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0. FUNDAMENTO E XUSTIFICACIÓN. 

Definir as liñas de acción para a CRTVG supón formular un ensaio de lectura estratéxica das perspectivas que a 

Corporación debe desenvolver en resposta de adaptación e anticipación aos desafíos do medio en que actúa en función 

da súa misión, para logo sintetizalas e articulalas de xeito que configuren un dispositivo ben definido cunha dobre 

utilidade: establecer a asignación de responsabilidades dentro da organización para desenvolvelas; permitir, como 

outro exercicio de coñecemento estratéxico, unha valoración significativa do grao de avance nelas. 

A Corporación é un operador público de difusión de contidos audiovisuais que, mediante tecnoloxías de comunicación 

remota, desenvolve a súa actividade como instrumento dun servizo público de acordo cunha serie de criterios de toda 

índole, en calquera caso ben coñecidos, fixados na “Lei 9/2011, de 9 de novembro, dos medios públicos de 

comunicación audiovisual de Galicia” -da que se derivou a constitución da Corporación a partir de tres entes 

preexistentes que tiñan con anterioridade encomendado ese servizo: a Compañía de Radio Televisión de Galicia e as 

sociedades dependentes Radio Televisión Galicia, S.A. e Televisión de Galicia, S.A.-. 

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 CRTVG. Deste xeito, ese 

instrumento contén as indicacións suficientes como para informar a estratexia da Corporación.  

En particular, o primeiro Mandato Marco aprobouse a finais do ano pasado polo Parlamento de Galicia, e entrou en 

vigor a partir da súa publicación no DOG o martes 29 de decembro de 2015. 

A enunciación desas liñas desde a Dirección Xeral da CRTVG atende, desde esa referencia, a formular un horizonte de 

avance, neste caso para o período 2017/2019, pero de calado estratéxico. Son liñas que expresan o compromiso que a 

Corporación contrae coa sociedade e as institucións de Galicia en congruencia co disposto naquelas normas antes 

referidas. 

O gran imperativo estratéxico para CRTVG é a súa adaptación ás circunstancias do mercado en que concorre. Nesa 

adaptación xógase, ao cabo, 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. 

Pois ben, neste momento esa adaptación xa está en curso, ten unha traxectoria definida e téñense dado pasos 

significativos na dirección que traza. Mesmo, nunha lectura histórica, a tal Lei 9/2011 formaliza e define xuridicamente 

o marco e a teleoloxía da propia existencia da Corporación. Quere isto dicir que esa traxectoria xa foi iniciada por 

aqueles entes xurídicos antecedentes a ela, e que xa foi confirmada no seu primeiro ano de existencia. De feito, estas 

Liñas de Acción Estratéxica estríbanse na convicción de que xa están perfiladas pero pendentes de consolidarse as bases 

da nova CRTVG á altura do que os tempos demandan e de que os pasos seguintes deben ir no sentido de materializar 

ese feito en consecuencias tanxibles naquel mercado e, por tanto, sobre os xeitos concretos en que presta un servizo 

público. 

Desde esas premisas, a definición do contexto que marca os imperativos de adaptación da Corporación debe comezar 

por sinalar as circunstancias e dinámica dese mercado. E as principais claves ao respecto son estas: 

� Nas últimas décadas, ao fío dos cambios na tecnoloxía e o comportamento das audiencias, multiplicouse o 

número de operadores, e dos de natureza privada en particular. Isto incidiu nos termos da concorrencia dos 

medios dependentes das administracións públicas, que, mantendo a súa razón de ser como servizo público, se 

viron impelidos a introducir como factor de viabilidade e sustentabilidade unha dinámica de xestión en clave 

empresarial, con consecuencias na súa organización e estratexia, e mesmo no seu estatuto. 
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� Nese tempo, e nunha secuencia progresivamente acelerada, pasouse da multiplicación das canles de orientación 

xeral ao desenvolvemento dunha profusión de canles temáticas atendendo a segmentos específicos de mercado, 

mentres que se desenvolvía a dixitalización dos contidos e se diversificaban os medios de transmisión, sendo de 

certo a efectuada mediante cable a máis determinante do cambio. Isto, e outros epifenómenos asociados, trazan 

un panorama actual e próximo que pode sintetizarse así: 

• O predominio, en transo de consolidación, da Internet de banda larga como canle. En todo caso, en España 

iso acompañarase a curto prazo cunha máis que probable readaptación do espazo radioeléctrico entre a TDT 

e a televisión por satélite. 

• A multiplicidade de dispositivos de recepción -por tanto, de lugares, momentos, intensidade de experiencias 

e tempos de duración do consumo-. Ademais, a evolución tecnolóxica vai continuar en canto calidades de 

resolución e incremento das prestacións dos dispositivos etc.. 

• Asociado ao anterior, o desenvolvemento de posibilidades de interacción entre os espectadores e o emisor. 

• A elección de contidos á vontade, ou ben servidos por operadores dentro dunha formalidade de canles cunha 

programación, con catálogos complementarios, ben por catálogo directamente, ou xa libremente procurados 

na Rede; para consumir en liña -como tendencia dominante- ou previa descarga. Neste escenario conviven un 

número crecente de canles en aberto e de pagamento, e rexístrase un dobre fenómeno de incremento das 

ofertas integradas e dos servizos por subscrición. 

• A democratización da produción de contidos e, asociadas, a profusión de formatos fragmentarios e á súa 

virtual circulación gratuíta. 

Se ese é o escenario, cabe entón formular reflexións en tres liñas relacionadas entre si: os determinantes que como 

instrumento dun servizo público atinxen á CRTVG para actuar nel, o horizonte de posibilidades a que apunta e a 

situación actual da Corporación nese horizonte, e as liñas de avance polas que proseguir a evolución emprendida para 

alcanzalo. 

Así, en primeiro termo, a adaptación da CRTVG a ese estado de cousas está propiciada, no plano da personalidade como 

operadora, pola devandita Lei 9/2011. Esta norma traza un modelo xurídico-institucional e de financiamento que define 

a posición da Corporación con relación á sociedade facendo patente unha natureza conxugada de empresa e servizo 

público. 

Desde este punto de vista, as esixencias no momento actual están en sintonizar unha revisión do modelo de negocio 

profundando ao tempo, actualizándoa, ampliándoa e mellorándoa, a dimensión de servizo público. 

No primeiro deses sentidos trátase de pasar de facer parte dun ciclo de valor a integrarse nunha rede de valor, o que 

obriga a pensar na CRTVG como centro de xestión de contidos, que xa non ordena os procesos de xeración e produción 

daqueles nunha estrutura vertical convencional: televisión, radio e internet, senón que, cunha filosofía de plataforma 

múltiple, centraliza os de todas as posibles procedencias para a súa utilización en todos os soportes dispoñibles, 

planificando o seu desenvolvemento multimedia. Unha CRTVG que desenvolve para iso mecanismos propios de xestión 

e clasificación de produtos que lle permitan nutrir unha oferta de contidos ao tempo de orientación xeral e temática, e 

dese xeito concorre no mercado como fornecedor global de contidos dixitais para todo tipo de segmentos de audiencia. 

De aí derívanse ademais de xeito evidente novas virtualidades na prestación do servizo público. 

Está así emprazada a CRTVG a unha revisión da súa dinámica de funcionamento. Pero tamén neste sentido hai xa un 

camiño andado en canto á oferta convencional de radio e televisión da Corporación que está asociada a marcas de 

identidade definidas e consolidadas: TVG e Radio Galega. Estas marcas despréganse en canles de orientación xeral, con 

niveis de alcance e audiencia que lle outorgan unha axeitada posición competitiva no ámbito de Galicia. Ademais, esas 

canles están dispoñibles en diversas plataformas e son accesibles por diversos medios de transmisión. Doutro lado a 

Corporación vén incrementando a oferta de contidos na Rede desde o seu portal que é neste momento o máis 

importante en lingua galega. 

E desde o descrito hai unha serie de aspectos que deben considerarse: 
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En primeiro termo está a disposición dos medios técnicos axeitados que se concreta na necesidade dunha aplicación 

produtiva da dixitalización, agora en curso de execución. 

Doutro lado, a revisión do modelo de explotación e a mellora do servizo, asociada a esa aplicación produtiva da 

dixitalización, ten necesariamente que conxugarse cunha reorganización do dispositivo produtivo. A este respecto 

novamente a constitución da Corporación significou un avance cunha re-estruturación que xa fixo efectiva a integración 

nun só dos anteriormente correspondentes á radio e á televisión. Deste xeito cómpre agora progresar de cara á 

integración nel do que atende ós medios dixitais e, ao tempo, revisar e harmonizar o conxunto resultante en 

conformidade coa filosofía de modelo produtivo a implantar. E non debe perderse de vista que isto implica, así mesmo, 

avanzar cara a perfilar unha nova cultura corporativa e, tomándoa como eixe estratéxico, meditar cunha visión integral 

a respecto das novas esixencias e necesidades do cadro de persoal, en especial nos niveis formativo e funcional. 

No sentido antecedente o certo é que o cadro de persoal da Corporación, na súa dilatada experiencia e probada 

capacidade, no seu compromiso histórico co proxecto que a CRTVG encarna, constitúe o capital máis valioso e 

característico da Corporación; o que lle infunde alento e personalidade de seu. Así a virtual evolución da cultura 

corporativa, da organización funcional etc. a prol dunha actualización en dimensións diversas que atinxen ao cadro de 

persoal, son dinamismos que deben enmarcarse nunha filosofía de xestión -recoñecemento e promoción- do talento e 

levarse a termo nun entorno de diálogo, negociación e consenso. 

Como corolario de todo o anterior está a cuestión da rendibilidade e a sustentabilidade. A CRTVG chega a este punto da 

súa evolución nunha situación que, vista retrospectivamente con relación a uns poucos anos atrás, é de progresiva e 

sostida mellora do seu equilibrio orzamentario e saneamento financeiro. Ademais, a Corporación está determinada na 

actualidade por un modelo de financiamento, consagrado pola Lei 9/2011, que é plenamente funcional para avanzar 

nesa liña. Iso non nega a necesidade de, a medio prazo, consumada e aplicada a revisión do modelo de negocio, estudar 

as posibles vías para procurar un incremento da rendibilidade económica da súa actividade; unha virtualidade que hoxe, 

polos condicionamentos do mercado e da propia CRTVG como operadora nel, pasa por avanzar nun conxunto de 

melloras, reformas e avances. Mentres, o acento da xestión deberá pórse en adecuar a de orde financeiro e 

orzamentaria; manter a posición, certa pero inevitablemente discreta, no mercado publicitario, e en conxugar as tales 

reformas e avances cun aumento da eficiencia de xeito que se manteña unha racionalidade dos custes de explotación. 

