a xeración de coñecemento estratéxico en 
cada Area 

ENUNCIACIÓN: 
Resulta de importancia para a xeración de coñecemento estratéxico integrado, a nivel corporativo, cualificar e afinar o xerado na 
especificidade da perspectiva de cada Área funcional da organización. Para iso, para cada unha destas, será preciso situar no centro da 
definición e deseño dos sistemas de información e eventual mellora dos xa existentes a consideración de como se xera o coñecemento 
requirido na interacción da achega do capital humano, desde a súa bagaxe, e das posibilidades que brinda a tecnoloxía, avaliando e revisando, 
en clave de eficacia na predición, as achegas desde eses dous polos. Trátase en suma de favorecer os espazos de decisión formalizados, 
de xeito que a eficacia nos prognósticos sexa axeitada. 
 
Esa imprescindible dinámica de definición, axuste e mellora continua dos sistemas de información en cuestión fai necesaria a formalización 
en paralelo, e con igual dinámica de avaliación e mellora sostida, dos protocolos de funcionamento e explotación dos procedementos para 
optimizar o seu rendemento como fontes de coñecemento estratéxico. 
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I. ÁREA DE XESTIÓN CORPORATIVA 

DIMENSIÓN I.1: Economía e administración 

LIÑA I.1.2: Perfeccionamento e mellora dos instrumentos e ferramentas de rexistro de información de natureza económico-
financeira 

MEDIDA I.1.2.2: Impulsar unha cultura de modernización na Área de Xestión Corporativa en orde á disposición de información de 
calidade, por precisión, fiabilidade, relevancia, carácter exhaustivo, capacidade de procesamento e alcance, con valor de materia 
prima para un coñecemento clave de orde estrutural sobre o conxunto da organización, de xeito que permita prognósticos axeitados 
orientados ao cambio en anticipación estratéxica e, así, avanzar nunha xerencia orzamentaria desa natureza 

OBXECTIVO: Dotar de perspectiva estratéxica á xeración de coñecemento por parte do persoal, nomeadamente directivo, da Área, 
de maneira que defina e favoreza a innovación dos sistemas de información e dos procedementos de explotación, para xerar 
coñecemento prospectivo en orde a anticipar o cambio, o que esixe, completando os procedementos formais convencionais 
de cálculo e proxección a futuro, mellorar a capacidade de predición, de análise especulativa-selectiva e de percepción 
subxectiva 

METAS: 
Sensibilizar ao persoal da Área do valor e alcance 
estratéxico, para o conxunto da Corporación, do 
coñecemento en clave de predición 

Determinar, desde a praxe do persoal da Área e nas novas 
potencialidades dos sistemas de información, os 
elementos precisos para unha contribución axeitada a un 
maior e mellor coñecemento, definindo e fixando os 
protocolos de explotación de información, as súas liñas de 
mellora e as necesidades tecnolóxicas, formativas etc. que 
suscita 

ENUNCIACIÓN: 
Partindo da experiencia e solvencia profesionais do persoal da Área deberá impulsarse a súa sensibilización para que transcenda a súa auto-
percepción como elemento axente de procesos de control e a amplíe e proxecte na perspectiva de axente na xeración de coñecemento 
prospectivo. En consecuencia, nun vector de continuidade co incremento da intelixencia prospectiva na xeración de coñecemento á que se 
vén atendendo no exercicio da dirección de goberno da Corporación e, nomeadamente, de xeito formal nesta Área, a partir do PXAC 
precedente, deberán facerse esforzos para desenvolver e consolidar ordenadamente un conxunto de perspectivas, hábitos e prácticas que 
contribúan a xerar un saber colectivo acumulado e transmisible. 
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I. ÁREA DE XESTIÓN CORPORATIVA 

DIMENSIÓN I.1: Economía e administración 

LIÑA I.1.2: Perfeccionamento e mellora dos instrumentos e ferramentas de rexistro de información de natureza económico-
financeira 

MEDIDA I.1.2.3: Mellorar as liñas de traballo na dirección de goberno, na rendición de contas e no exercicio da transparencia en base 
á mellora dos instrumentos e ferramentas de rexistro de información de natureza económico-financeira 

OBXECTIVO: Consolidar a calidade dos estados de información non financeira e dos estados contables elaborados segundo o 
disposto respectivamente na “Lei 11/2018 en Materia de información non financeira e diversidade” e mais na “Lei 22/2015 de 
Auditoría de contas”. 

METAS: 
Incrementar a eficiencia dos sistemas atinxidos para axilizar 
a transposición da información non financeira no estado 
formalizado correspondente 

Constituír o estado de información non financeira nun 
elemento de comunicación na política de transparencia da 
Corporación 

ENUNCIACIÓN: 
A Corporación RTVG ten no seu haber unha dilatada serie continuada de informes de auditoría sobre as súas contas de carácter positivo. 
Ese mesmo resultado, agora con relación aos parámetros de responsabilidade social, interna e externa, obtivo o primeiro estado de 
información non financeira elaborado dando conta dun recente imperativo legal. Ao tempo, pola natureza singular en canto contido e 
amplitude de perspectivas, cabe considerar a súa divulgación como un elemento máis na comunicación corporativa exercida intencionalmente 
como práctica de transparencia. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES NO IMPULSO E DESENVOLVEMENTO 

Oficina do/a 
Director/a Xeral 

AXC: Depto. 
Económico e de 
Contabilidade 

Área de 
Información e 

Documentación 
Área de Contidos 

Área de Soporte 
Tecnolóxico e 

Medios 

Área de Innovación 
e Negocio 
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I. ÁREA DE XESTIÓN CORPORATIVA 

DIMENSIÓN I.2: Contratación administrativa 

LIÑA I.2.0: Avance no perfeccionamento e consolidación da implantación da administración electrónica na Corporación 

MEDIDA I.2.0.1: Impulsar en clave de perfeccionamento progresivo e consolidación a implantación en curso da administración 
electrónica na xestión de procedementos de natureza económico-orzamentaria, administrativa e de contratación administrativa, 
promovendo o seu uso e avaliando os progresos en orde ao seu axuste progresivo 

OBXECTIVO: Avanzar na disposición, integración e axuste das ferramentas precisas a fin de que, de ordinario, a xeneralidade dos 
procesos de traballo e a xestión de procedementos económico-orzamentarios, de intercambio de información con organismos 
externos, os relacionados coas actuacións administrativas e mais os relativos á contratación administrativa da Corporación 
se verifiquen por medios dixitais 

METAS: 

Avanzar na implantación de aplicacións cara ao pleno 
funcionamento por medios dixitais dos procedementos de 
administración electrónica, con especial atención aos de 
licitación e contratación administrativa 

Desenvolver un xestor documental para o arquivo dixital 
de datos en materia de xestión de recursos humanos 

ENUNCIACIÓN: 
Continuarase avanzando na suma de actuacións emprendidas para a implantación da administración electrónica na Corporación RTVG no 
plano da xestión de procedementos económico-orzamentarios e os asociados de remisión de información a organismos externos, 
especialmente no que ten que ver cun maior aproveitamento interno. 
 
Ese conxunto de actuacións, xa no plano da xestión de procedementos administrativos, nomeadamente dos relativos á xestión do persoal, 
deben igualmente continuarse para mellorar algunhas prestacións complementarias dos dispositivos e a súa harmonía dentro dunha 
arquitectura integral de sistemas, sendo o ámbito principal de avance a xestión documental da información arquivada relativa á xestión de 
recursos humanos. 
 
En terceiro lugar, a efectos de contratación electrónica, se ben na actualidade é xa posible unha xestión dixital íntegra dos procedementos 
de licitación e contratación, mediante sistemas internos e en rede con outros organismos, o desenvolvemento ordinario desa xestión está en 
fase inicial, o que require de melloras no seu rendemento. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES NO IMPULSO E DESENVOLVEMENTO 

Oficina do/a 
Director/a Xeral 

Área de Xestión 
Corporativa 

Área de 
Información e 

Documentación 
Área de Contidos 

Área de Soporte 
Tecnolóxico e 

Medios 

Área de Innovación 
e Negocio 
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I. ÁREA DE XESTIÓN CORPORATIVA 

DIMENSIÓN I.2: Contratación administrativa 

LIÑA I.2.0: Avance no perfeccionamento e consolidación da implantación da administración electrónica na Corporación 

MEDIDA I.2.0.2: Preservar a calidade atinxida dos procedementos de licitación e contratación administrativa ao fío da súa progresiva 
evolución a unha tramitación e xestión por medios dixitais relacionados con eles 

OBXECTIVO: Mellorar a rendibilidade dos esforzos de xestión e así, axilizar e promover unha mellora continua cara a un óptimo, 
estribándose no avanzado da súa progresiva dixitalización, dos procedementos de licitación e contratación administrativa da 
Corporación RTVG 

META: 
Manter o nivel actual de calidade integral nos procedementos de licitación e contratación administrativa da Corporación 
de xeito que a progresiva incorporación de procesos dixitais na tramitación contribúa, mediante un incremento da súa 
eficiencia, a facelos máis áxiles 

ENUNCIACIÓN: 
Ao longo da última década a Corporación RTVG atinxiu nos seus procesos de licitación e contratación administrativa un nivel axeitado de 
eficiencia funcional e calidade formal en termos de difusión e transparencia; axilidade e puntualidade, en conxunto e nas súas fases; 
seguridade e rigor xurídico, precisión das cláusulas administrativas e das prescricións técnicas. Esta calidade dos expedientes de contratación 
é un trazo satisfactorio na practica de xestión da Corporación, de xeito que o desenvolvemento progresivo da súa tramitación íntegra por 
medios dixitais debe manter ese nivel. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES NO IMPULSO E DESENVOLVEMENTO 

Oficina do/a 
Director/a Xeral 

Área de Xestión 
Corporativa 

Área de 
Información e 

Documentación 
Área de Contidos 

Área de Soporte 
Tecnolóxico e 

Medios 

Área de Innovación 
e Negocio 
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I. ÁREA DE XESTIÓN CORPORATIVA 

DIMENSIÓN I.3: Prestación de soporte xurídico 

LIÑA I.3.1: Continuidade no avance da definición e preservación das garantías en orde á salvagarda da responsabilidade xurídica 
corporativa 

MEDIDA I.3.1.0: Perfeccionar a detección de eventualidades de responsabilidade xurídica 

OBXECTIVO: Perfeccionar nunha dinámica de revisión continua, a partir do seguimento da evolución do marco legal e dos 
compromisos voluntarios contraídos e recomendacións de boas practicas que a Corporación deba considerar, a supervisión 
das eventualidades de virtual risco para ela de incorrer en responsabilidades xurídicas 

METAS: 
Perfeccionar a supervisión xurídica dos expedientes 
tramitados polas distintas Áreas coa finalidade de mellorar 
a seguridade nesa perspectiva 

Proseguir na mellora dun sistema de apoio xurídico que 
informe as actuacións propostas polas distintas Áreas e 
Departamentos que, pola súa natureza, requiran de apoio 
legal 

ENUNCIACIÓN: 
A Corporación RTVG actúa nun marco xurídico que, en paralelo coa sensibilidade social, evoluciona nun incremento constante das esixencias 
de remisión de información, transparencia e responsabilidade corporativa; tamén, internamente, nunha circunstancia que aparece como 
caracterizada principal e previsiblemente pola xestión ordinaria do ámbito xurídico, resulta fundamental, dando continuidade á xestión no ciclo 
anterior, proseguir o traballo no sentido de acompasar o propio funcionamento coas tendencias en curso de xeneralización en todas as 
grandes organizacións empresariais, no dos medios públicos de comunicación en particular, actuando así non só con anticipación no que 
está sendo xa aquel novo marco de esixencias, senón insistindo no incremento do rigor dese funcionamento e da seguridade nese sentido. 
Trátase en particular de contribuír á mellora e ampliación sostidas dun sistema formalizado de garantía da responsabilidade da Corporación 
como persoa xurídica. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES NO IMPULSO E DESENVOLVEMENTO 

Oficina do/a 
Director/a Xeral 

AXC: Depto. de 
Asesoría Xurídica 

Área de 
Información e 

Documentación 
Área de Contidos 

Área de Soporte 
Tecnolóxico e 

Medios 

Área de Innovación 
e Negocio 
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I. ÁREA DE XESTIÓN CORPORATIVA 

DIMENSIÓN I.3: Prestación de soporte xurídico 

LIÑA I.3.2: Contribución da perspectiva xurídica na prospectiva estratéxica da xestión dos recursos humanos 

MEDIDA I.3.2.0: Avanzar cara a unha mellora da contribución da perspectiva xurídica na prospectiva estratéxica da xestión dos 
recursos humanos 

OBXECTIVO: Mellorar a contribución desde unha perspectiva xurídica á definición estratéxica en clave prospectiva da xestión dos 
recursos humanos propiciando contornas normativas axeitados en clave de seguridade, transparencia e rigor 

META: 
Dar prioridade no soporte xurídico á xestión de recursos humanos á análise estratéxica previa, contribuíndo ao carácter 
pro-activo desa xestión 

ENUNCIACIÓN: 
Cunha orixe causal que data de antes de 2009, nun ciclo crítico que pode darse por concluído, pois xa a partir de decembro de 2018 son 
practicamente nulos os efectos da problemática que o suscitou, a presión máis determinante exercida sobre os servizos xurídicos da 
Corporación RTVG derivouse dunha elevada incidencia de litixios de natureza laboral. Foi así que ao longo dese ciclo se desenvolveu un plan 
de saneamento da xestión laboral que integrou como un dos seus elementos a asunción das obrigas determinadas xudicialmente e a 
conseguinte dotación económica derivada, calculada a 31 de decembro de 2018 en 39,6 millóns de euros, aínda que xa nese exercicio a 
parte proporcional foi só de 0,7 millóns. 
 
Chegouse, pois, a un escenario, de práctica normalización cara ao que foron pasos significativos a negociación dun novo convenio colectivo 
en 2015 e a actualización e aprobación en 2018 dun cadro de persoal que representa a situación real do que presta servizos na Corporación. 
En paralelo e harmonicamente co anterior, fóronse sentando os piares no sentido dunha dinámica máis eficiente da xestión dese persoal e 
do capital que achega, segundo os principios recollidos no PXAC precedente. 
 