Esta é, en fin, a suma de desafíos que enfronta a CRTVG. E estas Liñas de Actuación Estratéxica 2017 – 2019 proxectan, 

desde algúns criterios formais e de orde expositiva que a seguir se detallan, os elementos chave para lles dar unha 

resposta coherente. 

En canto esa resposta, pois, e en primeiro termo, infórmanas dúas notas: 

� A súa total congruencia co disposto nos dous instrumentos normativos referidos: a Lei 9/2011 e o vixente 

Mandato Marco do Parlamento de Galicia. 

� A súa coherencia co diagnóstico e a caracterización esbozados que, doutro lado e en última instancia, teñen 

tamén un marco acaído para a súa resposta neses dous instrumentos. 

Con relación aos termos en que se articula debe sinalarse agora, xa como introdución aos capítulos que seguen, que se 

optou por denominalas así: “liñas”, en atención a que definen perspectivas e vectores de avance cara aos horizontes de 

evolución establecidos que xa se enunciaron xenericamente. Así, este conxunto de formulacións en clave de 

planificación xeral, facilita aproximarnos ás principais liñas de actuación o cal vai permitir supervisar a evolución efectiva 

das mesmas. Neste sentido cabe dicir tamén que unha formulación tal permitirá eventualmente revisalas, xa que, na 

medida que o momento actual define un ciclo de cambios decisivos nun entorno en cambio, un proceso como ese, 

aberto, debe estar igualmente aberto á incorporación doutras liñas para completar e perfilar as agora propostas. 

Neste contexto, as liñas de actuación teñen carácter orgánico porque remiten ás instancias en que se articula a 

organización da Corporación. Así: 
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� As liñas aluden tres grandes conxuntos de dimensións, e agrúpanse neles configurando os seguintes capítulos do 

documento, cunha correspondencia evidente coas grandes esferas de decisión e responsabilidade en que se 

estrutura a CRTVG. Son eses conxuntos, pois: 

• O conformado polas dimensións de soporte de xestión e medios humanos. 

• O definido polas dimensións de prestación efectiva dun servizo publico. 

• O correspondente ás dimensións de proxección institucional e responsabilidade social corporativa. 

� Agrúpanse en segundo termo, dentro deses conxuntos de dimensións, en áreas, entendendo por tales os 

ámbitos de responsabilidade, agora nunha correspondencia xenérica cos niveis da organización que supoñen os 

departamentos, en que se ten que facer efectivo no plano executivo o seu desenvolvemento. 

� En terceiro, concrétanse en medidas, asignándose a estas un código de identificación. Nos máis dos casos as 

medidas supoñen desdobrar as liñas para poñer así en evidencia os elementos singulares de acción coordinados 

en que deben materializarse. 

� Por último, nalgún caso, particularízanse aínda criterios, determinantes etc. que son relevantes en orde ao 

desenvolvemento das medidas correspondentes. 

A enunciación de liñas e medidas, en todo caso, acompáñase dalgunhas reflexións e consideracións de encadre que 

detallan no nivel particular de que se trata a visión xeral xa exposta. 

Un capítulo adicional, coa intención de perfilar a contribución e a responsabilidade daquelas diferentes instancias da 

organización nas diferentes medidas, expresa plasticamente, coas convencións que alí se apuntan, a encomenda a cada 

unha delas en canto liderar o seu desenvolvemento ou cumprirlle un papel destacado de apoio nos casos 

correspondentes que se lle asignan en virtude da súa función na estrutura da Corporación. 
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I. LIÑAS DE ACTUACIÓN SOBRE AS DIMENSIÓNS DE SOPORTE DE XESTIÓN E MEDIOS HUMANOS. 

Ao comezar por considerar a serie de dimensións ás que se refire este capítulo aténdese a ofrecer o conxunto de liñas 

que se presentan nunha secuencia que facilite a comprensión da asignación do seu desenvolvemento ás diferentes 

instancias da estrutura da Corporación. 

Nese sentido, de acordo co sinalado no capítulo previo de xustificación e fundamento, as liñas de avance que se 

propoñen nestas dimensións articúlanse nas áreas seguintes: 

� Económico-Administrativa e de Xestión. 

� Xurídica. 

� Recursos Humanos. 

� Explotación comercial. 

I.1. Na Área Económico-Administrativa e de Xestión. 

Singularizando nela a xestión económico financeira, apóñenselle dúas liñas de acción: 

� Perfeccionamento da administración e mellora da eficiencia. 

� Mellora dos procedementos e mecanismos de seguimento en perspectiva estratéxica. 

I.1.1. Perfeccionamento da administración e mellora da eficiencia. 

A reorganización estrutural froito da constitución e posta en funcionamento da Corporación deu lugar a unha necesaria 

revisión dos procedementos de xestión para a súa adecuación formal, proceso que xa está iniciado. Porén, cómpre 

actuar en paralelo aproveitando a oportunidade que se xera así para unha revisión íntegra daqueles, o seu ensaio e 

axuste e a súa catalogación e definición exhaustiva, sentando as bases dun Manual de Procedemento Administrativo. 

Doutro lado, ao longo dos anos inmediatamente anteriores á constitución da Corporación, e en coherencia co avance 

que esta supón, a CRTVG foi obxecto dun significativo proceso que deu como froito unha situación de saneamento 

financeiro, contención do gasto e equilibrio orzamentario, cunha débeda neta positiva e un endebedamento bancario 

nulo ao peche do exercicio 2015. Compre así, desde a base da situación actual, que a nova CRTVG continúe na liña 

emprendida, mantendo os logros acadados en termos de estabilidade. 

Por tanto, considerando esas circunstancias, rubricando os pasos dados no primeiro dos sentidos mencionados e para a 

definición do escenario estable devandito como preparación daquel avance posterior, fíxanse as seguintes seis medidas: 

� Adaptación, mellora e definición protocolaria de procedementos de xestión (I.1.1.1). 

� Avance cara a acompasar a administración financeira á orzamentaria (I.1.1.2). 

� Mantemento do nivel actual de endebedamento financeiro bancario nulo (I.1.1.3). 

� Mantemento do equilibrio orzamentario, o saneamento financeiro e a contención do déficit como contribución a 

garantir a sustentabilidade (I.1.1.4). 

� Optimización funcional da transparencia económico financeira coa finalidade de contribuír a formas máis 

eficientes de gobernanza (I.1.1.5). 

� Incremento da intelixencia prospectiva en perspectiva orzamentaria a partir da análise do contexto e da 

evolución nel da posición da CRTVG en razón da súa nova organización e dinámica de concorrencia no mercado 

para mellorar a capacidade de dirección en termos de visión e orientación, facendo un esforzo de indagación 

cualitativa con orientación de futuro, do tipo busca de documentación relevante, recollida de opinión de 

expertos e outros métodos que permitan identificar problemas emerxentes e oportunidades potenciais para a 

Corporación RTVG (I.1.1.6). 
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I.1.2. Mellora dos procedementos e mecanismos de seguimento en perspectiva estratéxica. 
Proxectando en perspectiva estratéxica a liña precedente, quérese avanzar a unha xerencia do orzamento nesa clave, o 

que significa incorporar unha visión e orientación cualitativa que complemente o cálculo e a percepción de futuro. 

Significa tamén considerar as condicións cambiantes do entorno como un aspecto a incorporar e avaliar positivamente 

na xestión. A visón estratéxica do orzamento contribúe a mellorar unha xestión flexible deste, aberta á adaptación e 

mesmo a desenvolver e aplicar avaliacións a medio e longo prazo máis que a criterios baseados na produtividade 

inmediata. Implica, por último, introducir novos indicadores dunha xestión axeitada, asociados: a criterios de 

diagnóstico para a identificación de problemas; ao deseño para acompasar as adaptacións previstas de xeito coherente 

coa estratexia elixida, e ao desenvolvemento para a posta en marcha operativa das solucións adoptadas. 

O anterior concrétase así en tres medidas: 

� Potenciación das capacidades de xestión estratéxica  do orzamento, entendidas como un exercicio de percepción 

subxectiva e intuición que complementa o cálculo e a proxección de futuro (I.1.2.1). 

� Deseño de mecanismos válidos para o seguimento e o desenvolvemento da execución do orzamento (I.1.2.2). 

� Establecemento de criterios para medir o cumprimento de obxectivos no ámbito económicos-financeiro e 

orzamentario (I.1.2.3). 

I.2. Na Área Xurídica. 

Configurada xa precisamente no xurídico a nova CRTVG dun xeito pleno e definido, nun contexto en que aparece como 

caracterizado previsiblemente pola xestión ordinaria deste área, resulta fundamental acompasar o control do seu 

funcionamento interno 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 un novo 

marco de esixencias que cobrará progresiva importancia, senón xerando un incremento do rigor do funcionamento 

interno da Corporación e da seguridade nese sentido. Trátase en particular de xerar un sistema formalizado de garantías 

da responsabilidade da Corporación como persoa xurídica, do que se deriva a seguinte liña de acción. 

I.2.1. Avance nas garantías e controles en orde á salvagarda da responsabilidade xurídica corporativa. 
Na medida que está establecida en termos convencionais a salvagarda das responsabilidades, a liña que se fixa como 

parte do Plan de acción a desenvolver céntrase na implantación dun sistema integral a tal efecto; unha liña que se 

desdobra en dúas medidas a abordar sucesivamente: 

� Detección de eventuais áreas de risco non ou insuficientemente consideradas en canto xeración de 

responsabilidades xurídicas (I.2.1.1). 

� Mellora dun sistema de apoio xurídico que informa as actuacións propostas polos distintos departamentos que, 

pola súa natureza, requiran de apoio legal.(I.2.1.2). 

I.3. Na Área de Recursos Humanos. 

Acometida e completada con anterioridade á constitución da Corporación unha racionalización do tamaño do cadro e 

practicamente concluído o proceso de saneamento da xestión laboral, o que propiciou un contorno con significativos 

avances na normalización das relacións laborais e dos niveis de litixiosidade, cómpre continuar mellorando na área 

laboral. Nese marco conflúen na Área de Recursos Humanos necesidades en dúas grandes ordes: a de apoiar a xestión 

de recursos humanos en relación coa nova organización produtiva; a de mellorar os procedementos para aumentar a 

eficiencia da xestión do cadro. 

Isto leva aparelladas non só esixencias formativas, senón, atopando un vehículo idóneo precisamente na formación, 

tamén a de propiciar unha cultura corporativa con novos trazos impregnando dela o conxunto do dispositivo humano. E 

se o carácter estratéxico dos avances no primeiro deses horizontes é indubidable, débeselle tamén imputar aos 

necesarios no segundo, na medida que o dinamismo e a conseguinte necesidade de adaptación que dita o entorno 

obriga a constituír a xestión dos seus recursos humanos nun eixo central na estratexia da Corporación. 

Os valores que lle achega o seu cadro de persoal á Corporación, e que xa foron salientados como un activo de primeira 

orde desta, e aquela filosofía de orientar a xestión de recursos humanos como a do talento nun entorno de 
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identificación estreita e recíproca entre os e as profesionais e a empresa así como de consenso cos representantes dos 

traballadores, son as bases en que deben estribarse estas tres liñas de acción que se establecen para este área: 

� Xestión do cadro de persoal. 

� Actualización do cadro de persoal. 

� Conformación e extensión dunha cultura corporativa con novos trazos e elementos. 

I.3.1. Xestión do cadro de persoal. 
Comezando por esta liña de orde máis puramente funcional, concrétase na seguinte medida: 

� Revisión dos procedementos e ferramentas de xestión do cadro de persoal en orde á configuración dun sistema 

de información integral único, con valor de fonte estratéxica, soportado nunha ferramenta informática “ad hoc”, 

con prestacións en catro ordes (I.3.1.0): 

• Xestión integrada de todos os procedementos responsabilidade do Departamento de RR.HH. 

• Rexistro orgánico histórico de datos e continxencias que afectan aos elementos do cadro na súa relación coa 

empresa. 

• Xeración de estatísticas e cálculos automatizados ou programados especificamente. 

• Xeración de previsións. 

I.3.2. Actualización do cadro de persoal. 

A necesaria actualización do cadro á súa vez desdóbrase en tres medidas: 

� Establecemento de entornos de traballo baseados en criterios de eficiencia e estabilidade no emprego que 

permitan aliñar o cadro de persoal da Corporación coas novas necesidades produtivas e organizativas derivadas 

que se definan (I.3.2.1). 

�  Avance de cara a unha nova organización produtiva axeitada aos cambios ditados pola evolución do entorno, do 

novo marco legal concretado na constitución da Corporación e en virtude da plena aplicación funcional da 

dixitalización (I.3.2.2). 

� Deseño dun Programa de Medidas Formativas en orde á actualización do cadro de persoal (I.3.2.3). 

I.3.3. Conformación e extensión dunha nova cultura corporativa. 
Como proxección da medida I.3.2.3 formúlanse nesta liña, que supón a súa concreción executiva, estoutras catro 

medidas: 

� Constitución da formación do persoal en eixe central da xestión deste procurando o enriquecemento e a 

evolución da cultura organizativa para facela máis acorde á nova configuración xurídica e produtiva da 

Corporación (I.3.3.1). 

� Desenvolvemento de accións de formación de carácter específico extraordinario nos novos procedementos de 

toma de decisións a implantar en razón da reorganización produtiva (I.3.3.2). 

� Desenvolvemento de accións de formación específicas extraordinarias, incluíndo as determinadas no contrato co 

fornecedor, de capacitación plena do persoal en orde á aplicación funcional da dixitalización (I.3.3.3). 

� Desenvolvemento de accións de formación de carácter xeral e ordinario dentro da estratexia de actualización do 

cadro de persoal (I.3.3.4). 

I.4. Na Área de Explotación Comercial. 

A explotación comercial dos produtos e medios, nomeadamente dos que configuran marcas de referencia, da CRTVG 

define un dos ámbitos en que a posición da Corporación é comparativa, pero caracteristicamente, débil nun entorno 

con poucas posibilidades de manobra e no que son ben máis as ameazas que as oportunidades. No caso das emisións 

convencionais de televisión o mercado publicitario español condicionado pola forte posición de dous operadores e 

cunha virtualidade de crecemento escasa, sendo mesmo un reto o mantemento da posición actual, non se albiscando 

unha evolución expansiva deste contexto a curto prazo. 
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A estratexia da CRTVG, tendo en conta o entorno de mercado, supón o establecemento de medidas tendentes a ampliar 

a súa base de ingresos. As fontes principais de ingresos comerciais, as vendas de publicidade, en virtude de tres plans 

comerciais -Plan de Comercialización Conxunto -do que se participa como parte da FORTA-, Plan de Comercialización 

Directo -tamén como partícipe da FORTA- e o Plan de Comercialización Exclusivista de Galicia. Así as cousas, a 

contracción de ingresos por vía das vendas de publicidade nos últimos anos incidiu nos termos en que se define na 

actualidade o modelo mixto de financiamento da Corporación. Mais, xustamente, son a potencialidade dese modelo a 

medio prazo e o imperativo de eficiencia empresarial que debe rexer na nova CRTVG, os que esixen a formulación de 

alternativas que permitan un incremento firme e sostido, con independencia da súa entidade, do significado das 

achegas da explotación comercial no orzamento consolidado nos anos vindeiros. 

Como consecuencia do anterior, o mantemento da posición actual como base de partida debe acompañarse da 

prospectiva, deseño, ensaio e axuste dunha nova estratexia comercial conformando esa dualidade unha liña de acción 

definida. 

I.4.1. Mantemento da posición no mercado publicitario e definición de novas actuacións en clave de estratexia 

comercial. 

Polo seu carácter dual esta liña conxuga dúas medidas: 

� Mantemento e seguimento produtivo dos plans actuais de comercialización (I.4.1.1). 

� Estudo, deseño e ensaio de novas actuacións na área comercial, incluíndo estas accións (I.4.1.2): 

• Estudo de desenvolvemento de formas non convencionais de publicidade nos medios, canles e produtos da 

CRTVG. 

• Estudo das posibilidades de comercialización derivadas da estratexia de medios, canles e produtos a definir 

no ciclo de vixencia destas Liñas de Actuación a partir dunha análise da cadea de valor, considerando non só o 

mercado conformado por empresas senón as virtualidades de comercialización directa ao público. 

• Incorporación na nova organización produtiva dun procedemento definido para a toma en consideración dos 

criterios do Departamento Comercial nas decisións sobre xestión de contidos. 
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II. LIÑAS DE ACTUACIÓN SOBRE AS DIMENSIÓNS DE SERVIZO PÚBLICO. 

Nunha esfera distinta da tratada no capítulo anterior, agora na que xestiona directamente os medios e marcas da 

CRTVG, emprázase a expresión material da prestación do servizo público encomendado á Corporación. Este concrétase 

en procesos de deseño e xestión de dispositivos tecnolóxicos e organizativos que supoñen mediacións de soporte 

funcional; tamén na definición, produción, adquisición, xestión e difusión de contidos, que significan xeración de bens, e 

servizos. 

Desta provisión do servizo público de comunicación audiovisual resulta a contribución efectiva da CRTVG á cultura de 

Galicia e á convivencia social nela, de acordo cos valores que segundo o noso ordenamento xurídico de maior rango a 

informan, así como o efecto directo e indirecto da súa existencia e funcionamento sobre a economía do país. 

O vector de fondo que informa estas liñas de actuación no seu conxunto é a necesidade de avanzar na mellora da 

prestación dese servizo público e, revisando o actual, definir o modelo de negocio a que debe atender a actividade da 

Corporación. 

Aí preséntanselle á CRTVG desafíos importantes e inaprazables de adaptación ás novas circunstancias de mercado nas 

que ten que concorrer. Transcéndese así nelas unha perspectiva de xestión ordinaria para situárense unha vez máis 

noutra de significado estratéxico en que se xoga de xeito efectivo a configuración e consolidación da nova CRTVG que a 

Lei 9/2011 xa fai posible. 

Desde este punto de vista, téndose avanzado no sentido das liñas que agora se proporán xa desde antes da constitución 

da Corporación, e intensificado o ritmo dese avance ao longo do exercicio de 2016, ao punto que cabe entender que 

están orientadas as bases de toda unha serie de adaptacións, trátase agora de emprendelas decididamente, xerando a 

partir delas outros novos cambios concretos nunha secuencia orgánica e ordenada que, non obstante, non será posible 

completar no tempo de vixencia deste documento, en tal maneira que as liñas definen ao tempo direccións nas que 

avanzar e fitos a cubrir nese avance. 

En coherencia co apuntado, unha articulación convencional das áreas atinxidas que concorren directamente na 

prestación do servizo público, é esta: 

� Soporte tecnolóxico. 

� Organización. 

� Captación e xeración de contidos. 

� Programación, difusión e explotación de contidos. 

� Servizo público e xeración de sinerxía sectorial. 

II.1. Na Área de Soporte Tecnolóxico. 

A actualización das plataformas tecnolóxicas de soporte, nomeadamente das dedicadas ao procesamento de contidos, 

significa a un tempo unha mediación tecnolóxica da competitividade e viabilidade empresarial da CRTVG, da súa 

capacidade de fornecer o servizo público que lle outorga razón de ser, e outra, organizativa e funcional, na media que 

esixe, pero tamén fai posible, unha nova organización produtiva. 

Centrándose formalmente na primeira desas dimensións, levar a termo e facer rendible a nivel operacional unha 

aplicación funcional plenamente efectiva da dixitalización é perentorio na medida que no momento presente a súa 

materialización plena resulta xa imprescindible, ao punto que no estado actual dos seus dispositivos tecnolóxicos a 

CRTVG concorre no mercado en situación de desvantaxe. Porén, articulados arestora os mecanismos orzamentarios que 

a fan posible, a decisión de completala concrétase na liña seguinte. 