Ese escenario debe contribuír así tamén a unhas relacións laborais na Corporación rexidas baixo criterios de seguridade xurídica e estabilidade 
e calidade no emprego. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES NO IMPULSO E DESENVOLVEMENTO 

Oficina do/a 
Director/a Xeral 

AXC: Depto. de 
Asesoría Xurídica 

Área de 
Información e 

Documentación 
Área de Contidos 

Área de Soporte 
Tecnolóxico e 

Medios 

Área de Innovación 
e Negocio 
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I. ÁREA DE XESTIÓN CORPORATIVA 

DIMENSIÓN I.4: Xestión das persoas e a organización 

LIÑA I.4.1: Atribución dun carácter ordinario a unha xestión estratéxica dos recursos humanos da Corporación 

MEDIDA I.4.1.0: Fixar como filosofía e parte da cultura corporativa, e así como base da xestión efectiva das persoas e a organización 
os criterios de xestión do cadro 

OBXECTIVO: Favorecer a asunción dos criterios de xestión do cadro por parte da organización e as súas instancias de representación, 
o mesmo que polo conxunto dos supervisores, de acordo cos seguintes criterios: consenso e diálogo en co-responsabilidade 
e a prol dunha contorna de transparencia, desenvolvendo a súa aplicación efectiva 

METAS: 
Utilizar os criterios de xestión como pauta de análise e planificación na xestión executiva e na dirección de goberno en 
materia de xestión de recursos humanos 

ENUNCIACIÓN: 
Os criterios de referencia que se consideran como guía na xestión do cadro e a organización son: valor estratéxico, en canto á relevancia que 
debe ter na acción de goberno e no exercicio directivo; orientación á competitividade e á eficiencia, en canto clave para a avaliación e 
adaptación continuas; sustentabilidade, en canto racionalidade dos custos con relación aos retornos sociais e económicos da súa actividade; 
seguridade xurídica, en canto a un nivel axeitado desta nas relacións laborais e na xestión do cadro e a organización; emprego estable e de 
calidade, en canto característica que debe definir, en dimensións retributivas e socio-laborais, ao xerado pola Corporación; accesible ao 
talento dispoñible na sociedade e sensible ao presente na organización a partir dunha provisión efectiva baixo principios de publicidade, 
igualdade, capacidade e mérito, así como consenso e diálogo en co-responsabilidade, en canto dinamismo e marco da xestión do cadro e 
a organización. 
 
A Medida presente atende, pois, a impregnar a cultura corporativa de tales criterios e a sinalar como dinámica ordinaria de goberno e xestión 
a súa aplicación efectiva. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES NO IMPULSO E DESENVOLVEMENTO 

Oficina do/a 
Director/a Xeral 

AXC: Depto. de 
Recursos 
Humanos 

Área de 
Información e 

Documentación 
Área de Contidos 

Área de Soporte 
Tecnolóxico e 

Medios 

Área de Innovación 
e Negocio 
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I. ÁREA DE XESTIÓN CORPORATIVA 

DIMENSIÓN I.4: Xestión das persoas e a organización 

LIÑA I.4.2: Mellora da xestión dos recursos humanos en termos de rendemento operacional e estratéxico 

MEDIDA I.4.2.0: Incrementar o rendemento dos recursos, ferramentas, instrumentos e procedementos dispoñibles dedicados á 
xestión do capital humano e da organización para optimizalos como soporte da xestión estratéxica e innovadora pretendida 

OBXECTIVO: Mellorar o rendemento operacional dos recursos, ferramentas, instrumentos e procedementos dispoñibles dedicados á 
xestión do capital humano e da organización 

METAS: 

Diferenciar funcionalmente as responsabilidades de xestión 
das relacións laborais na Corporación das referidas á 
xestión operativa dos seus recursos humanos e 
organización, sen prexuízo da coordinación debida 

Mellorar o rendemento, nas claves de avaliación continua 
e predición, do conxunto de sistemas de información en 
transo de completarse na súa arquitectura 

ENUNCIACIÓN: 
A mellora operativa pretendida resulta arestora posible pola dispoñibilidade de sistemas de información axeitados e mais representación da 
totalidade dos postos de traballo. Isto permitiu avanzar cara a unha xeración continua de información fidedigna sobre todas as variables 
asociadas á xestión do cadro e as relacións laborais. Sobre esta base de representación axeitada do persoal ao servizo da Corporación hai 
que propiciar contornas para mellorar na xestión de recursos humanos. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES NO IMPULSO E DESENVOLVEMENTO 

Oficina do/a 
Director/a Xeral 

AXC: Depto. de 
Recursos 
Humanos 

Área de 
Información e 

Documentación 
Área de Contidos 

Área de Soporte 
Tecnolóxico e 

Medios 

Área de Innovación 
e Negocio 
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I. ÁREA DE XESTIÓN CORPORATIVA 

DIMENSIÓN I.4: Xestión das persoas e a organización 

LIÑA I.4.3: Desenvolvemento efectivo dunha xestión pro-activa do cadro e a organización en clave de anticipación estratéxica 

MEDIDA I.4.3.1: Tomar o deseño do cadro da Corporación como oportunidade para a consolidación e estabilización do emprego 

OBXECTIVO: Derivar do deseño do cadro as consecuencias desexables para a consolidación do emprego xerado pola Corporación 
ao fío das necesidades produtivas, satisfacendo así o criterio de procura da calidade deste e reducindo de paso os riscos 
derivados das contratacións temporais reiteradas a partir das listaxes correspondentes 

METAS: 
Establecer unha dinámica continua de revisión do cadro en 
función das necesidades produtivas e competitivas da 
Corporación 

Contemplar un eventual escenario de estabilización no 
emprego 

ENUNCIACIÓN: 
A completa representación do cadro de persoal, a mellora dos sistemas de información para a xestión dos recursos humanos, a consideración 
desta como vector estratéxico a partir duns criterios definidos incorporados á cultura corporativa e o seu exercicio pro-activo deben ser 
ocasión, ao tempo que se atende, aplicando como principio de xestión o de especialización en resposta ás novas necesidades produtivas, 
de consolidar e estabilizar o emprego temporal que xera a Corporación, satisfacendo así a opción, parte daqueles criterios, por unha 
ocupación de calidade, incorporando definitivamente á organización o talento das persoas ata agora vinculadas dese xeito e, asemade, 
limitando os riscos xerados polas contratacións reiteradas des índole. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES NO IMPULSO E DESENVOLVEMENTO 

Oficina do/a 
Director/a Xeral 

AXC: Depto. de 
Recursos 
Humanos 

Área de 
Información e 

Documentación 
Área de Contidos 

Área de Soporte 
Tecnolóxico e 

Medios 

Área de Innovación 
e Negocio 
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I. ÁREA DE XESTIÓN CORPORATIVA 

DIMENSIÓN I.4: Xestión das persoas e a organización 

LIÑA I.4.3: Desenvolvemento efectivo dunha xestión pro-activa do cadro e a organización en clave de anticipación estratéxica 

MEDIDA I.4.3.2: Facilitar as achegas formativas precisas que, en clave de formación continua, dean soporte a un incremento directo 
da eficiencia produtiva do cadro, así como que resulten necesarias para a habilitación en novas competencias 

OBXECTIVO: Integrar, desde a referencia do Plan de Formación Dixital 2017-19, a oferta de formación continua como dinámica 
intencional aliñada coas directrices estratéxicas e coas Medidas e Liñas de xestión do cadro 

METAS: Planificar e desenvolver un plan anual de formación continua de empresa en 2020 acorde co obxectivo enunciado 

ENUNCIACIÓN: 
Co precedente inmediato do Plan de Formación Dixital 2017-19, partindo dunha banda da avaliación deste e, doutra, das conclusións, 
evidencias e acordos derivados das Medidas antecedentes que se integran nesta Liña, convirá desenvolver un plan de formación continua 
que, como novidade e na procura dun precedente de referencia, atenda nos seus contidos á adquisición e consolidación de coñecementos. 
A consecución de coñecementos e habilidades debe satisfacer o criterio de mellora da eficiencia produtiva, aliñada no horizonte estratéxico 
en que se trace esta, e atender no posible á emisión de recoñecementos que habiliten profesionalmente en termos de carreira profesional 
para contribuír, nos sentidos harmonizados da evolución da organización produtiva e da consolidación de emprego, a que aquela se 
fundamente en primeiro termo na explotación do talento do capital humano actualmente vinculado á Corporación. Na dimensión de actitudes, 
a formación deberá achegar un espazo para ensaiar e ir dando corpo a unha nova cultura corporativa. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES NO IMPULSO E DESENVOLVEMENTO 

Oficina do/a 
Director/a Xeral 

AXC: Depto. de 
Recursos 
Humanos 

Área de 
Información e 

Documentación 
Área de Contidos 
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Medios 

Área de Innovación 
e Negocio 
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I.2. Área de Información e Documentación. 

II. ÁREA DE INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN 

DIMENSIÓN II.0: Incremento da eficiencia organizativa e operacional 

LIÑA II.0.1: Acoplamento de sistemas, programas e espazos derivados da aplicación da dixitalización 

MEDIDA II.0.1.1: Reforzar a renovación tecnolóxica de dispositivos xa instalados acorde coas novas necesidades produtivas derivadas 
da disposición dos novos equipos e fluxos de traballo acompasándoa co cambio da relación co espazo de traballo 

OBXECTIVO: Dotar aos/ás traballadores/as da Área de Información e Documentación dos programas e dispositivos necesarios para 
acometer novas tarefas 

METAS: 
Mellorar a produtividade e a eficacia da Área a través da 
dotación de material tecnolóxico 

Mellorar a ergonomía dos postos de traballo e a saúde 
laboral dos/as traballadores/as 

ENUNCIACIÓN: 
Dotar de dobres pantallas os postos de redacción en que se traballe á vez cunha multiplicidade de programas será un dos obxectivos 
inmediatos para o primeiro trimestre de 2020, de xeito que, po r exemplo, se poidan facer ao tempo labores de edición e consulta. A dobre 
pantalla implantarase tanto en San Marcos coma nas delegacións. 
 
A posta en marcha da plataforma de produción dixital da Corporación RTVG implicou a implantación e posta en funcionamento de novos 
dispositivos e programas informáticos. No que atinxe á renovación do equipamento fóra do expediente do proxecto de dixitalización, 
renováronse pantallas e CPUs, e mercáronse auriculares e sistemas de gravación de offs compatibles coas necesidades nova plataforma. 
 
Mediante estas e outras actuacións mellorarase a ergonomía dos postos de traballo, así como a produtividade e a saúde laboral dos/as 
usuarios/as. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES NO IMPULSO E DESENVOLVEMENTO 

Oficina do/a 
Director/a Xeral 

Área de Xestión 
Corporativa 

Área de 
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II. ÁREA DE INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN 

DIMENSIÓN II.0: Incremento da eficiencia organizativa e operacional 

LIÑA II.0.1: Acoplamento de sistemas, programas e espazos derivados da aplicación da dixitalización 

MEDIDA II.0.1.2: Reformar as contornas de traballo para unha optimización dos recursos efectivos e fluxos operativos 

OBXECTIVO: Remodelar o espazo de traballo das delegacións territoriais e do Servizo de Documentación e Arquivo 

METAS: 
Modernizar as áreas e espazos de 
traballo nas instalacións da 
Corporación de xeito global 

Dotar ao todo o persoal dun ambiente 
de traballo similar e homologable 
dentro da Área 

Impulsar desde a estética do lugar de 
traballo a imaxe de cambio e mellora 
que supón a dixitalización para 
Corporación 

ENUNCIACIÓN: 
A estratexia de cambio constante que se abre coa dixitalización debe desenvolverse, tamén, nun escenario de cambio visual interno e 
harmónico, semellante para os distintos Servizos da Área. 
 
Tras a remodelación da Redacción de Informativos e a implantación do novo sistema de produción en setembro de 2018, a aplicación 
funcional da dixitalización continuou nos meses seguintes coa integración na nova plataforma dos demais centros da Corporación e tamén 
no servizo de Documentación e Arquivo. Enténdese que esta equiparación tecnolóxica debe ir da man tamén dunha equiparación canto ás 
melloras estéticas e de habitabilidade nas instalacións. Xa ao longo de 2019 procedeuse á remodelación da delegación de Madrid, 
harmonizándoa tecnicamente e desde o punto de vista visual coas instalacións de San Marcos, de xeito que se convertese nun auténtico 
espello da posición de liderado da Corporación dentro da FORTA. A nova delegación é máis luminosa, máis aberta, máis transparente e ten 
mellores prestacións tanto para desenvolver tarefas de xornalismo televisivo como radiofónico. 
 
A Corporación RTVG conta en Galicia con catro delegacións territoriais, cunha dotación actual duns 100 traballadores/as. Situadas en zonas 
céntricas, son punto de cita de prescritores/as e personalidades significadas da vida pública e profesional galega. Durante 2019, a Dirección 
Xeral impulsou un traballo de campo para coñecer o estado das instalacións e no 2020 promoveranse as melloras necesarias. Tamén se fai 
precisa a actualización da zona de traballo do Servizo de Arquivo e Documentación, con cambios estéticos e actualizacións que a aproximen 
ás de Informativos, Contidos e Radio Galega. 
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II. ÁREA DE INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN 

DIMENSIÓN II.0: Incremento da eficiencia organizativa e operacional 

LIÑA II.0.1: Acoplamento de sistemas, programas e espazos derivados da aplicación da dixitalización 

MEDIDA II.0.1.3: Desenvolver a integración das diferentes unidades multi-capa dentro do sistema dixital ao redor de Mesa Central, 
coordinando as accións, os sistemas de produción e o acceso ás fontes de información compartidas desde equipos remotos 

OBXECTIVO: Avanzar nunha maior integración na produción de contidos informativos na Corporación RTVG e na optimización de 
operativas de traballo no Servizo de Documentación e Arquivo 

METAS: 
Mellorar a adaptabilidade: buscando un maior encaixe entre 
o cadro de persoal, os seus perfís profesionais e o novo 
modelo produtivo e tecnolóxico 

Impulsar a innovación responsable dos produtos 
informativos, buscando máis calidade nos contidos, máis 
sinerxías e comunicación entre os medios da Corporación 
e máis fluencia 

ENUNCIACIÓN: 
En outubro de 2019 publicáronse na Rede os mapas de procesos e de protocolos deseñados para que a Corporación mellore a súa 
produtividade, que tamén supoñen unha simplificación dos fluxos e procedementos de decisión e operacionais, así como un incremento da 
eficiencia dos estándares actuais no seu seo. Eses mapas, lonxe de ser unha foto fixa, deben evolucionar para perfeccionarse e adaptarse 
ás necesidades cambiantes do medio. Desde a Área de Información e Documentación traballarase para establecer unha nova relación entre 
as distintas canles. Actualmente, pese ao reforzamento da Mesa de Tempo Real, mantense un papel claramente dominante das canles de 
Televisión e Radio tradicionais fronte á produción para soporte móbil ou na Rede, que debe equilibrarse cara un maior peso do elemento 
dixital ao longo de 2020. Na procura dunha maior converxencia, e da imprescindible integración e coordinación dos equipos de Radio, 
Televisión e Tempo Real da Corporación, impulsouse a formación dos/as redactores/as da Radio Galega na plataforma UX, formación que 
se levou a cabo en outubro de 2019. Na redacción central de Informativos da Radio Galega quedaron instalados no último trimestre de 2019 
dous equipos compatibles co sistema UX: un na mesa de edición, destinado principalmente aos/ás coordinadores/as, e outro no centro da 
Redacción destinado ao conxunto dos/as redactores/as e locutores/as. 
 
Os/as redactores/as e locutores/as de todos os centros de traballo da Radio Galega contan xa cunha clave individual para acceder a esas 
dúas estacións de UX. E todos/as recibiron a formación para integrar a nova ferramenta dentro das súas dinámicas de traballo e favorecer 
así a integración coas dinámicas da TVG e Tempo Real. 
 
A nova plataforma permitiralle á Radio Galega abrir novas posibilidades en 2020: 

-Acceder de forma directa ao material -bruto e editado- gravado por TVG, evitando xestións intermedias que retrasan o proceso. 
-Acceder de forma directa ao Arquivo de TVG. Esta posibilidade será de aplicación cando os/as redactores/as reciban formación e claves 
de Tedial. 
-Editar materiais propios -entrevistas, seccións, concertos...- gravados nos estudios da Radio Galega para logo difundir a través da Rede 
e nas redes sociais. 
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II. ÁREA DE INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN 

DIMENSIÓN II.0: Incremento da eficiencia organizativa e operacional 

LIÑA II.0.2: Avance na integración metodolóxica do marco teórico cos procesos técnicos e a análise de casuísticas derivadas para 
unha mellor integración dos servizos 

MEDIDA II.0.2.1: Desenvolver un control continuado dos procesos e as súas etapas de cara ao constante perfeccionamento das 
distintas operacións derivadas da dixitalización 

OBXECTIVO: Establecer unha metodoloxía de avance, cunha formulación periódica de melloras para afinar o conxunto de operacións 
e procesos e os seus resultados 

METAS: 
Conseguir unha mellora continua nos procesos, a eficiencia 
e a calidade dos produtos informativos da Corporación 
RTVG 

Afinar as operativas de traballo no Servizo de 
Documentación e Arquivo, definindo procesos e niveis de 
catalogación e clasificación no novo entorno dixital 

ENUNCIACIÓN: 
Os xeitos de consumo de produtos informativos cambiaron. A estratexia de produción debe ser moito máis fluída e esixente, debe loitar pola 
mellora permanente e polo control de calidade. Para avanzar nesa liña, a Área de Información e Documentación debe asumir unha metodoloxía 
de traballo con: 
 

-Fitos periódicos de análise. Trimestralmente farase unha cata e resumo formal de actividade e produtividade do modelo cos seguintes 
puntos de observación: 

-Cuantificación suficiente de equipos -Mesa Central, Grupo de Produción, Mesas de Formatos, Tempo Real, Márketing de Contidos e 
áreas temáticas-. 
-Funcionamento adecuado dos fluxos de produción no referente á relación entre os equipos anteriores e análise da demanda e oferta de 
contidos, e de servizos de apoio entre eles. 
-Aplicación efectiva das ferramentas tecnolóxicas para garantir o cumprimento de todo o anterior. 
-Informes de feitos relevantes que sucedesen no período no funcionamento global do modelo. 

 
-Formulación periódica de melloras. Trimestralmente formularanse os puntos de mellora para afinar o conxunto e o Grupo de 
Transformación Dixital estudiará os seguintes apartados: 

-Melloras posibles en Mesa Central e Mesa de Asignacións. 
-Melloras posibles en Mesa de Formatos e Tempo Real. 
-Melloras posibles en Márketing de Contidos. 
-Melloras posibles en “Pool” de Produción. 
-Melloras posibles na utilización da plataforma tecnolóxica e as súas ferramentas. 
-Melloras no funcionamento de bloques temáticos: Cuantificación, homoxeneidade e segmentación de contidos informativos. En canto 
ao Servizo de Documentación e Arquivo os principais obxectivos xiran en torno a conseguir a optimización das operativas de traballo e a 
definición de procesos e niveis de catalogación e clasificación no novo entorno dixital. 
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II. ÁREA DE INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN 

DIMENSIÓN II.0: Incremento da eficiencia organizativa e operacional 

LIÑA II.0.2: Avance na integración metodolóxica do marco teórico cos procesos técnicos e a análise de casuísticas derivadas para 
unha mellor integración dos servizos 

MEDIDA II.0.2.2: Readaptar a estratexia de produción de contidos informativos sistematizando e reorganizando elementos de xestión 
multi-canle 

OBXECTIVO: Definir, organizar, xestionar e racionalizar o tráfico dos contidos informativos que produce ou producirá a Corporación 
RTVG con destino ás distintas canles e formatos 

METAS: 

Cambiar definitivamente a estratexia de 
produción para adaptarse aos novos 
xeitos de consumo da clientela da 
Corporación RTVG 

Mellorar a toma de decisións e 
automatizar a xestión, facilitando o 
deseño de estratexias e a reflexión 

Crear unha regra para xestionar o 
tráfico de contidos en Mesa Central 

ENUNCIACIÓN: 
A posta en marcha da plataforma de produción dixital implicou un novo deseño da organización do traballo na Área de Información e 
Documentación e a posta en marcha dun modelo susceptible de evolución, suxeito pois a revisión. A redacción de Informativos articúlase a 
día de hoxe en torno a unha Mesa Central como ponte de mando e decisións, na que conflúen e traballan conxuntamente tamén o Servizo 
de Arquivo e Documentación e o de Produción e Realización. Hai un “Pool” de produción con división de roles, coa integración do Equipo de 
Contidos Web na redacción. Creáronse áreas temáticas na redacción para mellorar o seguimento da actualidade e vertebrar os contidos 
coas demais. O avance é significativo xa que se traballa cunha única escaleta de previsións pero cómpre seguir marcando o paso cara unha 
mellor orientación de contidos a canle, sobre todo, na integración coa Radio Galega, que debe ser maior en Mesa Central. 
 
En 2020 débese definir, organizar, xestionar e racionalizar o tráfico dos contidos desde Mesa Central ás distintas canles e formatos de 
Informativos. Trátase de fixar un criterio que se teña en conta sempre en Mesa Central, baseado nunhas regras iniciais que permitan a xestión 
máis automática posible, pero que incorpore permanentemente as decisións de carácter editorial e estratéxico da Corporación. 
 
Traballarase na definición dese modelo que se terá sempre presente en Mesa Central e Mesa de Asignacións, creando unha regra de canles 
que pivote sobre consideracións como canles con relación ao tipo de contidos, canles con relación á instantaneidade, canles respecto do 
medio -TVG ou RG- e canles segundo contidos corporativos. 
 
En canto ao servizo de Documentación e Arquivo, sobre aspectos internos, os principais obxectivos xiran en torno á optimización das 
operativas de traballo. Son moitos procesos que hai que afinar na trama complexa de integracións que supón o novo sistema de traballo: a 
definición de procesos e niveis de catalogación e clasificación no novo entorno dixital, distintos de como se traballaba no mundo analóxico, 
a nova normativa de custodia e o establecemento da Guía de Cesión e Venda de Imaxes 
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II. ÁREA DE INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN 

DIMENSIÓN II.0: Incremento da eficiencia organizativa e operacional 

LIÑA II.0.3: Reconversión do sistema de almacenamento de soporte vídeo-gráfico nun arquivo dixital activo e re-estruturado para 
unha accesibilidade interna e externa superior en capacidade e axilidade 

MEDIDA II.0.3.0: Transformar a contorna pasiva de apoio á produción nunha contorna activa xeradora de contidos 

OBXECTIVO: Transformar o arquivo documental audiovisual da Corporación RTVG nun entorno interactivo áxil e eficaz ao que o sector 
audiovisual de Galicia e mais os/as cidadáns/ás poidan acceder como usuarios/as de consulta 

METAS: 

Proseguir coa dixitalización dos 
contidos do arquivo histórico 
transformando un 25% da produción a  
DVCPRO e dunha parte do arquivo a 
Betacam Dixital 

Elaborar un inventario xeral de 
Arquivo, e establecer un Plan de 
Preservación e Dixitalización 2020-
2025 

Lanzar unha campaña de 
recompilación de imaxes da vida cotiá 
dos/as cidadáns/ás 

ENUNCIACIÓN:  
A dixitalización do sistema de produción da Corporación RTVG posibilitará que o Arquivo deixe de ser un só lugar de conservación para 
encamiñarse cara á súa transformación nun entorno interactivo áxil e eficaz con produción de contidos e que teña como usuaria potencial 
externa a toda a poboación galega. Para que isto sexa posible, e despois da normalización de operativa no novo entorno de traballo dixital, a 
Área de Información e Documentación establece como obxectivo prioritario cara ao 2020 a dixitalización dos contidos do arquivo histórico 
analóxico, composto por un fondo con máis de trinta anos de historia que cada día ten máis difícil a súa conservación. Trátase dunha carreira 
contra o reloxo chea de obstáculos –ausencia por obsolescencia de aparellos, degradación crecente dos soportes etc.- e de longo percorrido. 
Sen lugar a dúbidas, este arquivo terá que transformarse en completamente totalmente dixital so pena da desaparición dunha parte importante 
do patrimonio audiovisual galego. 
 
Aquela súa conversión ten que contemplar así unha dobre vertente. Por unha parte terá que garantir a salvagarda da imaxe pero tamén a dos 
“metadata” e a súa revisión e, se cómpre, a catalogación íntegra dos materiais dixitalizados. Este proceso, coñecido como “curado de datos” 
é imprescindible de cara á difusión e aproveitamento para o enriquecemento de contidos, publicacións en liña, explotación etc.. O problema 
non so está en dixitalizar grandes cantidades de imaxes e presérvalas o antes posible, senón tamén en xestionar eses contidos identificando 
e respectando os dereitos de quen os produciron. 
 
Coas instalacións técnicas en funcionamento -2 Robóticas Odetics con 12 “bocas” para DVCPRO e “rack” con 3 magnetos de Betacam 
dixital e 4 DVCPRO-, queda unicamente determinar outros pasos necesarios para o control dos contidos e que determinamos como 
obxectivos prioritarios neste eido: 

-Elaboración do Inventario Xeral de Arquivo, que debe ofrecer datos precisos sobre o número de horas de imaxes existentes, sobre os 
distintos formatos e debe filtrar os contidos redundantes procedentes de copias -distintos formatos e copias de emisión-. 
-Establecemento dun Plano de Preservación e Dixitalización completo e veraz que fixe un primeiro período de actuación quinquenal -2020-
2025- a partir dos datos do Inventario Xeral de Arquivo. 

 
A Área imponse como meta para 2020 a dixitalización dun 25% da produción en DVCPRO -último formato en produción antes da conversión 
dixital- sobre a que se teñan dereitos totais de re-utilización e emisión, e dunha parte por determinar de Betacam Dixital. En canto ao resto 
de formatos haberá que decidir, á vista do inventario definitivo, as liñas de actuación máis convenientes para a súa salvagarda. 
 
A dixitalización permitirá levar adiante outro dos obxectivos da Área: a construción dunha auténtica Canle de Arquivo que conteña o arquivo 
histórico en liña, xa en funcionamento -Pasouoquepasou- e un espazo para a difusión das grellas de anos pasados. Terase así un arquivo en 
liña que proporcionará información histórica e de programación nun ano no que se compren 35 anos de historia de TVG. 
 
Como fito marcado para 2020, tamén está lanzar unha campaña de recompilación de imaxes da vida cotiá dos galegos/as. Trátase de 
dixitalizalos e preservalos para eles/as a cambio dos dereitos de utilización en produción propia. O acordo con cada cidadán/á levaría unha 
cláusula referente ao “bo uso” das imaxes e á obriga de proporcionar o material en soportes actualizados no mundo doméstico.  
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II. ÁREA DE INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN 

DIMENSIÓN II.0: Incremento da eficiencia organizativa e operacional 

LIÑA II.0.4: Potenciación de experiencias e aplicacións dixitais que xeren valor engadido aos produtos de creación propia para 
expandir o espectro potencial de usuarios das canles da Corporación 

MEDIDA II.0.4.1: Promover a aprendizaxe e extensión dentro do colectivo de traballadores/as do uso de ferramentas dixitais para a 
mellor e máis precisa presenza nunha contorna desa natureza 

OBXECTIVO: Converter a Corporación RTVG no referente galego en información interactiva, xerando novas experiencias para o 
público e novas entradas de audiencia 

METAS: 
Involucrar a todos os traballadores/as no uso de novas 
ferramentas de apoio e creación dixital 

Crecer no universo dixital da Corporación RTVG 

ENUNCIACIÓN: 
Para 2020, o principal reto de integración no marco da dixitalización é establecermos protocolos de traballo máis eficientes, que eviten 
duplicidades entre Tempo Real e a Redacción. Cómpre deixar definitivamente atrás rutinas analóxicas pasadas, que fan que se adxudiquen 
temas a primeira hora da mañá ou a primeira hora da tarde coa perspectiva de que son noticias que deben elaborarse para o informativo de 
televisión correspondente. Malia a posta en marcha de operativas continuas e de redacción continua sen peches durante 2019, o certo é que 
moitos materiais están en inxesta no sistema sen moverse durante horas. 2020 debe ser o ano en que se consolide entre os/as redactores/as 
a idea do “digital first”. 
 
A información debe ser colocada a disposición de Tempo Real, ou elaborada para Tempo Real, como prioridade. Dentro deste fluxo de 
traballo, o seguinte paso debe abrirse a incorporar a Radio Galega, que segue traballando como ente autónomo con respecto ao dixital. 
 
Na sección de Deportes ao longo de 2020 completarase a actual información que ofrece iDalgo con vídeos dos goles, inseridos nos propios 
resumos web. Introduciuse a ferramenta BeSocy, que permite crear chíos desde o telefono móbil, ou automatizar a súa creación a través de 
buffers, a partir das noticias de UX. Con BeSocy creáronse modelos específicos para eventos concretos, por exemplo os procesos electorais 
que se viviron ao longo do ano. 
 
2019 foi unha época de creación de moitos contidos dixitais, da man da adquisición de novos programas e aplicacións, e tamén de novos 
dispositivos. Desenvolvéronse formatos de minuto a minuto para contidos informativos de especial interese -eleccións, Debate do Estado da 
Autonomía-; creáronse vídeos de cebo diario para redes sociais dos principais informativos, que serven como avance do que se poderá ver 
neses programas; todos os días, antes das 8:00, cólganse vídeos cadrados de resumo da predición meteorolóxica para a xornada; empezaron 
a editarse vídeos en vertical para Instagram Stories e Facebook Stories, e estanse facendo vídeos de Youtube creados especialmente para 
facer virais contidos, con titulares e capturas específicas con esta finalidade. 
 
Tamén se mercou material para xornalismo MOJO, como estabilizadores ou micrófonos sen cable para o móbil, que están a ser empregados 
para facer os cebos desde redacción tamén experiencias de móbil-xornalismo. 
 