II.1.1. Execución dun programa de aplicación funcional da dixitalización. 
O que se establece nesta liña só vai ser posible, en razón das previsións dos investimentos correspondentes, nun ciclo 

orzamentario plurianual. Isto supón, unha execución operativa ao longo de un ano, unha progresión gradual que 

permite experimentar as potencialidades derivadas e achega unha garantía de racionalidade ao xerarse un proceso de 

conversión non traumático, tanto no plano puramente tecnolóxico-instrumental como operacional. 
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Fixándose no plano tecnolóxico e instrumental debe subliñarse que a dixitalización non afecta só aos soportes de 

rexistro e aos procedementos de emisión, senón que modifica radicalmente os termos en que é posible a xestión de 

contidos, entendendo por tal non só eses dous aspectos, senón a secuencia completa de xeración, almacenamento, 

clasificación, transferencia, transformación, consulta e selección, planificación uso etc. dos contidos; procesos que se 

transforman así de xeito substancial. Por iso esta liña desdóbrase en tres medidas estreitamente relacionadas: 

� Execución e control da primeira anualidade do programa de investimentos tecnolóxicos aprobado a efectos da 

aplicación funcional da dixitalización (II.1.1.1). 

� Desenvolvemento dun plan executivo de actuacións para a renovación tecnolóxica de dispositivos acompasada 

coa medida anterior que garanta a normalidade e continuidade operativa das accións de soporte e emisión 

(II.1.1.2). 

� Desenvolvemento dun sub-plan executivo, comprendido no anterior, atendendo á actualización tecnolóxica dos 

sistemas de produción -incluíndo a dotación dos estudios e os elementos para o traballo en exteriores- e emisión 

de radio para referilos integramente a contornas IP, contemplando a reposición de medios que xa non están 

presentes no mercado (II.1.1.3). 

� Desenvolvemento de accións internas de estudo e experimentación de modelos operativos en razón da 

aplicación funcional da dixitalización, tomando como referencia tanto as potencialidades tecnolóxicas dos novos 

recursos como as liñas de servizo e modelo de negocio que se establezan, informando así o deseño da nova 

organización produtiva e do Programa de Medidas Formativas, atendendo a (II.1.1.4): 

• Unha definición e proposta fundamentada dun mapa de procesos e dos protocolos que o concreten. 

• Que supoña, como criterios de valoración comparada, unha mellora da produtividade, unha simplificación 

dos fluxos e procedementos de decisión e operacionais, así como un incremento da eficiencia verbo dos 

estándares actuais no seo da Corporación. 

II.2. Na Área de Organización. 

Se o avance na dixitalización de cara á súa conclusión, entendida como aplicación funcional plena, é unha mediación 

para mellorar o modelo de servizo e revisar o de negocio, ambos os dous dinamismos teñen á súa vez, como 

consecuencia, unha adecuación coherente da organización produtiva. 

A este respecto, alén dos cambios formais dados “per se“ pola constitución mesma da Corporación, esa circunstancia 

brindou a oportunidade dunha re-definición da organización rubricada na “Resolución da Dirección Xeral da 

Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A., de data 29 de febreiro de dous mil dezaseis, pola que se organiza a súa 

estrutura directiva”. 

Un criterio determinante desa re-ordenación foi avanzar cara ao que pode resumirse como integración produtiva, que 

non é outra cousa que o resultado posible nese nivel dunha aplicación funcional da dixitalización, que lle dea carácter 

pleno, en orde a revisar e axustar ao novo escenario o modelo de prestación do servizo e negocio. 

E se xa está en curso, en virtude dos avances produto daquela re-organización, o treito que supuxo a integración das 

estruturas de soporte en materia de xestión, a continuidade da liña emprendida, ten que supoñer, no marco da 

integración dos diferentes medios, o tránsito ordenado desde un modelo en que aquelas son paralelas e de fluxo 

xerárquico vertical a un modelo en rede cunha nota característica: a profusión de relacións funcionais horizontais ou 

oblicuas de soporte ou coordinación operativa, ligada á súa vez á necesaria evolución da cultura corporativa . 

Trátase en definitiva de progresar no sentido de dotar á Corporación dun centro único de xestión de todos os contidos 

para a súa utilización multi-plataforma, multimedia e multi-canle nunha dinámica necesariamente cada vez máis 

especializada e bidireccional na relación coa audiencia. 

Considerando o devandito e o sinalado a respecto da dixitalización, fíxase a seguinte liña neste Área de Organización. 
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II.2.1. Avance na integración produtiva dos distintos medios. 
Insistindo na interdependencia das medidas concretas a adoptar para desenvolver esta liña coas que concretarían a de 

aplicación funcional da dixitalización e as de revisión e adaptación do modelo de prestación de servizo e negocio, estas 

son as que materializarían o avance previsto: 

� Desenvolvemento dunha análise operacional a partir da proposta de mapa de procesos e de protocolos 

resultado da consideración real da aplicación funcional da dixitalización (II.2.1.1). 

� Definición, ensaio, axuste e formalización de procesos e fluxos de decisión especificamente adaptados ao 

proceso produtivo da Corporación (II.2.1.2). 

� Estudo prospectivo, consultas e experimentación en orde a avanzar na definición dunha nova organización 

produtiva axeitada aos cambios ditados pola evolución do entorno, do novo marco legal concretado na 

constitución da Corporación, e como resultado da análise operacional e da formalización resultante proposta, 

considerando os imperativos seguintes (II.2.1.3): 

• Propiciar unha evolución cara á total integración produtiva dos medios, comprendendo nela a Área de 

Medios Dixitais. 

• Articulala de acordo coa filosofía que informa as liñas nas Áreas II.3 e II.4. 

II.3. Na Área de Captación e Xeración de Contidos. 

As liñas a fixar para este área e mais para a II.4 céntrase na revisión e actualización do modelo de prestación de servizo 

público e negocio como núcleo deste conxunto de Liñas de Actuación Estratéxica. Por tanto, debe subliñarse a estreita 

inter-relación entre elas. Por iso a articulación formal que se está a seguir recolle o ciclo de decisións e accións en que se 

concretaría o funcionamento efectivo de tal modelo. 

Trátase de constituír a esfera de responsabilidades na estrutura da Corporación que supón o centro xestor dos medios 

desta, e así a instancia nela responsable das dimensións da prestación do servizo público, en factoría de contidos e nodo 

de difusión multi-plataforma, multimedia e multi-canle, como xa foi apuntado. 

Implicará iso entender e aplicar que a captación e produción, dun lado, e, doutro, a transferencia por emisión e venda 

de contidos son procesos independentes, mediados polos de xestión e planificación da explotación, e deben en 

consecuencia definir distintas esferas da organización, sendo a encargada desas últimas funcións a que constitúe o seu 

nodo central, o centro xestor mencionado, debendo sumarse un nivel de soporte en termos de xestión económico-

financeira e dos recursos humanos xa tratado. 

Un elemento transversal a todo iso tende vir dado pola consideración dos servizos informativos como corazón e centro 

daquela factoría de contidos desde a que se xera a súa difusión. Se xa o Mandato Marco determínaos como unha parte 

substancial dos contidos en que debe materializarse a prestación do servizo público, a realidade das audiencias e da 

posición en concorrencia da CRTVG confirma ese carácter, de xeito que constitúen produtos emblemáticos, 

positivamente recoñecidos e cunha difusión moi notable, ao punto que fan visible o acontecer social e político de 

Galicia conformándoa como realidade no espazo virtual da comunicación en que se proxecta un mundo globalizado. As 

estratexias de difusión de contidos previstas que se establecen, estribadas nas posibilidades dunha aplicación funcional 

plena da dixitalización, poden e deben dar máis visibilidade aínda á expresión da existencia e actividade da Corporación 

que son os seus servizos informativos. 

Considerando entón estas referencias, establécense tres liñas. 

II.3.1. Deseño e desenvolvemento dunha estratexia de captación e xeración de contidos. 

A filosofía que debe orientar esta liña aséntase así na necesidade de, considerando o Mandato Marco, revisar, actualizar 

e ampliar as prácticas actuais correspondentes, atendendo sempre á coherencia dentro do vector referido de análise do 

modelo de negocio para facelo evolucionar e de mellora do servizo público e, por tanto, na perspectiva do ciclo integral 

descrito: definición, produción, adquisición, xestión e difusión de contidos. 

Facendo explícitos os criterios do Mandato Marco máis directamente relacionados con esta liña e as seguintes, deben 

mencionarse a universalidade do acceso á oferta da CRTVG, en especial polos medios e soportes tecnolóxicos derivados 
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do desenvolvemento da Sociedade da Información, nomeadamente os de mobilidade; a procura dun progresivo 

incremento de contidos interactivos soportados nos protocolos das redes IP; a integración nunha plataforma que serva 

de punto de encontro para o intercambio, distribución e difusión de contidos, así como outros máis de fondo e tales 

como os de eficiencia, sustentabilidade orzamentaria, calidade, adecuación aos principios xerais de programación que 

se determinen -considerando con preferencia, como materia, a información, a cultura, o deporte e, como destinatario, 

o público infantil-, rendibilidade ulterior do servizo prestado coa súa difusión en canto contribución á dinamización da 

cultura e a identidade de Galicia e á súa cohesión social. 

Por tanto as accións nesta liña, desde unha consideración exhaustiva da serie de realidades e posibilidades ao respecto 

e poñendo en perspectiva a captación de contidos -por produción propia e por adquisición- con aquelas súas ulteriores 

xestión, difusión e explotación, atenderan a definir e tipificar criterios e procedementos que lle dean a aquela 

consistencia, viabilidade e estabilidade a medio prazo, non só sen mingua da súa eventual evolución, senón 

determinando o xeito en que debe tirarse dela mesma información que permita elaborar coñecemento prospectivo. 

A estratexia de contidos da CRTVG, estreitamente vinculada á que se defina na Área II.4, debe atender a ampliar e 

consolidar o seu público característico, accedendo tamén aos sectores máis urbanos novos e dinámicos da sociedade e 

atendendo, como parte daquel característico, o público infantil. 