Ademais, incrementáronse as sinerxías radio-televisión no referido ao mantemento da información de Tempo Real. Desde o mes de setembro 
de 2019, de luns a domingo, os/as xornalistas da Radio Galega, ao pé da noticia debido á programación nocturna que mantén a emisora, 
son, no horario comprendido entre as 24:00 hs. e as 8:00 hs., os/as encargados/as de actualizar as páxinas no portal na Rede e de escribir 
chíos en G24. 
 
Ademais, a Radio Galega incrementou a súa presenza na Rede a través das redes sociais e das súas canles dixitais: a de enfoque xeral -
radiogalega.gal- e a cultural -diariocultural.gal-. Un dos grandes obxectivos dixitais da Radio Galega en 2020 é a consolidación da súa 
presenza na plataforma interactiva RadioPlayer. 
 
Durante 2020 adestrarase no uso destas novas ferramentas ao maior número de redactores/as posible, tanto na radio coma na televisión, e 
tanto en San Marcos coma nas delegacións. 
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II. ÁREA DE INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN 

DIMENSIÓN II.0: Incremento da eficiencia organizativa e operacional 

LIÑA II.0.4: Potenciación de experiencias e aplicacións dixitais que xeren valor engadido aos produtos de creación propia para 
expandir o espectro potencial de usuarios das canles da Corporación 

MEDIDA II.0.4.2: Aumentar a axilidade de resposta dos medios públicos perante situacións de emerxencia optimizando recursos e 
fluxos en función da canle emisora 

OBXECTIVO: Desenvolver produtos informativos específicos destinados ás distintas canles e afondar nos modelos de “breaking news” 
da Corporación RTVG 

METAS: 
Avanzar nun novo modelo de “breaking 
news” e na retransmisión de eventos 

Desenvolver novos produtos 
informativos híbridos radio-televisión 

Captar de imaxes cotiás dos/as 
galegos/as, dixitalizándoas e 
preservándoas en arquivo a cambio 
dos seus dereitos de uso 

ENUNCIACIÓN: 
A Área de Información e Documentación traballará para desenvolver produtos informativos específicos destinados ás distintas canles, 
baseados no público de cada unha delas, mellorando a aposta pola proximidade, a instantaneidade e a calidade.  
 
As audiencias obxectivas son aqueles públicos ou persoas estratéxicas para o posicionamento dunha empresa. No caso da Corporación 
RTVG, a audiencia obxectivo dos servizos informativos é a totalidade da poboación da Comunidade Autónoma de Galicia, á que hai que 
sumar os/as galegos/as do exterior, que reciben os distintos sinais da Corporación RTVG por distintas canles, sexa por dispositivos 
convencionais ou tamén a través de dispositivos móbiles. O éxito pasa por chegar a cada audiencia –partes desa audiencia obxectivo- con 
mensaxes focalizadas e de acordo aos seus intereses persoais con base no seu perfil. Grazas ao labor da Área de Innovación e Negocio 
pódese coñecer máis sobre esa audiencia e os seus hábitos de consumo. 
 
Ao longo do primeiro trimestre de 2020 ensaiaranse fluxos de traballo para actuar en casos de urxencia cos menores recursos posibles. 
 
Actualmente xa está funcionando a cámara da Redacción, pero continúase sen músculo para reaccionar máis rapidamente en horas que non 
sexan da quenda da mañá ou da tarde. Cómpre desenvolver protocolos de actuación nocturnos. Desde as 22:00 hs. -pleno “prime time”- e 
ata as 7:00hs., e tamén en quenda de fin de semana, buscarase un “modus operandi” para poder aí ao aire no menor tempo posible, 
establecendo tamén un número mínimo de recursos técnicos e humanos para a emisión. 
Aproveitando a chegada do 5G a partir do ano 2020, traballarase en fórmulas que permitan tamén facer conexións en directo desde teléfonos 
móbiles. Na actualidade non existe un protocolo para facer vídeo chamadas en directo ata o estudio. Serán precisas probas e adestramento 
para os/as xornalistas e técnicos/as, que deben saber actuar nestes casos: onde chamar, que aplicación empregar, como recoller son co 
micrófono do móbil ou como sostelo. En relación con isto, haberá que continuar a liña de formación en MOJO –“mobile journalism”- con 
xornalistas voluntarios/as. Actualmente a Corporación RTVG está levando a cabo diversas experiencias que se están emitindo só na Rede e 
en redes sociais, pero débese preparar o salto á televisión, pois xa se demostrou que a calidade de imaxe dun móbil non difire moito da dunha 
cámara profesional cando aquel se usa con coñecementos axeitados. 
 
A Área Información e Documentación traballará para desenvolver produtos informativos específicos destinados ás seguintes canles:  
-Canles tradicionais: 

-Televisión de Galicia: Canle de enfoque xeral audiovisual, con espazos informativos pechados. Urxe avanzar nun novo modelo de “breaking 
news” e na retransmisión de eventos determinados -deportes e outros de interese xeral previamente programados-. Tamén urxe renovar 
a linguaxe en formatos históricos coma o propio Telexornal, O Agro/Labranza, Vivir o Mar ou Parlamento. 
-Radio Galega: Canle lixeira de enfoque xeral baseada en audio, que debe avanzar cara as emisións en “streaming”. 
 

-Canles na Rede: 
-Canles de enfoque xeral. Atenderase nestas ao inventario de ocos informativos e a “breaking news” de xeito continuo, ampliando a 
capacidade de seguimento en tempo real de eventos determinados -deportes e outros de interese xeral previamente programados-ou 
non-. 
-Canles Temáticas: Streaming TV: canle en liña baseada  en vídeo e con contidos paralelos a TVG; Streamig Radio: canle en liña baseadao 
en audio e con contidos paralelos a RG; Podcast Vídeo; Podcast Audio, e canles temporais, como foi, por exemplo, “Destino Santiago”, e 
estacionais. 

 
A estas iniciativas hai que sumar a xa referida da Canle Arquivo. 
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II. ÁREA DE INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN 

DIMENSIÓN II.0: Incremento da eficiencia organizativa e operacional 

LIÑA II.0.4: Potenciación de experiencias e aplicacións dixitais que xeren valor engadido aos produtos de creación propia para 
expandir o espectro potencial de usuarios das canles da Corporación 

MEDIDA II.0.4.3: Avanzar na renovación e innovación nas formas narrativas dos espazos informativos 

OBXECTIVO: Comprender o modo en que a audiencia de 2020 demanda información e intentar ofrecerlla tamén neses novos formatos 
e con esa nova linguaxe 

METAS: 
Sedimentar o público fiel á Corporación 
e captar a audiencia “millennial” 

Renovar a linguaxe oral e visual dos 
programas informativos, mantendo os 
valores de credibilidade e rigor da 
marca 

Ofrecer formación específica aos/ás 
traballadores/as en materia de 
linguaxe audiovisual 

ENUNCIACIÓN: 
Os informativos de televisión están en pleno proceso de cambio. O consumo de televisión tradicional diminúe preto do 4 % anual desde 2012 
segundo distintos informes, unha tendencia aínda máis acusada entre as franxas de idade máis novas. A Rede e as redes sociais 
transformaron totalmente os modos de produción, distribución e consumo da información. Tamén da linguaxe en que as novas se comunican. 
O desafío dos servizos públicos informativos radica en comprender o modo en que a audiencia de 2020 demanda información e intentar 
ofrecérllela en novos formatos e con novas linguaxes. Isto supón dous grandes retos para a Corporación RTVG: por unha banda cómpre 
sedimentar a fidelidade do público espectadores que xa a segue, o que valora a credibilidade da marca G e a confianza no seu produto 
informativo. E, por outro, captar a audiencia “millennial”, esa franxa de poboación entre os 16 e os 36 anos que case non consome televisión. 
 
A Corporación quere asumir como misión inmediata a de ofrecer á sociedade galega información do país e na súa lingua, adaptada aos seus 
novos hábitos de consumo e en todos os soportes, o que implica a creación de noticias e formatos informativos innovadores, rigorosos, e 
que comuniquen con claridade e empatía. 
 
Ao longo de 2018 e 2019 os servizos informativos cambiaron o seu modelo organizativo para adaptarse ás novas necesidades, cun 
compromiso coa evolución continua que partiu dunha nova organización baseada en procesos dixitais, cunha nova plataforma tecnolóxica 
orientada á produción multi-canle. Tras asentar as destrezas que deberon incorporar os/as xornalistas e outras categorías do persoal para 
poder traballar nese novo universo, en 2020 abordarase un ambicioso proxecto de formación específica para os/as traballadores/as en materia 
de linguaxe audiovisual, que saíu a concurso a finais de 2019. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES NO IMPULSO E DESENVOLVEMENTO 

Oficina do/a 
Director/a Xeral 

Área de Xestión 
Corporativa 

Área de 
Información e 

Documentación 
Área de Contidos 

Área de Soporte 
Tecnolóxico e 

Medios 

Área de 
Innovación e 

Negocio 

 
  

   

 

  



 
Plan Xeral de Actuación da Corporación RTVG; Actuación 2020                                 Decembro de 2019 

Dirección Xeral                                                                                                                                       41 

 

II. ÁREA DE INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN 

DIMENSIÓN II.0: Incremento da eficiencia organizativa e operacional 

LIÑA II.0.5: Seguimento e revisión dos resultados das estratexias nos diferentes medios da Corporación 

MEDIDA II.0.5.1: Desenvolver un ecosistema produtivo para a implantación das novas canles dixitais e o seguimento en termos de 
impactos para calibrar a súa viabilidade e penetración 

OBXECTIVO: Medir os resultados das estratexias de forma que se poida actuar en consecuencia 

META: Lograr unha evolución das audiencias tradicionais e explorar e explotar os novos nichos de oportunidade 

ENUNCIACIÓN: 
Para a Corporación RTVG resulta imperativo continuar afondando na medición de audiencias de todas as canles explorando a súa 
complementariedade para evitar duplicidades, e garantir que se chegue ao maior número posible de sectores, cada un desde a súa canle 
preferente en virtude dos hábitos de consumo e a linguaxe narrativa propia de cada grupo de persoas usuarias. 
 
Desde o punto de vista das audiencias, o conxunto de canles da Radio Galega alcanzan os 170.000 oíntes de luns a domingo, un incremento 
de case un 16% con respecto a última onda do Estudo Xeral de Medios. 
 
A audiencia da Radio Galega convencional mantense fiel á canle, como amosan os datos: mantén os 133.000 oíntes de luns a domingo e 
cun indicador de fidelidade que sitúa a escoita en 203 minutos por persoa, moi por riba do resto das canles da competencia. E a Radio 
Galega Música consegue o mellor dato da súa historia con 43.000 oíntes diarios de luns a domingo, logo dunha suba de case o 50% -24.000 
oíntes máis-. 
 
Na cota de mercado do conxunto da radio de orientación xeral a Radio Galega faise coa segunda posición cun 22%, por detrás só da Cadena 
Ser e seguida por Cope, Onda Cero, RNE e Es Radio. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES NO IMPULSO E DESENVOLVEMENTO 
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II. ÁREA DE INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN 

DIMENSIÓN II.0: Incremento da eficiencia organizativa e operacional 

LIÑA II.0.5: Seguimento e revisión dos resultados das estratexias nos diferentes medios da Corporación 

MEDIDA II.0.5.2: Formular unha reflexión crítica á luz das novas posibilidades e unha eventual re-definición da estratexia global da 
Corporación en canto marcas e medios 

OBXECTIVO: Situar a marca G24 como referencia informativa para toda a produción de noticias da Corporación RTVG 

METAS: 
Unificar todo o contido informativo en 
medios dixitais baixo a marca G24 

Reorganizar todas as contas de redes 
sociais 

Adquirir novos programas e 
aplicacións para avanzar na 
consecución dos obxectivos de 
comunicación de G24 

ENUNCIACIÓN: 
O 17 de maio de 2019 lanzouse a nova canle dixital de informativos, con imaxe propia, denominada G24.gal, coa que a Corporación RTVG 
iniciou un proceso de unificación de todo o seu contido informativo en medios dixitais baixo esa marca. 
. 
A nova páxina g24.gal reúne agora todas as noticias xeradas nos servizos informativos da Corporación, tanto da Televisión de Galicia como 
da Radio Galega, as 24 horas do día e os 365 días do ano, nunha nova aposta pola actualización inmediata e a proximidade, que irá medrando 
con novos formatos dixitais ao longo de 2020. Este primeiro chanzo de G24, estreado en maio, está formado por aquela unha nova páxina 
www.g24.gal, e tres novas contas en redes sociais especializadas en noticias: En Twitter: twitter.com/g24noticias; en Facebook: 
facebook.com/g24noticias, e en Instagram: instagram/g24noticias. Ademais, a audiencia pode contactar co G24 a través do número da 
aplicación de WhatsApp 659 090 645. 
 
Coa creación da marca informativa G24, a Corporación executou paralelamente unha reorganización das súas contas en redes sociais, 
quedando a da Corporación RTVG como de perfil institucional e as da Televisión de Galicia e a Radio Galega máis centradas no entretemento, 
aínda que estas dúas incluirán ademais contidos de G24. Tamén, a nova paxina supuxo unha aposta polo móbil como forma de consumo de 
información, adaptando os seus contidos a formatos pensados para smartphones. Así, na segunda metade de 2019 adquiriuse un conxunto 
de novos programas co que avanzar na consecución destes obxectivos. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES NO IMPULSO E DESENVOLVEMENTO 
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II. ÁREA DE INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN 

DIMENSIÓN II.0: Incremento da eficiencia organizativa e operacional 

LIÑA II.0.5: Seguimento e revisión dos resultados das estratexias nos diferentes medios da Corporación 

MEDIDA II.0.5.3: Desenvolver todos os servizos soportados no novo sistema de transporte de sinal de radio a través de IP 

OBXECTIVO: Avanzar nas potencialidades do novos métodos de consumo de radio 

METAS: 
Seguir incrementando a audiencia 
dixital do directo e os podcast a través 
do portal corporativo na Rede 

Situarse as catro canles da RG coa 
maior calidade posible na nova 
aplicación Radio Player España 

Atinxir a mesma calidade de sinal nos 
novos dispositivos de radio dixital 
instalados nos vehículos 

ENUNCIACIÓN: 
Radio Galega lanzou en novembro de 2018 un novo deseño da súa páxina no portal corporativo na Rede e das súas redes sociais. Esta 
acción multiplicou en 2019 o consumo de podcast e directos das catro canles da emisora pública: Radio Galega, Radio Galega Música, Son 
Galicia Radio e Radio Picariña. O reto para 2020 é consolidar ese incremento a través, en boa medida, das novas posibilidades que ofrece a 
recentemente creada plataforma Radio Player. 
 
Radio Player é unha App gratuíta que inclúe toda a oferta radiofónica española, con alta calidade de son e sen necesidade de rexistro. Trátase 
dun agregador dixital avalado polos líderes do sector radiofónico, unha especie de gran quiosco en liña desde o que se pode elixir a emisora 
preferida con seguridade e calidade. A Radio Galega incorporou xa a esta plataforma dixital tres das súas canles: Radio Galega, Radio Galega 
Música e Son Galicia Radio, e ten previsto incorporar entre finais de 2019 e principios de 2020 a cuarta: Radio Picariña. 
 
Radio Player España conta xa con 300 emisoras á partida, incluídas todas as emisoras autonómicas do ámbito de FORTA. Entre os grandes 
beneficios que ten formar parte deste agregador dixital están as alianzas co sector da automoción, o cal asegura que a Radio Galega terá 
presenza dunha forma innovadora e de calidade nos vehículos conectados, proporcionando unha excelente experiencia aos/ás oíntes, tanto 
a través do directo como de podcast. 
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II. ÁREA DE INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN 

DIMENSIÓN II.0: Incremento da eficiencia organizativa e operacional 

LIÑA II.0.6: Elaboración inicial dunha guía que recompile diferentes criterios operativos e de estilo para o traballo xornalístico 

MEDIDA II.0.6.0: Desenvolver a aproximación primeira, teórica e práctica, a un manual no que se definan aspectos estilísticos e da 
política de medios da Corporación RTVG asociados ao traballo xornalístico 

OBXECTIVO: Unificar os criterios estilísticos e de emprego de recursos dos/as traballadores/as da Corporación para desenvolver 
unha peza informativa de calquera tipo 

META: Coordinar e homoxeneizar criterios, prácticas e estilos para conseguir unha harmonía nas accións informativas 

ENUNCIACIÓN: 
En 2020 a Corporación RTVG debe comezar dunha vez o proceso de elaboración dun libro de estilo ou, polo menos, dunha guía de pautas 
que regulen aspectos básicos de estilo. As normas dese libro de estilo non teñen porque completarse de vez; o modelo máis viable é ir 
elaborando esas pautas e que se vaian comunicando gradualmente á Redacción, establecendo algún mecanismo que permita verificar que 
esas normas chegan a todos/as e cada un/ha dos/as xornalistas e que interiorizan esa pauta. 
 
Actualmente, o sistema de mensaxes do UX Media Central non é intuitivo e a Redacción non dispón dun sistema eficiente de recepción de 
mensaxes, polo que haberá que estudar como opcións: ou ben establecer a obriga dunha consulta diaria do correo electrónico, ou ben 
implantar unha ferramenta de comunicación interna máis eficiente. 
 
En termos de organización da Mesa de Tempo Real, no futuro esta debe continuar os seus esforzos en adaptar a información da Corporación 
aos medios dixitais. Hai que teimar en elaborar vídeos e pezas pensadas para consumir no móbil, vídeos maáis breves, subtitulados e 
adaptados a cada unha das plataformas -vídeos en 1:1 para Instagram e Twitter, vídeos verticais para as “stories” de Instagram...-. 
 
Dado que o que se pretende é a dixitalización completa da Redacción, outro dos obxectivos para 2020 debera ser establecer un plan para 
que todos/as os/as xornalistas da organización estean unha semana completa en Tempo Real, coñecendo cales son os protocolos de traballo 
nesa unidade e entendendo así cal é a súa función, aprendendo de paso a adaptar mellor as súas informacións aos medios dixitais. 
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I.3. Área de Contidos. 

III. ÁREA DE CONTIDOS 

DIMENSIÓN III.0: Estratexia de contidos 

LIÑA III.0.1: Extensión e actualización acompasada da estratexia de captación de contidos 

MEDIDA III.0.1.1: Definir con carácter previo un fondo de contidos interactivos susceptibles de incorporarse á oferta da Corporación 
RTVG 

OBXECTIVO: Estender o concepto de emisións ao de servizo, permitindo que o público poida inter-actuar cos medios públicos 
galegos 

METAS: 

Promover que todos os contidos novos 
sobre os que a Corporación RTVG ten 
dereitos universais de emisión poidan 
ser accesibles baixo demanda 

Promover o acceso do público aos 
contidos baixo os seus criterios 
persoais 

Promover que todas as posibilidades 
de inter-actividade coa Corporación 
RTVG xeran unha experiencia 
enriquecedora para os/as usuarios/as 

ENUNCIACIÓN: 
En 2020 incrementarase a dotación do fondo de contidos interactivos a través de todos os servizos que se prestan en soporte dixital, como 
toda a actividade do portal corporativo na Rede que, en realidade, é un amplo servizo baixo demanda, con toda a oferta informativa ou a 
sección Á Carta. Ademais, a través del, accedese a dominios coma enserie.gal e musi.gal, e apps coma as denominadas CRTVG, Xabarín 
TVG e Pasouoquepasou. A actividade xerada nas redes sociais desde os perfís corporativos e os perfís de programas é tamén de carácter 
interactivo e ocasionalmente permite emitir directamente en pantalla comentarios da audiencia. 
 
Programas de radio de natureza participativa a través do teléfono e de sistemas de mensaxería potenciarán tamén a súa interacción coa 
audiencia a través das posibilidades que ofrece a súa emisión simultánea multimedia, como é o caso de A bóla extra e Pensando en ti, que 
se emiten tamén en televisión, ou Galicia en goles, que se difunde tamén por vídeo en liña.  
 
Ademais lanzaranse contidos específicos coma vídeos interactivos de realidade virtual e unha parte deles coa posibilidade de visión en 3D, 
procedentes do programa Un país en 360 sobre patrimonio monumental e natural de Galicia, que serán publicados en Youtube. 
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III. ÁREA DE CONTIDOS 

DIMENSIÓN III.0: Estratexia de contidos 

LIÑA III.0.1: Extensión e actualización acompasada da estratexia de captación de contidos 

MEDIDA III.0.1.2: Desenvolver unha acción prospectiva de segmentación de públicos en razón dos fondos de contidos, valorando as 
potencialidades de diversificación da oferta 

OBXECTIVO: Chegar a grupos sociais que poidan estar infra-representados na oferta da programación de orientación xeral ou que 
teñan un interese nunha modalidade de contidos concretos 

METAS: 

Favorecer o alcance dos medios 
públicos galegos aos diferentes grupos 
de xénero, idade, procedencia 
xeográfica ou nivel socioeconómico 

Favorecer que a oferta de contidos 
poida ser accesible en función das 
súas tipoloxías, coma a cultura, a 
programación infantil, o entretemento 
etc. 

Dar á sociedade unha variada oferta 
de contidos en galego só dispoñibles 
pola existencia e labor da 
Corporación RTVG 

ENUNCIACIÓN: 
A pesar de que as canles TVG e Radio Galega teñen unha vocación cara aos contidos de interese xeral, vaise continuar ampliando a oferta 
de contidos para chegar aos grupos sociais que poidan estar menos interesados nela ou que por razóns de diversa índole non teñen o mesmo 
hábito de consumo desas canles que outros. 
 
Para o ano 2020 vaise continuar nesta liña a través da emisión de programas cun alto compoñente de servizo público, como poden ser os 
dirixidos a persoas necesitadas de compañía ou a persoas con discapacidade, ou para realzar modelos de mulleres exemplares que poidan 
servir de referentes a outras mulleres. Tamén, con programas especialmente enfocados á cultura, á divulgación científica, ás distintas 
comunidades relixiosas ou ao público infantil e xuvenil. 
 
Mención especial pola súa novidade merece o enfoque realizado na segunda canle, na que cada noite de luns a xoves, despois do Telexornal 
Serán se ofrece un faladoiro para as persoas máis seguidoras da actualidade política. A continuación deste espazo, creáronse xanelas que 
cada día da semana se dedican a aspectos como a historia, a música, outros contidos culturais, de divulgación científica e de natureza. 
 
Dentro deste enfoque tamén está prevista a produción ou adquisición de contidos dixitais puros que teñen como o seu primeiro destino a 
Rede e, despois, no seu caso, poderían chegar aos medios tradicionais. 
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III. ÁREA DE CONTIDOS 

DIMENSIÓN III.0: Estratexia de contidos 

LIÑA III.0.1: Extensión e actualización acompasada da estratexia de captación de contidos 

MEDIDA III.0.1.3: Deseñar e desenvolver actuacións, harmonizadas coas anteriores, de coñecemento de e resposta aos intereses, 
necesidades e pautas de consumo do público infantil 

OBXECTIVO: Poñer en disposición da faixa de poboación de menor idade unha atractiva oferta de contidos en galego 

METAS: 
Renovar os contidos para as canles 
tradicionais incorporando novidades 
tecnolóxicas 

Desenvolver iniciativas no eido dixital, 
onde existe un grande consumo 
infantil 

Permitir que o público infantil tamén 
se poida formar a través de 
determinados contidos da 
Corporación RTVG 

ENUNCIACIÓN: 
O acceso ao público infantil vaise abordar desde os medios convencionais e mais tamén desde os medios dixitais. No primeiro caso cunha 
programación específica especialmente na segunda canle de TVG, na que se incorporará un novo programa feito en Galicia con técnicas de 
chroma 3-D, A pita cega. 
 
Isto vai combinado coa canle dixital específica de música en lingua galega dirixida ao público infantil, Radio Picariña, accesible tanto desde o 
portal corporativo na Rede como por aplicacións para dispositivos móbiles. 
 
Doutro lado existen enfoques infantís relevantes na programación regular, en programas de concurso Coma un allo, o musical Pequenos 
fenómenos e determinadas seccións de Luar, así coma outros programas onde a presenza infantil é significativa. Na TVG despois de Onde 
collen dous... e Eu quero ser produciuse o programa Anacos de vida, igualmente con rapaces que pescudan na súa vila a orixe dunha foto 
antiga, e Aquelando, programa nos que os rapaces traballan para axudar a desenvolver experimentos científicos. 
 
E non pode quedar á marxe a xeración de contidos puramente dixitais, dos que os/s máis pequenos/as adoitan ser grandes consumidores/as, 
co lanzamento de programas contidos para este grupo e desa natureza. 
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III. ÁREA DE CONTIDOS 

DIMENSIÓN III.0: Estratexia de contidos 

LIÑA III.0.1: Extensión e actualización acompasada da estratexia de captación de contidos 

MEDIDA III.0.1.4: Avanzar na renovación e innovación nas formas narrativas e de continuidade nas canles, nomeadamente de 
televisión, titularidade da Corporación RTVG 

OBXECTIVO: Levar a innovación narrativa aos medios tradicionais e aos dixitais, incluíndo as fórmulas derivadas da combinación 
entre uns e outros 

METAS: 
Potenciar a integración multimedia da 
oferta de contidos e servizos da 
Corporación 

Chegar a segmentos de poboación 
que non son consumidores habituais 
dos servizos da Corporación 

Manter unha liña constante de 
renovación narrativa nos contidos da 
Corporación RTVG e no sector 
audiovisual galego 

ENUNCIACIÓN: 
Na Área de Contidos en 2020 continuarase afondando na integración multimedia, combinando primeiramente a radio coa televisión en aqueles 
formatos nos que esta combinación achegue valor engadido para os servizos que presta a Corporación RTVG. E os medios dixitais iranse 
combinando cos tradicionais para favorecer a difusión destes últimos e por riba de todo chegar a segmentos da sociedade que teñen pouco 
hábito de uso dos medios tradicionais, para o que a organización estará especialmente ás novas narrativas e tendencias que se poidan dar 
ao respecto, como en 2018 foi o inicio da utilización de vídeos cadrados apoiados en textos que constituíron un dos formatos de máis éxito 
para o consumo co móbil. 
 
Este mesmo espírito será de aplicación nas relacións co sector audiovisual e, en concreto, potenciarase a adquisición de formatos que 
incorporen innovación tecnolóxica ou mesmo conceptual, como xa ten empezado a acontecer en 2019 coa primeira serie de programas con 
forte apoio da animación 3D: Segredos-Desmontando Galicia, ou o lanzamento de contidos que levan incorporados vídeos para consumo en 
3D e/ou realidade virtual e interactiva: Un país en 360. A organización neste sentido mantense aberta a toda renovación narrativa que poidan 
incorporar os provedores da Corporación RTVG ou os propios medios públicos galegos en todos os xéneros e formatos de programas. 
 
Para que esta liña de traballo sexa máis frutífera apoiaranse accións de formación do persoal, tanto no sistema formativo propio da 
Corporación como en actividades internacionais tales como as de CIRCOM ou outros foros que permiten traer inspiración e coñecementos 
das novas tendencias europeas en narrativas audiovisuais e de continuidade. 
 
As grellas televisivas e radiofónicas continuarán incluíndo un amplo espazo para programas en directo, e con eles seguirá sendo habitual a 
interacción coa audiencia a través de redes sociais, favorecendo así a innovación narrativa. 
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III. ÁREA DE CONTIDOS 

DIMENSIÓN III.0: Estratexia de contidos 

LIÑA III.0.1: Extensión e actualización acompasada da estratexia de captación de contidos 

MEDIDA III.0.1.5: Intensificar a busca en mercados non masivos de novos produtos susceptibles de adquisición ou adaptación 

OBXECTIVO: Desenvolver políticas de colaboración con outros medios e operadores do mercado audiovisual que sexan sensibles 
coas realidades culturais máis próximas e non masivas 

METAS: 

Desenvolver alianzas estratéxicas en 
varias direccións: medios 
autonómicos, Portugal, Europa e 
América Latina 

Potenciar os proxectos de 
coprodución, compra, venda e 
intercambio de produtos neses 
ámbitos 

Favorecer a participación do sector 
audiovisual galego nestas liñas de 
colaboración 

ENUNCIACIÓN: 
A Corporación RTVG continuará desenvolvendo alianzas estratéxicas ou creando outras novas en varios ámbitos de atención especial: as 
televisións rexionais integradas na FORTA, as de ámbito internacional e partícipes de CIRCOM -a Asociación de Medios Públicos Rexionais 
de Europa onde ocupa a Secretaría Xeral-, as do ámbito da cultura celta integradas no grupo Celtic Media -onde a Corporación ocupa un 
posto no seu Consello de Goberno xunto a medios como a BBC ou a irlandesa RTÉ-, Portugal e América Latina, atendendo ás semellanzas 
culturais con cada un deles. 
 
Todas estas opcións permitiron xa operacións de coprodución, compra, venda e intercambio de produtos de singular interese, tanto en 
dirección de entrada en Galicia como de saída cara eses territorios, confiando en que estas oportunidades sigan xurdindo e con crecente 
participación do sector audiovisual galego. 
 
Por outro lado continuarase participando nos principais mercados audiovisuais e manterase unha atención especial a aqueles distribuidores 
máis sensibles coas realidades culturais non masivas. 
 