E esas accións, articúlanse nas medidas seguintes: 

� Establecemento dun fondo de contidos considerando a tal efecto todas as orixes posibles para estes e as 

correspondentes implicacións normativas, funcionais e económicas da súa disposición, tendo en conta a 

perspectiva da desexable dinamización e colaboración co sector audiovisual de Galicia (II.3.1.1). 

� Definición previa dun fondo de contidos interactivos susceptibles de incorporarse á oferta da CRTVG (II.3.1.2). 

� Desenvolvemento dunha acción prospectiva de segmentación de públicos en razón dos fondos de contidos, 

valorando as potencialidades de diversificación da oferta (II.3.1.3). Nela atenderase cando menos a: 

• Potenciar a fortaleza que supoñen os programas informativos, culturais e musicais na oferta actual e, ao 

tempo atender a xerar con criterios innovadores contidos de ficción e entretemento que contribúan a 

ampliar a audiencia da CRTVG e a fagan socialmente máis transversal. 

• Deseñar alternativas de contidos para os públicos máis urbanos, dinámicos e novos, atendendo aos seus 

xeitos de consumo audiovisual. 

• Deseñar alternativas de contidos para os días laborables da semana, en especial no horario de tarde, como 

ámbitos temporais críticos para as emisións de televisión da CRTVG. 

• Privilexiar, en relación con todo o anterior, o talento creativo do propio cadro da Corporación  e das 

empresas fornecedoras habituais de contidos a pedimento desta. 

� Establecemento de actuacións, harmonizadas coas anteriores, sobre os intereses, necesidades e pautas de 

consumo do público infantil (II.3.1.4). 

� Avance na renovación e innovación nas formas narrativas e de continuidade nas canles, nomeadamente de 

televisión, titularidade da CRTVG, comezando polos espazos informativos (II.3.1.5). 

� Intensificación da busca en mercados non masivos de novos produtos susceptibles de adquisición ou adaptación. 

(II.3.1.6). 

� Desenvolvemento dun estudo prospectivo sobre as posibilidades e esixencias dun catálogo específico de 

contidos para o seu uso normalizado por parte do sistema educativo formal (II.3.1.7). 

II.3.2. Deseño e desenvolvemento dun sistema de catalogación de contidos orientado á súa difusión multi-plataforma, 

multi-media e multi-canle. 

Se en termos dos criterios que informan esta liña cabe reiterar na práctica totalidade o apuntado a respecto da anterior, 

debe igualmente subliñarse a súa evidente e estreita relación en particular co conxunto da Liña II.2.1. Partindo diso, 

esta liña concrétase nunha única medida: 
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� Avance no deseño e experimentación, en orde a propor a súa adopción posterior, dun sistema de catalogación 

de contidos harmonizado coa evolución do modelo de servizo e negocio (II.3.2.0). O tal sistema deberá en todo 

caso considerar tres perspectivas en canto á xestión e difusión dos contidos: 

• As virtualidades e necesidades internas da propia CRTVG en orde á súa correcta e eficiente clasificación, 

transferencia, transformación, consulta e selección, planificación e uso etc.. 

• A súa preservación e posta en disposición pola sociedade. 

• A súa eventual explotación comercial. 

II.3.3. Potenciación dos servizos informativos como núcleo da prestación do servizo público e sinal de identidade da 

Corporación. 

Os contidos xerados polos servizos informativos da CRTVG, teñen de ser, e son de feito arestora, unha parte substantiva 

da produción propia da Corporación e da programación dos medios da súa titularidade, e así da prestación efectiva por 

parte desta dun servizo público, configurando de xeito determinante a súa personalidade proxectada, a súa imaxe de 

marca. 

As posibilidades que se abren a partir dunha plena aplicación funcional da dixitalización e da revisión da estratexia de 

difusión de contidos que se proporá, e que permitirá incrementar a súa visibilidade e alcance, fai posible subliñar máis 

aínda ese carácter substantivo e emblemático xerando unha oportunidade que debe aproveitarse decididamente. 

Do devandito resulta esta liña de actuación que se desdobra nas dúas medidas seguintes 

� Consideración dos contidos xerados polos servizos informativos como elemento determinante da imaxe de 

marca e da proxección da CRTVG (II.3.3.1) en orde a reflectir neles de xeito prioritario as novas posibilidades de 

produción e xestión, así como as innovacións nas formas narrativas etc. que atendan á ampliar o alcance e 

significado social dos seus produtos e servizos, e, así, a mellorar a calidade do servizo público que presta. 

� Emprazamento da redacción de informativos no núcleo do centro xestor dos medios da Corporación e instancia 

responsable directa da prestación do servizo público, como criterio estratéxico na xeración e xestión de 

contidos (II.3.3.2). 

II.4. Na Área de Programación, Difusión e Explotación de Contidos. 

O encadre conceptual, as implicacións funcionais que se sinalaron para a área precedente, proxéctanse novamente 

nesta, pois nela desemboca a xeración dos contidos. 

As liñas que, en estreita dependencia recíproca, se establecen nela son: 

� Revisión e eventual re-definición dunha estratexia de marcas e medios. 

� Revisión e eventual ampliación da estratexia de explotación comercial de contidos. 

II.4.1. Revisión e eventual re-definición dunha estratexia de marcas e medios. 

O entorno de mercado e operacional en que desenvolve a súa actividade a CRTVG determina como criterios decisivos o 

imperativo de que as súas emisións de radio e televisión teñan o maior ámbito de cobertura posible dentro do territorio 

galego, a presenza de marca nos sistemas de transporte de sinal legalmente previstos para os dispositivos de televisión 

e radio en mobilidade e a contribución efectiva á proxección de Galicia no exterior. Non se esqueza en todo caso que, 

mediante cable e satélite, a CRTVG alcanza na actualidade a máis de un millón de persoas fóra de Galicia, o que 

constitúe nese sentido unha importante base. 

Nese marco de referencias, en canto dependente dos avances na suma de liñas precedentes, as dúas medidas 

singulares en que esta se proxecta son: 

� Mantemento da posición competitiva dos medios convencionais e do portal na Rede da Corporación en termos 

de audiencia como elemento inicial de continuidade que supón unha garantía básica da viabilidade da evolución 

pretendida (II.4.1.1). 
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� Reflexión crítica á luz das novas posibilidades e eventual re-definición da estratexia global da Corporación en 

canto marcas e medios (II.4.1.2). Esta medida debe incluír a toma en consideración de xeito integrado dos 

puntos seguintes: 

• Determinación orgánica do conxunto de sistemas, soportes e canles en que se vai operar en orde a definir 

unha rede ou grella multi-canle. 

• Definición dun elenco de canles e plataformas propias como produtos diferenciados. A ese efecto tomaranse 

en consideración virtualidades como o desenvolvemento de canles temáticas -incluíndo educativa, infantil, 

radio televisada e outras- ou de orientación específica non temática -xeográfica no exterior de Galicia etc.-. 

• Definición das presenzas a desenvolver e consolidar a través de plataformas e portais alleos, procurando a 

súa difusión no maior número de plataformas posibles. 

• Avance na incorporación de produtos e servizos interactivos. 

• Desenvolvemento dunha aproximación prospectiva ás posibilidades de ampliar e internacionalizar o alcance 

das canles e plataformas propias e dos produtos e servizos, considerando a ese fin, entre outras virtualidades, 

o mercado potencial da lusofonía, o uso doutras linguas distintas do galego -nomeadamente de cara ao 

entorno dixital na Rede, onde os motores de busca dominantes o penalizan-. 

� Consideración, como modelo de referencia aos efectos de concretar a liña antecedente, de determinadas notas 

características a partir de constituír a grella multi-canle antes mencionada con oito plataformas orientadas a 

distintos soportes (II.4.1.3): 

• Así, mantendo emisións convencionais na TVG 1, potenciar na TVG 2 a dimensión de servizo público en razón 

de máis contidos científicos, culturais, deportivos e de significado social. 

• Crear un terceira canle en liña que concretaría a estratexia de cara ao público infantil. 

• Crear unha cuarta canle como plataforma de lecer e entretemento para Galicia en redes IP. 

• Constituír o actual portal da Corporación na Rede en quinta canle asignándolle novos contidos. 

• Estudar e negociar, no seu caso, o lanzamento doutras canles temáticas propias da TVG ou asociadas con 

axentes sociais ou económicos de Galicia. 

• Emprazar as emisións de radio nas tres canles restantes, sendo unha delas televisada. 

� Desenvolvemento dunha iniciativa tendente á configuración dunha plataforma con outras radios autonómicas 

para que a Radio Galega, aumentando así o seu alcance, poda escoitarse noutros lugares de España (II.4.1.4). 

� Desenvolvemento dunha negociación cos grandes operadores das plataformas de pagamento para garantir que 

en todas elas poidan sintonizarse nas canles inmediatamente seguintes ás das principais cadeas españolas -

canles 7 e 8- as emisións da TVG, hoxe con frecuencia desprazadas desa súa posición natural (II.4.1.5). 

II.4.2. Revisión e eventual ampliación da estratexia de explotación comercial de contidos. 

Un reto que debe abordar a CRTVG é o de abrir as perspectivas asociadas en canto explotación comercial de contidos, 

revisando as estratexias e prácticas actuais para avanzar na mesma. 

Doutro lado é importante lembrar que no primeiro conxunto de dimensións tratadas neste documento, que 

comprendía as de soporte de xestión e de medios humanos, establecíase un Área de Explotación Comercial á que se 

asignaba unha liña de acción de mantemento da posición no mercado publicitario e definición dunha nova estratexia 

comercial e que se desdobrada en dúas medidas. 

Complementariamente, esta nova liña propón unha prospección que remite principalmente á consideración das 

virtualidades nun nivel principalmente técnico produtivo en diálogo con aqueloutra perspectiva de dinámica de 

concorrencia no mercado. 