Así mesmo, a Radio Galega vai continuar en 2020 emitindo o produto musical Raizame, un dos dous únicos programas que en España se 
fan eco da lista de Wold Music Charts Europe. 
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III. ÁREA DE CONTIDOS 

DIMENSIÓN III.0: Estratexia de contidos 

LIÑA III.0.2: Ocupación do espazo virtual dos medios da Corporación RTVG nos diferentes soportes e plataformas de implantación 
global 

MEDIDA III.0.2.1: Intensificar a estratexia de visión 360º da Corporación RTVG para retro-alimentala en clave de promoción desde 
todos os ámbitos dixitais e dixitais nativos 

OBXECTIVO: Mellorar a presenza dos contidos da Corporación RTVG nos diferentes medios de difusión aproveitando a combinación 
de todos os seus recursos 360 

METAS: 

Reforzar a relación coa audiencia e 
acadar públicos novos que non son 
seguidores habituais dos medios 
públicos galegos 

Crear e difundir contidos dixitais, 
tanto en calidade como en cantidade, 
e de xeito máis constante 

Potenciar as sinerxías coa TVG, a RG 
e coas produtoras audiovisuais que 
fornecen contidos á Corporación 

ENUNCIACIÓN: 
Tratarase de mellorar e intensificar a presenza dos contidos da Corporación RTVG nos diferentes medios de difusión, sexa no portal na Rede 
ou nas diferentes redes sociais nas que está presente. Isto inclúe a produción propia de contidos especificamente destinados a nutrir as 
diferentes plataformas de interacción. Desta maneira preténdese conectar con usuarios/as xa existentes ou outros/as novos/as e provocar a 
súa interacción, facéndoos/as partícipes dos contidos dos medios públicos galegos. Ademais establécese así un vínculo que consegue 
aumentar a audiencia dixital e, sobre todo, crear fidelidade e a xeración de comunidades. 
 
O Servizo de Extensión Audiovisual creado en 2019 será unha relevante ferramenta para repercutir nestes obxectivos de xeito positivo 
incrementando a creación e difusión de contidos dixitais, tanto en calidade como en cantidade, de xeito máis constante, e potenciando as 
sinerxías coa TVG e a RG. Unha das liñas de traballo será mellorar a comunicación coas produtoras audiovisuais que fornecen contidos para 
a TVG, tanto á hora de compartir información como no aproveitamento dos media relacionados que elaboran xunto a cada programa que 
entregan. 
 
É moi importante tamén para esta Área buscar e achegar a novos públicos. Para isto, ademais da adaptación das publicacións á poboación 
obxectivo de cada contido e de cada medio de difusión, centraranse moitos esforzos en mellorar a presenza nas redes que dominan os/as 
máis novos/as e nas que a TVG non ten tanta repercusión. A través de Instagram intentarase ofrecer contidos que sexan de interese para a 
mocidade de 14 a 30 anos. Crearanse contidos e adaptaranse as linguaxes para que lles parezan atractivos e permanezan fieis á Corporación 
RTVG. Por outra banda está YouTube, onde se tentará dar un forte impulso na subida de contido para ter maior eco e exploraranse fórmulas 
para chegar á infancia en lingua galega a través desta rede, que é a fonte principal na que bebe este colectivo. 
 
Para finalizar, será primordial a mellora do deseño, estrutura e estilo do portal na Rede e as súas páxinas, para facer máis visuais e atractivos 
os seus contidos. O Servizo de Extensión Audiovisual traballará para establecer unha orde de prioridades dos contidos a nivel xeral de todos 
as unidades que teñen presenza no portal na Rede da Corporación RTVG. 
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III. ÁREA DE CONTIDOS 

DIMENSIÓN III.0: Estratexia de contidos 

LIÑA III.0.2: Ocupación do espazo virtual dos medios da Corporación RTVG nos diferentes soportes e plataformas de implantación 
global 

MEDIDA III.0.2.2: Desenvolver unha estratexia de escoita activa do público usuario para a adopción de medidas “ad hoc” nun entorno 
flexible e dinámico de resposta 

OBXECTIVO: Aplicar unha escoita activa da sociedade galega a través de todos os medios posibles, que facilite información de 
calidade para a toma de decisións 

METAS: 

Perfeccionar o seguimento das 
tendencias de consumo audiovisual a 
través do sistema de medición por 
audiometría 

Mellorar o aproveitamento da escoita 
directa da audiencia a través da 
comunicación directa en programas, 
en redes sociais ou mediante o Buzón 
da Galega 

Aplicar acordos de colaboración coas 
universidades galegas para facilitar a 
colaboración dos/as estudantes na 
captación do sentir da sociedade 
galega 

ENUNCIACIÓN: 
O mellor xeito de aproximación ás necesidades e demandas do público é aplicar unha escoita activa da sociedade galega a través de todos 
os medios posibles, que facilite información de calidade para a toma de decisións baseada nos seus intereses. 
 
Para a televisión a principal guía de seguimento das necesidades e demandas do público son os datos de audiometría, pero tamén se fai 
seguimento das redes sociais propias e dos programas, e dos comentarios que chegan por outras vías, entre eles o servizo Buzón da Galega 
a través da conta info@crtvg.es, que se confirma como unha ferramenta da máxima utilidade. Este seguimento é unha axuda clave na toma 
de decisións de programación e de definición de contidos dos diversos programas. 
 
Ademais está a participación directa do público nos propios programas, desde a asistencia aos estudios nalgúns casos ata a recepción de 
chamadas telefónicas en directo e as propias redes sociais cando é posible a súa interacción en tempo real cos/as condutores/as dos espazos 
audiovisuais ou radiofónicos. 
 
Para 2020 a Corporación RTVG manterá acordos de colaboración coas facultades de Comunicación das universidades galegas para que 
grupos de alumnos/as destes centros acheguen puntos de vista propios ou de terceiras persoas sobre diferentes produtos e a propia 
programación televisiva e dixital da Corporación. 
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III. ÁREA DE CONTIDOS 

DIMENSIÓN III.0: Estratexia de contidos 

LIÑA III.0.2: Ocupación do espazo virtual dos medios da Corporación RTVG nos diferentes soportes e plataformas de implantación 
global 

MEDIDA III.0.2.3: Dar preferencia á procura de acordos para levar o sinal da Corporación RTVG en máxima calidade a calquera parte 
do mundo 

OBXECTIVO: Alcanzar acordos para que os contidos da Corporación RTVG na súa mellor versión de calidade de sinal sexan accesibles 
e fáciles de atopar nas novas plataformas converxentes 

METAS: 
Establecer convenios ou contratos cos 
principais operadores 

Lograr que os grandes operadores 
ofrezan o sinal de TVG e G2 para 
Galicia en posicións fáciles de atopar 
e en alta definición 

Lograr que as emisións de Galicia TV 
Europa estean presentes e facilmente 
localizables no menú de todos os 
grandes operadores para o territorio 
estatal 

ENUNCIACIÓN: 
Traballarase na implantación de convenios de colaboración ou contratos cos principais operadores, como R e Movistar+, a fin de que estas 
plataformas inclúan a presenza das canles TVG e G2 na súa versión en alta definición –HD-, e con colocación preferente na súa listaxe de 
canles para as emisións en Galicia. Os mesmos obxectivos serán aplicables para os operadores Vodafone e Orange. 
 
Estes acordos poderanse adoptar directamente por parte da Corporación RTVG ou a través de FORTA, ou mesmo a través das dúas liñas 
de acción simultaneamente. 
 
Para as emisións destes operadores fóra de Galicia vixiarase que a oferta da canle Galicia TV Europa estea presente e na medida do posible 
nunha localización que lle permita ser atopada polo público usuario. 
 
Con relación a operadores exclusivamente dixitais, estudarase en cada caso a conveniencia de ceder o sinal ou facelo a cambio dalgunha 
contrapartida para a Corporación. 
 
Do mesmo xeito, designarase un /ha coordinador/a de referencia para todos os operadores do mundo que distribúen o sinal da Corporación 
RTVG a través de redes de cabo. Na actualidade estes operadores actúan en máis de 10 países, fundamentalmente de América Latina. 
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I.4. Área de Soporte Tecnolóxico e Medios. 

IV. ÁREA DE SOPORTE TECNOLÓXICO E MEDIOS 

DIMENSIÓN IV.1: Técnica 

LIÑA IV.1.0: Actualización de equipos e infraestruturas 

MEDIDA IV.1.0.1: Executar un programa de renovación de dispositivos tecnolóxicos asociados á produción e á emisión de contidos 

OBXECTIVO: Dispoñer de sistemas fiables que proporcionen unha base suficiente e estable ás operacións 

META: 
Deseñar e poñer en funcionamento unha actualización dos 
mesturadores de vídeo dos estudios de control da TVG 

Deseñar un proxecto de renovación dos servidores de 
produción dos estudios de control da TVG 

ENUNCIACIÓN: 
A Corporación RTVG puxo en funcionamento no período 2017-2019 unha nova plataforma dixital de produción que inclúe tanto os aspectos 
da produción coma os da xestión, emisión e arquivo. Este novo sistema permitiu sentar as bases tecnolóxicas para a produción e a emisión 
de material audiovisual en Alta Definición -HD-. En conxunción con este sistema existe outra serie de equipamentos imprescindibles para 
garantir o servizo que está a prestar a Corporación, directamente asociados coa produción e a emisión. 
 
Continuarase coa renovación xa iniciada destas infraestruturas técnicas na anualidade de 2020, seguindo un plan de execución de 
actualizacións aliñado co esquema orzamentario e estratéxico da Corporación. 
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IV. ÁREA DE SOPORTE TECNOLÓXICO E MEDIOS 

DIMENSIÓN IV.1: Técnica 

LIÑA IV.1.0: Actualización de equipos e infraestruturas 

MEDIDA IV.1.0.2: Actualizar os sistemas TIC 

OBXECTIVO: Prover sistemas informáticos eficientes, eficaces e de calidade 

METAS: 
Aumentar a seguridade e fiabilidade das tecnoloxías TIC -
almacenamento, redes etc.- 

Garantir a provisión de servizo de infraestruturas 
existentes estratéxicas como o portal na Rede 

ENUNCIACIÓN: 
As tecnoloxías da información e a comunicación teñen un papel cada vez maior na planificación estratéxica da Corporación RTVG. 
 
Esta medida comprende tanto as aplicacións que dan soporte a procesos da área administrativa e de xestión da empresa coma a actualización 
das infraestruturas clave nas operacións produtivas -por exemplo, capacidade de almacenamento e redes de comunicacións-, ou aplicacións 
estratéxicas que dan soporte a procesos primordiais na cadea de valor que se persigue ou ben proporcionan unha mellor posición concorrente 
de mercado -como é o caso do portal na Rede. 
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IV. ÁREA DE SOPORTE TECNOLÓXICO E MEDIOS 

DIMENSIÓN IV.1: Técnica 

LIÑA IV.1.0: Actualización de equipos e infraestruturas 

MEDIDA IV.1.0.3: Proceder á renovación e actualización das instalacións 

OBXECTIVO: Mellorar a eficiencia enerxética e os custos de explotación das instalacións 

META: 
Mellorar os sistemas de climatización de áreas críticas para a produción da Corporación, como as salas técnicas onde 
se localizan os armarios técnicos de equipos de produción e emisión 

ENUNCIACIÓN: 
As infraestruturas eléctricas e de climatización dos espazos da Corporación RTVG están a renovarse e mellorarse nunha liña de continuidade 
coas actuacións comezadas no período anterior. O correcto funcionamento destas instalacións non só debe garantir o dos sistemas críticos 
para a provisión do servizo público encomendado á Corporación, senón tamén optimizar o seu rendemento enerxético e reducir os custos 
de explotación. 
 
Nesta liña de redución de custos e xestión máis eficaz, xa se traballou na anualidade anterior, unificando os contratos de mantemento dos 
sistemas de climatización. Agora se determinan accións para a renovación das climatizacións que dan cobertura a zonas críticas. 
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IV. ÁREA DE SOPORTE TECNOLÓXICO E MEDIOS 

DIMENSIÓN IV.2: Operativa 

LIÑA IV.2.1: Mellora e transformación dos procesos de produción de contidos 

MEDIDA IV.2.1.0: Aliñar o Departamento de Enxeñería e Sistemas coas unidades operativas doutras Áreas da Corporación para prover 
o soporte tecnolóxico necesario para mellorar procesos e desenvolver e implantar outros novos 

OBXECTIVO: Mellorar a eficiencia e produtividade dos procesos de produción de contidos 

METAS: 
Deseñar e implantar a tecnoloxía necesaria para soportar 
aqueles procesos seleccionados para a próxima anualidade 
como obxectivos de mellora 

Deseñar e implantar a tecnoloxía necesaria para soportar 
novos procesos, seguindo un esquema de prioridades xa 
establecido 

ENUNCIACIÓN: 
A Corporación RTVG está globalmente inmersa nun proceso de transformación dixital, e nomeadamente na súa dimensión de organización 
produtiva. Unha adecuada transformación organizativa leva decididamente asociada a mellora de procesos existentes así como a creación 
doutros novos, moitos deles sustentados sobre unha indispensable base tecnolóxica. 
 
Faise por tanto, para 2020, imprescindible o aliñamento do Departamento de Enxeñería e Sistemas cos obxectivos estratéxicos do resto de 
áreas de produción de contidos, de cara a facer efectiva a xestión do cambio con éxito -incremento da produtividade e mellora da eficiencia 
dos fluxos de traballo-. 
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IV. ÁREA DE SOPORTE TECNOLÓXICO E MEDIOS 

DIMENSIÓN IV.2: Operativa 

LIÑA IV.2.2: Mellora dos fluxos de traballo que involucran a Subdirección -de Departamento- de Medios 

MEDIDA IV.2.2.1: Desenvolver, a partir da identificación de melloras, novas operativas e axustar as existentes en razón da nova 
contorna do sistema de produción dixital, así como doutras novas tecnoloxías, tendo como base os procesos xa descritos e 
establecidos 

OBXECTIVO: Incrementar a produtividade e a eficiencia 

METAS: Poñer en práctica durante o exercicio 2020 os procesos de mellora previamente determinados 

ENUNCIACIÓN: 
No anterior período foron identificados e descritos con detalle os procesos operativos que constitúen a produción de contidos da Corporación, 
todos eles integrados na nova contorna dixital e implicando a maioría deles a máis dunha unidade produtiva, entre as cales se sitúa a 
Subdirección -de Departamento- de Medios. 
 
Así mesmo, derivado do primeiro tramo da transformación dixital que está a experimentar a Corporación RTVG, identificáronse áreas de 
mellora nos fluxos que ligan aquelas unidades. Durante esta anualidade continuaranse a desenvolver aqueles axustes que se consideren 
prioritarios, así como a identificar melloras, en colaboración con todas as Áreas produtivas da Corporación. O obxectivo é, entre outros, 
mellorar a eficiencia dos procesos en cuestión e a calidade técnica dos seus resultados. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES NO IMPULSO E DESENVOLVEMENTO 
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IV. ÁREA DE SOPORTE TECNOLÓXICO E MEDIOS 

DIMENSIÓN IV.2: Operativa 

LIÑA IV.2.2: Mellora dos fluxos de traballo que involucran a Subdirección -de Departamento- de Medios 

MEDIDA IV.2.2.2: Optimizar a xestión de recursos técnicos e humanos da Subdirección -de Departamento- de Medios 

OBXECTIVO: Incrementar a produtividade e a eficiencia 

METAS: 
Equilibrar os medios dispoñibles coas necesidades de 
produción e viceversa, acorde aos criterios produtivos 
estratéxicos vixentes 

Mellorar na anticipación de plans de cobertura informativa 
e outros programas de produción propia 

ENUNCIACIÓN: 
En estreita colaboración coas Áreas de Información e Documentación e de Contidos, optimizaranse os recursos técnicos e humanos dos que 
dispón a Subdirección -de Departamento- de Medios para a produción de contidos, facendo un uso planificado e racional deles. Tratase de 
obter o máximo aproveitamento das novas tecnoloxías recentemente implantadas. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES NO IMPULSO E DESENVOLVEMENTO 
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I.5. Área de Innovación e Negocio. 

V. ÁREA DE INNOVACIÓN E NEGOCIO 

DIMENSIÓN V.1: Comercialización e concorrencia no mercado publicitario 

LIÑA V.1.1: Mellora da posición estratéxica na reestruturación do mercado comercial audiovisual estatal 

MEDIDA V.1.1.1: Exercer unha prospección da nova contorna comercial na procura de oportunidades de crecemento 

OBXECTIVO: Consolidar e incrementar os ingresos publicitarios da Corporación RTVG en todos os soportes 

METAS: 
Crear un plan de comercialización da 
Corporación RTVG para o 2020 

Mellorar os ingresos xerados pola 
publicidade nacional xestionada por 
FORTA 

Mellorar o catálogo publicitario para a 
publicidade galega 

ENUNCIACIÓN: 
A Corporación RTVG debe renovar o seu contrato para a xestión, promoción, venda e cobro dos seus espazos publicitarios para o mercado 
autonómico galego no mes de marzo de 2020. Este contrato, que se publicou no mes de outubro de 2019, regular a relación entre a 
Corporación e un adxudicatario para lograr consolidar e incrementar os ingresos publicitarios en Galicia. 
 
As liñas principais do contrato radican na consecución dun mínimo garantido de dous millóns de euros, unha comisión máxima do 18% e 
unha planificación de actuacións para lograr mellorar os obxectivos comerciais. 
 
Este contrato está aliñado co plan de actuación comercial que rexerá as principais liñas estratéxicas para o ano 2020. Estas liñas pivotarán 
sobre tres principios, tamén compartidos pola FORTA para a publicidade no mercado estatal: configuración en paquetes, mellora do catálogo 
-formatos e espazos- e mellora na xestión publicitaria. 
 
En relación a esa comercialización da publicidade nacional, xestionada por FORTA, no ano 2020 iniciarase o novo proxecto Newix Media, 
cunha nova unidade comercial dentro desa organización e dirixida por un novo director comercial. Os eixes sobre os que pivota este novo 
proxecto radican na redución drástica da caída que ten na actualidade a venda publicitaria de FORTA -que chega a cifras superiores ao 30%-
, un plan de crecemento que permita xerar beneficios a partir do ano 2020, un modelo de configuración de paquetes que permita ofrecer un 
mellor catálogo e unha serie de cambios organizativos que permitan mellorar a axilidade da organización. 
 
En relación á xestión da publicidade do PCC e do PCD realizada por FORTA, o 4 de decembro de 2018 aprobouse na súa Xunta Xeral o 
documento base do acordo de colaboración entre ela e CCMA, acordo que vai rexer o novo sistema de comercialización conxunta e directa 
de FORTA. Ese documento complementa o “Plan de negocio para el nevo modelo de comercialización publicitaria en TV, Radio y Digital de 
FORTA y sus organismos de comunicación audiovisual públicos autonómicos asociados” e o “Modelo de consenso para a comercialización 
publicitaria en TV, radio e dixital de FORTA e os seus organismos”, elaborados pola consultora Deloitte e que rexen os principios de actuación 
que se seguirán desde o mes de decembro para crear a nova estrutura comercial de FORTA. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES NO IMPULSO E DESENVOLVEMENTO 
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V. ÁREA DE INNOVACIÓN E NEGOCIO 

DIMENSIÓN V.1: Comercialización e concorrencia no mercado publicitario 

LIÑA V.1.1: Mellora da posición estratéxica na reestruturación do mercado comercial audiovisual estatal 

MEDIDA V.1.1.2: Definir e executar unha estratexia comercial baseada na configuración de paquetes, na mellora do catálogo e da 
xestión publicitaria 

OBXECTIVO: Desenvolver as liñas estratéxicas do plan de actuación comercial para Galicia 

META: Captar máis recursos comerciais 

ENUNCIACIÓN: 
O plan de actuación comercial para Galicia que rexerá as principais liñas estratéxicas para o ano 2020 fundaméntase en tres liñas estratéxicas: 
configuración de paquetes, mellora do catálogo -formatos e espazos- e mellora na xestión publicitaria. 
 
Unha vez executado o plan para o ano 2019, no que se estableceron novas ventás publicitarias, así como cambios na metodoloxía de 
actuación e a captación de clientes medianos, cómpre agora acometer novos retos relacionados co catálogo de posibilidades que se lle 
deben ofrecer ao mercado publicitario galego desde a Corporación RTVG e para todos os soportes: televisión, radio e dixitais. 
 
Para iso establecerase un plan de configuración de paquetes de contidos co obxectivo de ofrecer unha mellor solución integral para os 
anunciantes. Estes paquetes deben incluír unha oferta multi-soporte e sobre todo, unha oferta en programas complementarios que lle permitan 
aumentar a afinidade de audiencia para cada anunciante. Fálase pois, dun proceso de mellora baseado na adecuación individualizada. 
 
Do mesmo xeito, no ano 2020 proponse mellorar o catálogo de produtos, incorporando formatos innovadores e adaptación de formatos 
existentes á necesidade do cliente. Do mesmo xeito, cómpre establecer melloras na xestión comercial e na xestión interna da Corporación 
RTVG que permita reducir o número de erros na emisión publicitaria. 
 
No caso da publicidade de ámbito estatal, xestionada por FORTA, no ano 2020 iniciarase o novo modelo de comercialización denominado 
Newix Media. Este modelo, que busca reforzar a relevancia das canles de FORTA para os anunciantes nacionais, combinará unha mellor 
proposta conxunta para unha cobertura íntegra do ámbito cunha maior flexibilidade na oferta para os clientes que precisen reforzos rexionais. 
Nese modelo, no que participa activamente a Corporación RTVG, establecerase unha primeira fase de recuperación das caídas das ventas 
de televisión, para continuar co mesmo proceso na publicidade de radio e das contornas dixitais. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES NO IMPULSO E DESENVOLVEMENTO 
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V. ÁREA DE INNOVACIÓN E NEGOCIO 

DIMENSIÓN V.2: Servizo público e concorrencia no mercado audiovisual 

LIÑA V.2.1: Mellora do soporte estratéxico á toma de decisións mediante o perfeccionamento do sistema de medición de impactos 

MEDIDA V.2.1.0: Deseñar un sistema integral de seguimento e medición normalizada do alcance, impacto e recoñecemento social 
da actividade da Corporación, integrando xuntamente cos indicadores tradicionais de audiencia de medios outros que dean conta da 
valoración, grao de notoriedade e credibilidade que a sociedade lle outorga 

OBXECTIVO: Crear un “Data Hub” capaz de satisfacer mellor as demandas de información de audiencia e consumo que se requiren 
para a toma de decisións 

METAS: 

Crear un entorno de Big Data –“Data 
Hub”- que recompile automaticamente 
a información das diferentes fontes 
audimétricas 

Desenvolver modelos de visualización 
de información dinámicos e 
personalizados 

Establecer procesos de toma de 
decisións baseados na información 
real da audiencia 

ENUNCIACIÓN: 
Desde as súas orixes, a Corporación RTVG apostou pola creación dunha canle por satélite para Europa e outra para América. Nesa mesma 
accións estratéxica, establécese unha nova medida destinada a mellorar a presenza nas plataformas dos operadores de cable que distribúen 
o sinal no continente americano e europeo, así como establecer novos acordos comerciais relacionados cos novos xeitos de difusión de 
contidos a través de plataformas dixitais. 
 
No ano 2020 continuarase coas estratexia iniciada no ano 2018 para mellorar, tanto a xestión de información como a visualización dos datos 
de xeito máis operativo para a toma de decisións.  
 
A principal acción para o ano será a consolidación da metodoloxía elaborada no ano 2019 para a construción dun “Data Hub”, capaz de 
combinar boa parte das fontes audiométricas -televisión, radio e dixital- e ofrecer un panel de visualización de información integrado e 
dinámico. Esta metodoloxía establecerase a través da xestión de información integrada nunha ferramenta de “Big Data” e permitirá a consulta 
personalizada da información que se requira en cada momento. 
 
Do mesmo xeito, o “Data Hub” terá a capacidade de formar modelos de predición do comportamento da audiencia, así como de análise de 
comportamentos e funcionamento audimétrico en etapas temporais pasadas. 
 
Crearase así unha ferramenta que permita analizar dun xeito máis eficaz a valoración, o grao de notoriedade e a credibilidade que a sociedade 
galega lle outorga á Corporación RTVG. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES NO IMPULSO E DESENVOLVEMENTO 
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V. ÁREA DE INNOVACIÓN E NEGOCIO 

DIMENSIÓN V.2: Servizo público e concorrencia no mercado audiovisual 

LIÑA V.2.2: Desenvolvemento administrativo e de programación técnica das plataformas e ferramentas orientadas ás novas formas 
de consumo audiovisual 

MEDIDA V.2.2.1: Dotar aos medios públicos dun novo soporte dixital de última xeración desde onde crear nesa contorna 

OBXECTIVO: Establecer unha plataforma integral de difusión de contidos a través de canles dixitais 

METAS: 
Crear un mecanismo de emisión 
conxunto das canles dixitais 

Mellorar a cobertura no público máis 
novo e mellorar o consumo de 
contidos da Corporación RTVG neste 
perfil de idade 

Aliñarse coas tendencias do mercado 
da difusión audiovisual en soportes 
dixitais 

ENUNCIACIÓN: 
No ano 2019 iniciouse a fase de licitación técnica para a creación da plataforma OTT establecendo un modelo de desenvolvemento dinámico, 
capaz de resolver progresivamente cada unha das demandas que require o novo modelo de distribución de contidos dixitais. No ano 2020 
seguirán os procesos técnicos e administrativos que deriven na creación desa plataforma “Over the top”. 
 
A aparición dos novos soportes dixitais e das plataformas especializadas obriga ás empresas de televisión e radio tradicionais a redefinir boa 
parte do seu modelo de negocio. Nese sentido, os principais operadores internacionais estableceron como eixe estratéxico a creación de 
mecanismos que permitan mellorar a experiencia do consumo audiovisual en plataformas dixitais, fundamentalmente a través das ferramentas 
que facilitan o consumo fóra do televisor, como é o caso das OTT. Nese sentido, a Corporación RTVG xa dispón de boa parte das ferramentas 
que se precisan para a creación dunha OTT -produción en formatos dixitais, activación de servizos HbbTV, APPs, canles dixitais temáticas 
...-, pero convén establecer unha plataforma capaz de executar de xeito máis eficaz a coordinación entre eses distintos elementos. 
 
No ano 2020 desenvolverase un contrato con empresas especializadas para o desenvolvemento desa nova prestación en termos de 
arquitectura integrada, así como a modificación dos fluxos e procesos de traballo necesarios para lograr adaptar as rutinas de produción da 
Corporación RTVG aos novos modelos de consumo. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES NO IMPULSO E DESENVOLVEMENTO 
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V. ÁREA DE INNOVACIÓN E NEGOCIO 

DIMENSIÓN V.2: Servizo público e concorrencia no mercado audiovisual 

LIÑA V.2.2: Desenvolvemento administrativo e de programación técnica das plataformas e ferramentas orientadas ás novas formas 
de consumo audiovisual 

MEDIDA V.2.2.2: Lanzar Pestisgo! e poñer en marcha de experiencias audiovisuais dixitais interactivas e complexas 

OBXECTIVO: Ampliar o espectro de contidos do servizo público con novas ferramentas de comunicación nativas dixitais 

META: 
Chegar ao novas audiencias a través de experiencias audiovisuais de inmersión subxectiva, con especial atención á 
educación e aos públicos menores de idade 

ENUNCIACIÓN: 
En 2019 levouse a termo o desenvolvemento e posta en funcionamento experimental da plataforma Petisgo!, deseñada no marco do acordo 
Dico Mindset asinado entre a Amtega e a Corporación RTVG nese ano. 
 
Esta plataforma deberá estar operativa en decembro do 2020 e permitirá establecer un modelo de creación de experiencias audiovisuais 
complexas en contornos reais, incorporando as novas tendencias narrativas -realidade real, realidade aumentada etc.- así como as 
ferramentas tecnolóxicas máis avanzadas -IoT, BlockChain ...-. 
 
En canto ás canles dixitais, no ano 2020 continuarase co proxecto Deporte360.gal, centrado na emisión de contidos relacionados cos 
deportes de base, feminino e alternativo. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES NO IMPULSO E DESENVOLVEMENTO 

Oficina do/a 
Director/a Xeral 

Área de Xestión 
Corporativa 

Área de 
Información e 

Documentación 
Área de Contidos 

Área de Soporte 
Tecnolóxico e 

Medios 

Área de 
Innovación e 

Negocio 

     
 

 

  



 
Plan Xeral de Actuación da Corporación RTVG; Actuación 2020                                 Decembro de 2019 

Dirección Xeral                                                                                                                                       61 

 

V. ÁREA DE INNOVACIÓN E NEGOCIO 

DIMENSIÓN V.2: Servizo público e concorrencia no mercado audiovisual 

LIÑA V.2.3: Revisión e eventual re-definición da cobertura e a difusión das canles da Corporación RTVG 

MEDIDA V.2.3.0: Mellora da comercialización do sinal da Corporación RTVG no ámbito internacional 

OBXECTIVO: Consolidar e mellorar a presenza do sinal da Corporación RTVG nos países de Europa e América 

METAS: 
Aumentar os a presenza da 
Corporación en países de América e 
Europa 

Consolidar e mellorar a presenza da 
Corporación en plataformas 
operadoras de cable-satélite 
internacionais 

Mellorar a presenza da Corporación 
en plataformas OTT internacionais 

ENUNCIACIÓN: 
Desde as súas orixes, a Corporación RTVG apostou pola creación dunha canle por satélite para Europa e outra para América. Nesa mesma 
accións estratéxica, establécese unha nova medida destinada a mellorar a presenza nas plataformas dos operadores de cable que distribúen 
o sinal no continente americano e europeo, así como establecer novos acordos comerciais relacionados cos novos xeitos de difusión de 
contidos a través de plataformas dixitais. 
 