Entón, neses termos, a medida que concreta esta liña enúnciase así: 

� Estudo da incidencia nas posibilidades de comercialización directa ao público no marco da revisión da estratexia 

de explotación comercial (II.4.2.1). Ese traballo considerará a natureza dos produtos susceptibles de tal 

explotación desde o punto de vista dos determinantes normativos que inciden neles, da coherencia coa misión 

de servizo público e da segmentación daquel, e atenderá necesariamente ás posibilidades derivadas de tres 

mecanismos de acceso a eles nunha dinámica de adquisición de contidos á carta dentro dun fondo: 
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• Consumo en liña. 

• Descarga. 

• Merca en soporte físico. 

� Intensificación do recurso ás redes sociais para a promoción dos contidos en medios convencionais (II.4.2.2). 

II.5. Na Área de Servizo Público e Xeración de Sinerxía Sectorial. 

As liñas que se emprazan nesta área tamén non son independentes das expostas con anterioridade. Supoñen, dun lado, 

criterios que deben informalas e, doutro, atenden a subliñar os nexos, proxeccións e implicacións das correspondentes 

ás áreas precedentes, nos dous casos con relación á actuación da CRTVG como órgano que presta un Servizo Público e 

xera unha sinerxía sectorial na industria audiovisual galega. Dous aspectos, misión principal e contribución subsidiaria, 

se se quere, en que se plasma a incidencia en clave social. Así en perspectiva xeral, preséntanse dúas: 

� Avance na mellora e ampliación do servizo público. 

� Ampliación do ámbito sectorial de xeración de sinerxías económicas. 

II.5.1. Avance na mellora e ampliación do servizo público. 

Que este documento trate dun conxunto de liñas estratéxicas para marcar principalmente unha progresión e avance da 

eficiencia e rendibilidade da CRTVG en todas as ordes, e por tanto tamén na social, fai posible prescindir de reiterar aquí 

a serie de imperativos que a Lei 9/2011 e o Mandato Marco fixan en canto criterios axiolóxicos da produción e 

programación de contidos para a Corporación, e que esta ten asumido expresamente como parte da súa 

responsabilidade social corporativa.  

Con esa base, as medidas que concretan esta liña esbozan unha perspectiva de progreso e avance que se asocia ao 

incremento de posibilidades froito da revisión e ampliación do modelo de negocio, entendido agora en sentido amplo, 

en canto incrementan as virtualidades de fornecer o servizo público, que debe así verse mellorado e ampliado nas súas 

prestacións e na súa repercusión, en especial sobre os segmentos sociais menos atinxidos polos produtos e servizos da 

Corporación . Non perdendo de vista a súa interdependencia coas identificadas na Liña II.3.1, formúlanse agora cinco 

nestes termos: 

� Aproximación ás  necesidades percibidas e demandas por parte do público usuario, real e potencial, das canles, 

produtos e servizos da CRTVG (II.5.1.1). 

� Aproximación ás  necesidades percibidas e demandas por parte das instancias formalmente organizadas máis 

significativas da sociedade civil galega, en especial as profesionais e as que actúan no ámbito da cultura e os 

diferentes sub-sistemas do benestar social (II.5.1.2). 

� Deseño, ao fío da progresión da aplicación funcional da dixitalización, dun paquete de medidas técnicas de 

aumento da accesibilidade das persoas con necesidades especiais aos produtos e servizos da CRTVG, de cara a 

acadar un nivel de total accesibilidade (II.5.1.3). 

� Deseño dun 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 (II.5.1.4). 

II.5.2. Ampliación do ámbito sectorial de xeración de sinerxías económicas. 

A CRTVG vén xogando un papel significativo de motor e catalizador do sector audiovisual en Galicia. Esa dimensión é un 

elemento substancial na contribución da Corporación ao desenvolvemento social e económico de Galicia. Por iso é 

obrigado insistir na vontade de manter e aínda incrementar o significado dela como resultado da actividade corporativa; 

significado que, en todo caso, se modula en dúas claves: o necesario equilibrio orzamentario e a orientación preferente 

da demanda, en canto expresión principal desa dimensión, a produtos de ficción e entretemento. 

A liña que se define como consecuencia natural da dirección do progreso en clave de evolución do modelo de negocio e 

mellora na prestación do servizo público, é esta: 
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� Xeración de contornas que supoñan avanzar cara a unha estratexia de ampliación das sinerxías sectoriais xeradas 

pola captación e adquisición de contidos por parte da CRTVG, considerando a virtualidade de acordos con 

sectores da creación cultural (II.5.2.0).  
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III. LIÑAS DE ACTUACIÓN SOBRE AS DIMENSIÓNS INSTITUCIONAIS E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA. 

Nunha terceira e última esfera de actuacións, conceptualmente diferente das que foron obxecto dos capítulos 

precedentes, é a que se refire á dimensión institucional asociada á aplicación da Lei 9/2011, así como á proxección 

social da actividade corporativa, na medida que, como outra esixencia e condición do exercicio que lle dá razón de ser, 

comparece como persoa xurídica no plano institucional e establece nel relacións e compromisos coa sociedade no seu 

conxunto, con instancias organizadas desta, con organismos e institucións de toda índole e mesmo da súa mesma 

natureza. 

Desde este punto de vista, podería dicirse que xa quedaron referidas neste documento liñas de actuación susceptibles 

de referirse a estas dimensións, mais debe pensarse tamén que hai unha correspondencia convencional das áreas que 

se veñen identificando cos departamentos en que se articula a CRTVG. 

III.1. Na Área Institucional. 
III.1.1. Completar a execución operativa da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación 

audiovisual de Galicia nos distintos aspectos recollidos na mesma, nomeadamente os referidos ao artigo 36 que regula o 

estatuto profesional. 

III. 2. Na  Área de Proxección Social. 

E dentro deste área, a partir dunha selección de prioridades estratéxicas que supoñan a procura activa de ámbitos de 

mellora en que existe xa unha traxectoria consolidada, defínense medidas nestas catro liñas: 

� Avance, ampliación e consolidación de relacións institucionais e con instancias organizadas da sociedade civil. 

� Incremento da iniciativa en materia de transparencia. 

� Prospectiva e mellora da contribución dos produtos e servizos da Corporación á igualdade real de oportunidades 

entre homes e mulleres. 

� Prospectiva e mellora da contribución dos produtos e servizos da Corporación á promoción da lingua galega. 

III.2.1. Avance, ampliación e consolidación de relacións institucionais e con instancias organizadas da sociedade civil. 

A CRTVG ten consolidadas unhas prácticas nas súas presenzas e relacións institucionais consubstanciais á súa natureza e 

que responden plenamente ás súas necesidades. Mais, ao referirse a un ámbito institucional amplo -corporacións, 

academias, colexios etc.-, se ben a experiencia desas relacións é altamente positiva, non por iso deixan de percibirse 

como susceptibles de ampliación, tanto no significado real desas relacións, para estreitar máis os vínculos da 

Corporación coa sociedade e mellor satisfacer así as súas necesidades, como en canto á amplitude dos axentes con que 

dialoga e que a conectan con esa sociedade. Nese sentido, en sintonía coas perspectivas apuntadas nas dimensións de 

servizo público, fíxase unha medida que resume esta liña de avance: 

� Intensificación e ampliación das relacións coas distintas institucións e instancias organizadas da sociedade civil de 

Galicia en orde a incrementar a identificación, relevancia e aprecio da CRTVG e mellorar a posición desta en de 

cara a unha mellor detección de necesidades socias específicas ás que poida atenderse mediante os seus servizos 

e produtos (III.2.1.0). 

III.2.2. Incremento da iniciativa en materia de transparencia. 

No pasado exercicio a Corporación incluíu no seu portal na Rede unha páxina específica dedicada ao ofrecemento de 

información en clave de transparencia. 

Así, a inclusión desta liña estratéxica, que debe mellorar aínda máis a identificación da sociedade galega coa 

Corporación que encarna os seus medios públicos de información e comunicación, estríbase na seguinte medida: 

� Promoción do acceso á páxina de transparencia do portal na Rede da CRTVG (III.2.2.1). 

III.2.3. Prospectiva e mellora da contribución dos produtos e servizos da Corporación á igualdade real de 

oportunidades entre homes e mulleres. 

A promoción da igualdade real de oportunidades entre mulleres e homes é un eixe fundamental do conxunto de valores 

ético-cívicos cos que a CRTVG está comprometida, non só por un imperativo legal no que o propio Mandato Marco 

insiste ao facelo explícito, senón mesmo desde a sensibilidade dos seus directivos/as e profesionais, ao punto de 
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entendela con aquel carácter de eixe e como un dos elementos que vertebra as súas políticas internas e informa a 

cultura corporativa. 

Ao fío exposto a CRTVG xa vén facendo de vello unha contribución significativa á construción cívica da sociedade galega 

como unha sociedade plenamente democrática na que mulleres e homes sexan efectivamente iguais en dereitos, 

deberes e posibilidades de desenvolvemento persoal e social. 

Trátase, pois, unha vez máis, de avanzar, de intensificar e mellorar esa contribución a partir da determinación de 

espazos e dinámicas sociais singulares en que a CRTVG poda incidir facéndoa máis eficaz. Para iso establécese a 

seguinte medida: 

� Desenvolvemento dunha consulta restrinxida a persoas expertas, xerando un memorando sobre medidas de 

mellora da promoción da igualdade entre homes e mulleres a través dos produtos e servizos da CRTVG (III.2.3.0). 

III. 2.4. Prospectiva e mellora da contribución dos produtos e servizos da Corporación á promoción da lingua galega. 

Vista en perspectiva histórica, a creación da CRTVG supuxo a existencia duns medios, televisivo e radiofónico, 

integramente en galego en concorrencia coa oferta de medios de ámbito nacional, públicos e privados, xustamente nos 

albores dun proceso de evolución do mercado dos media que xa foi aludido e caracterizado con relación a outras 

dimensións.  

Se o anterior se concreta nun sentido literalmente lingüístico e socio lingüístico, segundo o consenso dos especialistas, e 

por citar apenas o máis destacable, o emprego do galego como lingua de continuidade en espazos divulgativos, culturais 

e informativos reporta prestixio cultural ao idioma e contribúe a familiarizar co seu rexistro medio alto e culto aos 

segmentos de falantes non lectores habituais nel; supón un factor decisivo, ao cabo practicamente o único 

determinante, para normalizar e facer xeral o acceso a unha variedade común en rexistro medio -standard- da fala, 

variedade imprescindible nunha lingua moderna para a súa viabilidade como lingua da cultura, a ciencia, a técnica e a 

economía ao tempo que transmite conciencia da fonda unidade común da lingua. 