Cómpre así crear un plan estratéxico de venta de sinal que contemple as tres metas establecidas nesta Medida e lograr que o sinal da 
Corporación RTVG se consolide como unha das principais referencias da televisión feita en España. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES NO IMPULSO E DESENVOLVEMENTO 
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II. RESUMO DE DIMENSIÓNS, LIÑAS E MEDIDAS POR ÁREAS FUNCIONAIS NA ESTRUTURA DA 
CORPORACIÓN. 
II.0. Na Oficina do/a Director/a Xeral. 

ÁREA 0 DIMENSIÓNS LIÑAS MEDIDAS 
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0.1: Organización e xestión 
do cambio 

0.1.1: Consolidación da segunda fase da transformación dixital na 
operativa dos medios de produción 

 

0.1.1.1: Reorganizar funcionalmente os medios de produción para incrementar a 
eficiencia nos procesos 

0.1.1.2: Incrementar a produtividade sen saturar e sen exercer maior presión sobre os 
recursos humanos 

0.1.2: Mellora da coordinación e eficiencia nos proxectos e traballos 
que impliquen a varios Departamentos ou unidades 

 

0.1.2.0: Adaptar as axendas e métodos das reunións cara a un sistema áxil baseado en 
metodoloxías actuais 

0.1.3: Implantación dun sistema de análise e valoración da eficiencia 
dos distintos medios de produción 

 

0.1.3.0: Obter informes útiles que permitan analizar aspectos clave da produtividade e 
permitan valoracións que faciliten unha posterior mellora na eficiencia dos procesos 

0.1.4: Creación de novos procedementos de traballo con lóxica dixital  

0.1.4.0: Promover estratexias que garantan unhas canles dixitais satisfactoriamente 
actualizadas nos seus contidos 

0.2: Proxección institucional 
e responsabilidade social 
corporativaI 

0.2.1: Mellora das vías de comunicación interna e externa da 
Corporación RTVG 

 

0.2.1.1: Desenvolver actuacións que fomenten o diálogo intra e inter Departamentos con 
liñas de comunicación verticais e horizontais bidireccionais 

0.2.1.2: Reforzar a estratexia de imaxe de marca no marco da evolución da 
responsabilidade social corporativa  

0 2.2: Intensificación dos contidos relacionados coa lingua nos 
medios públicos 

 

0.2.2.0: Crear e difundir contidos específicos relacionados coa lingua e a lexicografía 
galegas 

0.2.3: Presenza institucional dos medios públicos de comunicación 
dentro e fóra de Galicia 

 

0.2.3.0: Intensificar a proxección exterior da imaxe da Corporación RTVG e do sector 
audiovisual galego a través dos medios públicos 
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II.1. Na Área de Xestión Corporativa. 

ÁREA I DIMENSIÓNS LIÑAS MEDIDAS 
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I.1: Economía e 
administración 

I.1.1: Perfeccionamento e mellora da eficiencia na xestión  

I.1.1.1: Mellorar o modelo de xestión sobre o que se articula a provisión do servizo público 
de comunicación audiovisual 

I.1.1.2: Manter a autonomía financeira da Corporación con base exclusiva nos recursos 
propios 

I.1.2: Perfeccionamento e mellora dos instrumentos e ferramentas 
de rexistro de información de natureza económico-financeira 

 

I.1.2.1: Situar a combinación entre o factor humano e a tecnoloxía como chave dos 
sistemas de información económico-financeira 

I.1.2.2: Impulsar unha cultura de modernización na Área de Xestión Corporativa en orde 
á disposición de información de calidade, por precisión, fiabilidade, relevancia, carácter 
exhaustivo, capacidade de procesamento e alcance, con valor de materia prima para un 
coñecemento clave de orde estrutural sobre o conxunto da organización, de xeito que 
permita prognósticos axeitados orientados ao cambio en anticipación estratéxica e, así, 
avanzar nunha xerencia orzamentaria desa natureza e significado 

I.1.2.3: Mellorar as liñas de traballo na dirección de goberno, na rendición de contas e no 
exercicio da transparencia en base á mellora dos instrumentos e ferramentas de rexistro 
de información de natureza económico-financeira 

I.2: Contratación 
administrativa 

I.2.0: Avance no perfeccionamento e consolidación da implantación 
da administración electrónica na Corporación 

 

I.2.0.1: Impulsar en clave de perfeccionamento progresivo e consolidación a implantación 
en curso da administración electrónica na xestión de procedementos de natureza 
económico-orzamentaria, administrativa e de contratación administrativa, promovendo o 
seu uso e avaliando os progresos en orde ao seu axuste progresivo 

I.2.0.2: Preservar a calidade atinxida dos procedementos de licitación e contratación 
administrativa ao fío da súa progresiva evolución a unha tramitación e xestión íntegras 
por medios dixitais relacionados con eles 

I.3: Prestación de soporte 
xurídico 

I.3.1: Continuidade no avance da definición e preservación das 
garantías en orde á salvagarda da responsabilidade xurídica 
corporativa 

 

I.3.1.0: Perfeccionar a detección de eventualidades de responsabilidade xurídica 

I.3.2: Contribución da perspectiva xurídica na prospectiva 
estratéxica da xestión dos recursos humanos 

 

I.3.2.0: Avanzar cara a unha mellora da contribución da perspectiva xurídica na 
prospectiva estratéxica da xestión dos recursos 

I.4: Xestión das persoas e a 
organización 

I.4.1: Atribución dun carácter ordinario a unha xestión estratéxica 
dos recursos humanos da Corporación 

 

I.4.1.0: Fixar como filosofía e parte da cultura corporativa, e así como base da xestión 
efectiva das persoas e a organización os criterios de xestión do cadro 

I.4.2: Mellora da xestión dos recursos humanos en termos de 
rendemento operacional e estratéxico 

 

I.4.2.0: Incrementar o rendemento dos recursos, ferramentas, instrumentos e 
procedementos dispoñibles dedicados á xestión do capital humano e da organización 
para optimizalos como soporte da xestión estratéxica e innovadora pretendida 

I.4.3: Desenvolvemento efectivo dunha xestión pro-activa do cadro e 
a organización en clave de anticipación estratéxica 

 

I.4.3.1: Tomar o deseño do cadro da Corporación como oportunidade para a 
consolidación e estabilización do emprego 
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I.4.3.2: Facilitar as achegas formativas precisas que, en clave de formación continua, 
dean soporte a un incremento directo da eficiencia produtiva do cadro, así como que 
resulten necesarias para a habilitación en novas competencias 

II.2. Na Área de Información e Documentación. 

ÁREA II DIMENSIÓNS 
LIÑAS 

MEDIDAS 

II.
 IN
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O

R
M
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 E
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M

E
N

T
A

C
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II.0: Incremento da eficiencia 
organizativa e operacional 

II.0.1: Acoplamento de sistemas, programas e espazos derivados da 
aplicación da dixitalización 

 

II.0.1.1: Reforzar a renovación tecnolóxica de dispositivos xa instalados acorde coas 
novas necesidades produtivas derivadas da disposición dos novos equipos e fluxos de 
traballo acompasándoa co cambio da relación co espazo de traballo 

II.0.1.2: Reformar as contornas de traballo para unha optimización dos recursos efectivos 
e fluxos operativos 

II.0.1.3: Desenvolver a integración das diferentes unidades multi-capa dentro do sistema 
dixital ao redor de Mesa Central, coordinando as accións, os sistemas de produción e o 
acceso ás fontes de información compartidas desde equipos remotos 

II.0.2: Avance na integración metodolóxica do marco teórico cos 
procesos técnicos e a análise de casuísticas derivadas para unha 
mellor integración dos servizos 

 

II.0.2.1: Desenvolver un control continuado dos procesos e as súas etapas de cara ao 
constante perfeccionamento das distintas operacións derivadas da dixitalización 

II.0.2.2: Readaptar a estratexia de produción de contidos informativos sistematizando e 
reorganizando elementos de xestión multi-canle 

II.0.3: Reconversión do sistema de almacenamento de soporte vídeo-
gráfico nun arquivo dixital activo e re-estruturado para unha 
accesibilidade interna e externa superior en capacidade e axilidade 

 

II.0.3.0: Transformar a contorna pasiva de apoio á produción nunha contorna activa 
xeradora de contidos 

II.0.4: Potenciación de experiencias e aplicacións dixitais que xeren 
valor engadido aos produtos de creación propia para expandir o 
espectro potencial de usuarios das canles da Corporación 

 

II.0.4.1: Promover a aprendizaxe e extensión dentro do colectivo de traballadores/as do 
uso de ferramentas dixitais para a mellor e máis precisa presenza nunha contorna desa 
natureza 

II.0.4.2: Aumentar a axilidade de resposta dos medios públicos perante situacións de 
emerxencia optimizando recursos e fluxos en función da canle emisora 

II.0.4.3: Avanzar na renovación e innovación nas formas narrativas dos espazos 
informativos 

II.0.5: Seguimento e revisión dos resultados das estratexias nos 
diferentes medios da Corporación 

 

II.0.5.1: Desenvolver un ecosistema produtivo para a implantación das novas canles 
dixitais e o seguimento en termos de impactos para calibrar a súa viabilidade e 
penetración 

II.0.5.2: Formular unha reflexión crítica á luz das novas posibilidades e unha eventual re-
definición da estratexia global da Corporación en canto marcas e medios 

II.0.5.3: Desenvolver todos os servizos soportados no novo sistema de transporte de sinal 
de radio a través de IP 

II.0.6: Elaboración inicial dunha guía que recompile diferentes criterios 
operativos e de estilo para o traballo xornalístico 

 

II.0.6.0: Desenvolver a aproximación primeira, teórica e práctica, a un manual no que se 
definan aspectos estilísticos e da política de medios da Corporación RTVG asociados ao 
traballo xornalístico 
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II.3. Na Área de Contidos. 

ÁREA III DIMENSIÓNS LIÑAS MEDIDAS 

III
. 

C
O

N
T

ID
O

S
 

III.0: Estratexia de contidos 

III.0.1: Extensión e actualización acompasada da estratexia de 
captación de contidos 

 

III.0.1.1: Definir con carácter previo un fondo de contidos interactivos susceptibles de 
incorporarse á oferta da Corporación RTVG 

III.0.1.2: Desenvolver unha acción prospectiva de segmentación de públicos en razón dos 
fondos de contidos, valorando as potencialidades de diversificación da oferta 

III.0.1.3: Deseñar e desenvolver actuacións, harmonizadas coas anteriores, de 
coñecemento de e resposta aos intereses, necesidades e pautas de consumo do público 
infantil 

III.0.1.4: Avanzar na renovación e innovación nas formas narrativas e de continuidade nas 
canles, nomeadamente de televisión, titularidade da Corporación RTVG 

III.0.1.5: Intensificar a busca en mercados non masivos de novos produtos susceptibles 
de adquisición ou adaptación 

III.0.2: Ocupación do espazo virtual dos medios da Corporación RTVG 
nos diferentes soportes e plataformas de implantación global 

 

III.0.2.1: Intensificar a estratexia de visión 360º da Corporación RTVG para retro-
alimentala en clave de promoción desde todos os ámbitos dixitais e dixitais nativos 

III.0.2.2: Desenvolver unha estratexia de escoita activa do público usuario para a 
adopción de medidas “ad hoc” nun entorno flexible e dinámico de resposta 

III.0.2.3: Dar preferencia á procura de acordos para levar o sinal da Corporación RTVG 
en máxima calidade a calquera parte do mundo 

 

II.4 Na Área de Soporte Tecnolóxico e Medios. 

ÁREA IV DIMENSIÓNS LIÑAS MEDIDAS 

III
. 
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IV.1: Técnica 

IV.1.0: Actualización de equipos e infraestruturas  

IV.1.0.1: Executar un programa de renovación de dispositivos tecnolóxicos asociados á 
produción e á emisión de contidos 

IV.1.0.2: Actualizar os sistemas TIC 

IV.1.0.3: Proceder á renovación e actualización das instalacións 

IV.2: Operativa 

IV.2.1: Mellora e transformación dos procesos de produción de 
contidos 

 

IV.2.1.0: Aliñar o Departamento de Enxeñería e Sistemas coas unidades operativas 
doutras Áreas da Corporación para prover o soporte tecnolóxico necesario para mellorar 
procesos e desenvolver e implantar outros novos 

IV.2.2: Mellora dos fluxos de traballo que involucran a Subdirección -
de Departamento- de Medios 

 

IV.2.2.1: Desenvolver, a partir da identificación de melloras, novas operativas e axustar 
as existentes en razón da nova contorna do sistema de produción dixital, así como 
doutras novas tecnoloxías, tendo como base os procesos xa descritos e establecidos 

IV.2.2.2: Optimizar a xestión de recursos técnicos e humanos da Subdirección -de 
Departamento- de Medios 
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II.5. Na Área de Innovación e Negocio. 

ÁREA V DIMENSIÓNS LIÑAS MEDIDAS 

V
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E
G

O
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IO
 

V.1: Comercialización e 
concorrencia no mercado 
publicitario 

V.1.1: Mellora da posición estratéxica na reestruturación do mercado 
comercial audiovisual estatal 

 

V.1.1.1: Exercer unha prospección da nova contorna comercial na procura de 
oportunidades de crecemento 

V.1.1.2: Definir e executar unha estratexia comercial baseada na configuración de 
paquetes, na mellora do catálogo e da xestión publicitaria 

V.2: Servizo público e 
concorrencia no mercado 
audiovisual 

V.2.1: Mellora do soporte estratéxico á toma de decisións mediante o 
perfeccionamento do sistema de medición de impactos 

 

V.2.1.0: Deseñar un sistema integral de seguimento e medición normalizada do alcance, 
impacto e recoñecemento social da actividade da Corporación, integrando xuntamente 
cos indicadores tradicionais de audiencia de medios outros que dean conta da valoración, 
grao de notoriedade e credibilidade que a sociedade lle outorga 

V.2.2: Desenvolvemento administrativo e de programación técnica 
das plataformas e ferramentas orientadas ás novas formas de 
consumo audiovisual 

 

V.2.2.1: Dotar aos medios públicos dun novo soporte dixital de última xeración desde 
onde crear nesa contorna 

V.2.2.2: Lanzar Pestisgo! e poñer en marcha de experiencias audiovisuais dixitais 
interactivas e complexas 

V.2.3: Revisión e eventual re-definición da cobertura e a difusión das 
canles da Corporación RTVG 

 

V.2.3.0: Mellora da comercialización do sinal da Corporación RTVG no ámbito 
internacional 

 