Así, vén supoñendo a difusión popular dunha norma correcta e xenuína, contribuíndo a deter a incorporación 

inxustificada de neoloxismos foráneos en linguaxes de orixe especializada e crecente uso común: deportivo, técnico, 

tecnolóxico, meteorolóxico etc.. Mediante o uso sistemático normalizado, singularmente en espazos de entretemento e 

ficción, ao xerar unha percepción en clave cosmopolita e unha proxección en ámbitos sociais e de actividade que 

simbolicamente estaban con anterioridade reservados ao castelán, vén promovendo o prestixio e aprecio pola propia 

lingua e, o que é máis importante, facendo patente a posibilidade do seu uso dinámico en tales ámbitos ofrecendo unha 

referencia a seguir. 

E se todo o anterior, por unha simple cuestión de notoriedade, ten acaso unha transcendencia maior en canto ás 

emisións televisivas que radiofónicas, non pode deixar de sinalarse que que estas últimas, por parte da RG, foron o 

factor da xeneralización patente do uso do galego nas emisoras do país. 

Engádase a isto o feito xa apuntado de que o portal da CRTVG na Rede e o máis importante e visitado en lingua galega. 

Elemento, pois, determinante da misión da Corporación e ámbito en que esta vén facendo unha contribución histórica 

insubstituíble, o da lingua é tamén susceptible de considerarse como obxecto de eventuais melloras. Así, neste sentido, 

adóptase a seguinte medida: 

� Desenvolvemento dunha consulta restrinxida a persoas expertas xerando un memorando sobre medidas de 

mellora da contribución dos produtos e servizos da CRTVG á promoción da lingua galega (III.2.4.0). 
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IV. ASIGNACIÓN DO DESENVOLVEMENTO E O APOIO DIRECTO DE LIÑAS E MEDIDAS ÁS INSTANCIAS DA 
CORPORACIÓN. 

Este último capítulo do documento ten carácter de apéndice e destínase a formular graficamente a asignación de 

responsabilidades aos distintos departamentos da estrutura de CRTVG con relación ás diferentes medidas que se 

xustificaron e expuxeron ao longo del. 

Cómpre lembrar entón que, segundo se explicou no capítulo inicial de fundamento e xustificación, a articulación 

conceptual do deseño contido neste documento é a seguinte: 

� Parte de considerar e identificar eixes de actuación, denominándoos “dimensións”, dentro de tres grandes 

esferas de decisión e responsabilidade que, doutro lado, corresponden de xeito moi aproximado á estrutura da 

CRTVG: 

• 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. 

� As dimensións agrúpanse en segundo termo, dentro desas esferas de decisión, en “áreas”, entendendo por tales 

os ámbitos de responsabilidade, agora tamén nunha correspondencia xenérica cos niveis da organización, neste 

caso os departamentos, en que se ten que xestionar o seu desenvolvemento. 

� Logo, nun terceiro nivel de concreción trázanse “liñas”. Concretan as dimensións en enunciados que propoñen 

perspectivas definidas de avance nelas nun sentido dado, de aí o seu nome. 

� Nun cuarto nivel, as liñas concrétanse en medidas, identificadas cun código que as vincula á liña correspondente. 

Polo común as medidas descompoñen as liñas para sinalar, cando é o caso, os dinamismos de acción coordinados 

que implican. 

� Por último, ocasionalmente, se é preciso, particularízanse criterios, determinantes etc. que son relevantes en 

orde ao desenvolvemento das medidas correspondentes. 

Non obstante, neste resumo final ao que agora se procede recóllense só os niveis terceiro e cuarto; é dicir: para cada un 

daqueles ámbitos conceptuais que se denominaron como liñas preséntase, mediante unha táboa de dobre entrada, 

aquela asignación de responsabilidades, de medidas en particular, aos distintos departamentos . 

Con todo, esa asignación ten un carácter formal, pois, en tanto os departamentos dependen de instancias superiores, 

cumprirá a estas o impulso estratéxico das máis delas, canalizándoo por medio daqueles. 

En todo caso, as táboas subliñan as principais implicacións dos departamentos en dous niveis: 

� Encomenda de liderado, que se indica cunha figura de triángulo inscrito: 

 

� Encomenda de acompañamento e soporte, que se indica cunha figura de esfera: 
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I.1.1. Perfeccionamento da administración e mellora da eficiencia 

I.1.1.1: Adaptación, mellora e definición 
protocolaria de procedementos de 
xestión 

  

  

       

I.1.1.2: Avance cara a acompasar a 
administración financeira á 
orzamentaria 

  

  

       

I.1.1.3: Mantemento do nivel actual de 
endebedamento financeiro bancario 
nulo 

  

  

       

I.1.1.4: Mantemento do equilibrio 
orzamentario, o saneamento financeiro 
e contención do déficit como 
contribución a garantir a 
sustentabilidade 

  

  

       

I.1.1.5: Optimización funcional da 
transparencia económico financeira coa 
finalidade de contribuír a formas máis 
eficientes de gobernanza 

  

  

    

  

 

.../... 
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I.1.1. Perfeccionamento da administración e mellora da eficiencia 

I.1.1.6: Incremento da intelixencia prospectiva 
en perspectiva orzamentaria a partir da 
análise do contexto e da evolución nel 
da posición da CRTVG en razón da súa 
nova organización e dinámica de 
concorrencia no mercado para mellorar 
a capacidade de dirección en termos de 
visión e orientación, facendo un esforzo 
de indagación cualitativa con 
orientación de futuro, do tipo busca de 
documentación relevante, recollida de 
opinión de expertos e outros métodos 
que permitan identificar problemas 
emerxentes e oportunidades potenciais 
para a Corporación RTVG 
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I.1.2. Mellora dos procedementos e mecanismos de seguimento en perspectiva estratéxica 

I.1.2.1: Potenciación das capacidades de 
xestión estratéxica do orzamento, 
entendidas como un exercicio de 
percepción subxectiva e intuición que 
complementa o cálculo e a proxección 
de futuro 

  

    

  

 

  

I.1.2.2:  Deseño de mecanismos válidos para o 
seguimento e o desenvolvemento da 
execución do orzamento 

  

    

  

 

  

I.1.2.3:  Establecemento criterios para medir o 
cumprimento de obxectivos no ámbito 
económico-financeiro e orzamentario 
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I.2.1. Avance nas garantías e controles en orde á salvagarda da responsabilidade xurídica corporativa 

I.2.1.0: Detección de eventuais áreas de risco 
non ou insuficientemente consideradas 
en canto xeración de responsabilidades 
xurídicas 

           

I.2.1.0: Mellora dun sistema de apoio xurídico 
que informe as actuacións propostas 
polos distintos departamentos que, 
pola súa natureza, requiran de apoio 
legal 
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I.3.1. Xestión do cadro de persoal 

I.3.2.0: Revisión dos procedementos e 
ferramentas de xestión do cadro de 
persoal en orde á configuración dun 
sistema de información integral único, 
con valor de fonte estratéxica, 
soportado nunha ferramenta 
informática “ad hoc” 
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I.3.2. Actualización do cadro de persoal 

I.3.2.1: Establecemento de entornos de traballo 
baseados en criterios de eficiencia e 
estabilidade no emprego que permitan 
aliñar o cadro de persoal da 
Corporación coas novas necesidades 
produtivas e organizativas derivadas 
que se definan 

    

 

 

     

I.3.2.2: Avance de cara a unha nova 
organización produtiva axeitada aos 
cambios ditados pola evolución do 
entorno, do novo marco legal 
concretado na constitución da 
Corporación e en virtude da plena 
aplicación funcional da dixitalización 

    

 

 

     

I.3.2.3: Deseño dun Programa de Medidas 
Formativas en orde á actualización do 
cadro de persoal 
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I.3.3. Conformación e extensión dunha nova cultura corporativa 

I.3.3.1: Constitución da formación do persoal 
en eixe central da xestión deste 
procurando o enriquecemento e a 
evolución da cultura organizativa para 
facela máis acorde á nova 
configuración xurídica e produtiva da 
Corporación 

    

 

      

I.3.3.2: Desenvolvemento de accións de 
formación de carácter específico 
extraordinario nos novos 
procedementos de toma de decisións a 
implantar en razón da reorganización 
produtiva 

 

 

         

I.3.3.3: Desenvolvemento de accións de 
formación específicas extraordinarias, 
incluíndo as determinadas no contrato 
co fornecedor, de capacitación plena 
do persoal en orde á aplicación 
funcional da dixitalización 

 

   

 

 

     

I.3.3.4: Desenvolvemento de accións de 
formación de carácter xeral e ordinario 
dentro da estratexia de actualización 
do cadro de persoal 
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I.4.1. Mantemento da posición no mercado publicitario e definición de novas actuacións en clave de estratexia comercial 

I.4.1.1: Mantemento e seguimento produtivo 
dos plans actuais de comercialización 

 

    

  

 

  

 

I.4.1.2: Estudo, deseño e ensaio de novas 
actuacións na área comercial 
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II.1.1. Execución dun programa de aplicación funcional da dixitalización 

II.1.1.1: Execución e control da primeira 
anualidade do programa de 
investimentos tecnolóxicos aprobado a 
efectos da aplicación funcional da 
dixitalización 

 

  

 

  

     

II.1.1.2: Desenvolvemento dun plan executivo 
de actuacións para a renovación 
tecnolóxica de dispositivos acompasada 
coa medida anterior que garanta a 
normalidade e continuidade operativa 
das accións de soporte e emisión 

 

     

     

II.1.1.3: Desenvolvemento dun sub-plan 
executivo, comprendido no anterior, 
atendendo á actualización tecnolóxica 
dos sistemas de produción -incluíndo a 
dotación dos estudios e os elementos 
para o traballo en exteriores- e emisión 
de radio para referilos integramente a 
contornas IP, contemplando a 
reposición de medios que xa non están 
presentes no mercado 

      

 

   

 

.../... 
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II.1.1. Execución dun programa de aplicación funcional da dixitalización 

II.1.1.4: Desenvolvemento de accións internas 
de estudo e experimentación de 
modelos operativos en razón da 
aplicación funcional da dixitalización, 
tomando como referencia tanto as 
potencialidades tecnolóxicas dos novos 
recursos como as liñas de servizo e 
modelo de negocio que se establezan, 
informando así o deseño da nova 
organización produtiva e do Programa 
de Medidas Formativas 
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II.2.1. Avance na integración produtiva dos distintos medios 

II.2.1.1: Desenvolvemento dunha análise 
operacional a partir da proposta de 
mapa de procesos e de protocolos 
resultado da consideración real da 
aplicación funcional da dixitalización 

 

   

       

II.2.1.2: Definición, ensaio, axuste e 
formalización de procesos e fluxos de 
decisión especificamente adaptados ao 
proceso produtivo da Corporación 

 

   

       

II.2.1.3: Estudo prospectivo, consultas e 
experimentación en orde a avanzar na 
definición dunha nova organización 
produtiva axeitada aos cambios ditados 
pola evolución do entorno, do novo 
marco legal concretado na constitución 
da Corporación, e como resultado da 
análise operacional e da formalización 
resultante 
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II.3.1. Deseño e desenvolvemento dunha estratexia de captación e xeración de contidos 

II.3.1.1: Establecemento dun fondo de contidos 
considerando á tal efecto todas as 
orixes posibles para estes e as 
correspondentes implicacións 
normativas, funcionais e económicas da 
súa disposición, tendo en conta a 
perspectiva da desexable dinamización 
e colaboración co sector audiovisual de 
Galicia 

   

  

      

II.3.1.2: Definición previa dun fondo de 
contidos interactivos susceptibles de 
incorporarse á oferta da CRTVG  

    

      

II.3.1.3: Desenvolvemento dunha acción 
prospectiva de segmentación de 
públicos en razón dos fondos de 
contidos, valorando as potencialidades 
de diversificación da oferta 

 

    

      

II.3.1.4: Establecemento de actuacións, 
harmonizadas coas anteriores, sobre os 
intereses, necesidades e pautas de 
consumo do público infantil 

 

    

  

 

   

.../... 

  



Plan Xeral de Actuación da Corporación RTVG 2017-2019                                                                                                                                                                                            Novembro 2016 

  

Dirección Xeral                    33 

 

.../... 

LIÑAS/MEDIDAS 

Dirección Xeral 

 Xerencia Dirección da Radio Televisión de Galicia 

Proxección 
Social 

Asesoría 
Xurídica 

Xestión 
Económico 

Orzamentaria e 
Contabilidade 

Subdirección de  
Contratación, 
Patrimonio e 

Servizos Comúns 

Recursos 
Humanos 

Comercial e 
Márketing 

Dirección 
Operativa da 
Radio Galega 

Informativos Produción 
Programación 

e Emisións 

Enxeñería, 
Tecnoloxía e 

Sistemas 

II.3.1. Deseño e desenvolvemento dunha estratexia de captación e xeración de contidos 

II.3.1.5: Avance na renovación e innovación nas 
formas narrativas e de continuidade 
nas canles, nomeadamente de 
televisión, titularidade da CRTVG, 
comezando polos espazos informativos 

      

    

 

II.3.1.6: Intensificación da busca en mercados 
non masivos de novos produtos 
susceptibles de adquisición ou 
adaptación 

 

        

 

 

II.3.1.7: Desenvolvemento dun estudo 
prospectivo sobre as posibilidades e 
esixencias dun catálogo específico de 
contidos para o seu uso normalizado 
por parte do sistema educativo formal 
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II.3.2. Deseño e desenvolvemento dun sistema de catalogación de contidos orientado á súa difusión multi-plataforma, multi-media e multi-canle 

II.3.2.0: Avance no deseño e experimentación, 
en orde a propor a súa adopción 
posterior, dun sistema de catalogación 
de contidos harmonizado coa evolución 
do modelo de servizo e negocio 
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II.3.3. Potenciación dos servizos informativos como núcleo da prestación do servizo público e sinal de identidade da Corporación 

II.3.3.1: Consideración dos contidos xerados 
polos servizos informativos como 
elemento determinante da imaxe de 
marca e da proxección da CRTVG 

 

    

     

 

II.3.3.2: Emprazamento da redacción de 
informativos no núcleo do centro 
xestor dos medios da Corporación e 
instancia responsable directa da 
prestación do servizo público, como 
criterio estratéxico na xeración e 
xestión de contidos 
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II.4.1. Revisión e eventual re-definición dunha estratexia de marcas e medios 

II.4.1.1: Mantemento da posición competitiva 
dos medios convencionais e do portal 
na Rede da Corporación en termos de 
audiencia como elemento inicial de 
continuidade que supón unha garantía 
básica da viabilidade da evolución 
pretendida 

 

    

      

II.4.1.2: Reflexión critica á luz das novas 
posibilidades e eventual re-definición 
da estratexia global da Corporación en 
canto marcas e medios 

 

    

      

II.4.1.3: Consideración como modelo de 
referencia aos efectos de concretar a 
liña antecedente de determinadas 
notas características a partir de 
constituír a grella multi-canle antes 
mencionada con oito plataformas 
orientadas a distintos soportes 

 

    

      

.../... 
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II.4.1. Revisión e eventual re-definición dunha estratexia de marcas e medios 

II.4.1.4: Desenvolvemento dunha iniciativa 
tendente á configuración dunha unha 
plataforma con outras radios 
autonómicas para que a Radio Galega, 
aumentando así o seu alcance, poida 
escoitarse noutros lugares de España 

 

    

  

   

 

II.4.1.5: Desenvolvemento dunha negociación 
cos grandes operadores das 
plataformas de pagamento para 
garantir que en todas elas poidan 
sintonizarse nas canles 
inmediatamente seguintes ás das 
principais cadeas españolas -canles 7 e 
8- as emisións da TVG, hoxe con 
frecuencia desprazadas desa súa 
posición natural 
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Sistemas 

II.4.2. Revisión e eventual ampliación da estratexia de explotación comercial de contidos 

II.4.2.1: Estudo da incidencia nas posibilidades 
de comercialización directa ao público 
no marco da revisión da estratexia de 
explotación comercial 

  

   

 

  

   

II.4.2.2: Intensificación do recurso ás redes 
sociais para a promoción dos contidos 
en medios convencionais  
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II.5.1. Avance na mellora e ampliación do servizo público 

II.5.1.1: Aproximación ás necesidades 
percibidas e demandas por parte do 
público usuario, real e potencial, das 
canles, produtos e servizos da CRTVG 

 

    

      

II.5.1.2: Aproximación ás necesidades 
percibidas e demandas por parte das 
instancias formalmente organizadas 
máis significativas da sociedade civil 
galega, en especial as profesionais e as 
que actúan no ámbito da cultura e os 
diferentes sub-sistemas do benestar 
social 

 

    

      

II.5.1.3: Deseño, ao fío da progresión da 
aplicación funcional da dixitalización, 
dun paquete de medidas técnicas de 
aumento da accesibilidade das persoas 
con necesidades especiais aos produtos 
e servizos da CRTVG, de cara a acadar 
un nivel de total accesibilidade 

 

     

     

.../... 
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II.5.1. Avance na mellora e ampliación do servizo público 

II.5.1.4: Deseño dun 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 
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II.5.2. Ampliación do ámbito sectorial de xeración de sinerxías económicas 

II.5.2.0: Xeración de contornas que supoñan 
avanzar cara a unha estratexia de 
ampliación das sinerxías sectoriais 
xeradas pola captación e adquisición de 
contidos por parte da CRTVG, 
considerando a virtualidade de acordos 
con sectores da creación cultural 

  

   

      

  



Plan Xeral de Actuación da Corporación RTVG 2017-2019                                                                                                                                                                                            Novembro 2016 

  

Dirección Xeral                    42 

 

LIÑAS/MEDIDAS 

Dirección Xeral 

 Xerencia Dirección da Radio Televisión de Galicia 

Proxección 
Social 

Asesoría 
Xurídica 

Xestión 
Económico 

Orzamentaria e 
Contabilidade 

Subdirección de  
Contratación, 
Patrimonio e 

Servizos Comúns 

Recursos 
Humanos 

Comercial e 
Márketing 

Dirección 
Operativa da 
Radio Galega 

Informativos Produción 
Programación 

e Emisións 

Enxeñería, 
Tecnoloxía e 

Sistemas 

III.1.1. Completar a execución operativa da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia 

III.1.1.0: Completar a execución operativa 

da Lei 9/2011, do 9 de novembro, 

dos medios públicos de 

comunicación audiovisual de 

Galicia nos distintos aspectos 

recollidos na mesma, 

nomeadamente os referidos ao 

artigo 36 que regula o estatuto 

profesional. 
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III.2.1. Avance, ampliación e consolidación de relacións institucionais e con instancias organizadas da sociedade civil 

III.2.1.0: Intensificación e ampliación das 
relacións coas distintas institucións e 
instancias organizadas da sociedade 
civil de Galicia en orde a incrementar a 
identificación, relevancia e aprecio da 
CRTVG e mellorar a posición desta de 
cara a unha mellor detección de 
necesidades sociais específicas ás que 
poda atenderse mediante os seus 
servizos e produtos 
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III.2.2. Incremento da iniciativa en materia de transparencia 

III.2.2.1: Promoción do acceso á páxina de 
transparencia do portal na Rede da 
CRTVG  
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III.2.3. Prospectiva e mellora da contribución dos produtos e servizos da Corporación á igualdade real de oportunidades entre homes e mulleres 

III.2.3.0: Desenvolvemento dunha consulta 
restrinxida a persoas expertas, xerando 
un memorando sobre medidas de 
mellora da promoción da igualdade 
entre homes e mulleres a través dos 
produtos e servizos da CRTVG 
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III.2.4. Prospectiva e mellora da contribución dos produtos e servizos da Corporación á promoción da lingua galega 

III.2.4.0: Desenvolvemento dunha consulta 
restrinxida a persoas expertas xerando 
un memorando sobre medidas de 
mellora da contribución dos produtos e 
servizos da CRTVG á promoción da 
lingua galega 

 

          

 


