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INFORME  DOS TRABALLOS REALIZADOS PARA A ELABORACIÓN 
DO LIBRO BRANCO DO SECTOR AUDIOVISUAL DE GALICIA 
 

1 OBXECTIVOS 

o Presentar a  metodoloxía e o enfoque que se vai seguir na elaboración do Libro Branco do 
Sector Audiovisual de Galicia, unha vez validado pola Comisión Permanente. 

 
o Presentar o plan de traballo previsto para a elaboración do Libro branco do audivisual de 

Galicia e o grao de avance dos traballos. 
 
 

2 ENFOQUE A SEGUIR  NA ELABORACIÓN DO LIBRO BRANCO 

O proxecto que se está a adoptar para o desenvolvemento do libro branco baséase en: 
 

 Aproveitar os traballos previos realizados sobre o sector. 

 Levar a cabo un deseño que permita unha doada actualización continuada. 

 Contar coa participación das empresas e axentes que integran o sector. 
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3 PLAN DE TRABALLO 

 

 
 
 

3.1 Nivel de avance actual 

 
Realizáronse os seguintes traballos: 
 
 Revisión de estudos anteriores realizados na nosa comunidade autónoma. 

 Revisión dos libros brancos doutras comunidades autónomas e doutras rexións. 

 Deseño índice libro branco (Anexo 1). 

 Elaboración do borrador. 

 Redacción dos diferentes apartados. 

 Actualización dos indicadores descriptivos do sector 

 Plan de recollida de información do sector. 

 Preparación da base de datos de empresas. 

 Deseño de cuestionarios (Anexo 2) e da carta de acompañamento (Anexo 3) 

 Adquisición de datos económicos 

 Elaboración dun prediagnóstico. 

ACTIVIDADES AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR

Revisión bibliográfica y análisis dos traballos previos

Deseño y avaliación da metodoloxía 

Actualización da base de datos do sector

Elaboración e avaliación do pre-diagnóstico

Recopilación datos económico-financieiros

Enquisas o sector

Definición dos indicadores do sector

Actualización dos indicadores do sector

Enquisas a os axentes do sector

Entrevista a axentes e expertos do sector

Mesas de traballo para o diseño das liñas de actuación

Redacción contidos Libro Branco

Revisión do borrador do Libro Branco
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 Proposta para a elaboración de mesas de traballo para definir as liñas de actuación 
(Anexo 4). 

 Presentación e vaidación pola Comisión Especializada dos distintos apartados 
anteriores. 

 Deseño dos indicadores para a caracterización do Sector Audiovisual.  
 
 

3.2 Previsión de traballo para os próximos meses 

 
O Plan de traballo para os próximos meses e o seguinte: 
 
Mes de novembro: 
 

Preparación dun primeiro borrador, incluíndo apartados descritivos, diagnóstico e 
esbozo de liñas de actuación, co máximo nivel de actualización de datos posible na data 
de entrega. 
 
Lanzamento do traballo de realización de enquisas ás empresas do sector. 
 
Adquisición dos últimos datos económicos disponibles no Rexistro Mercantil. 
 
Solicitude ás entidades e axentes do sector dunha ficha descritiva cunha estrutura 
común, para integrar no apartado correspondente do Libro Branco. 
 

Meses de decembro e xaneiro: 
 
 Completar traballo de campo empresas. 
 

Completar-revisar o diagnóstico mediante a realización de entrevistas individuais a 
empresas e entidades do sector. 
 
Validación do diagnóstico e definición das principais liñas de actuación, mediante a 
realización de tres-catro mesas de traballo. 
 
Actualización dos contidos do borrador do Libro Branco e dos anexos, en especial, os 
datos estadisticos dos indicadores do sector. 

 
Meses de febreiro e marzo: 
 
 Redacción de borrador definitivo. 
 
 Revisión. 
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ANEXO 1: CONTIDOS PARA O LIBRO BRANCO DO SECTOR AUDIOVISUAL EN 
GALICIA 

 
Neste Anexo inclúese o índice proposto para o Libro Branco, que xa foi validado pola 
Comisión Permanente. 
 
Un dos aspectos que se tiveron en conta no deseño do esquema do Libro Branco é a súa 
modularidade, de forma que o contido sexa doadamente actualizable para o mantemento futuro. 
En particular, este aspecto ten especial incidencia no que se refire á actualización dos datos 
relativos ó sector, polo que se optou por desenvolver un anexo estadístico que recolla os 
principais indicadores, así como a metodoloxía para a súa actualización permanente. 
 
Nestes momentos estase a desenvolver os contidos dos distintos apartados e xa se teñen 
identificados e actualizados os datos da meirande parte dos indicadores. 

 
 
 
 

 
 
 
 



Libro Branco do Audiovisual en Galicia. 

Páx. 7 

 
CONTIDOS DO LIBRO BRANCO DO SECTOR AUDIOVISUAL DE GALICIA 

Contido Observacións/ Metodoloxía Fontes Localizadas 

Presentación das institucións/axentes principais do sector Definir que presentacións poderían 
encabezar o traballo.   

As propias 
institucións 

Introdución 
• Presentación do traballo; obxectivos, metodoloxía... 
• O sector audiovisual: situación actual e tendencias. 
• Principais fitos relacionados co desenvolvemento do 

sector audiovisual en Galicia.  

Realizar  unha táboa na que se recollan 
os fitos principais que dean unha 
perspectiva completa do que foi o 
desenvolvemento do audiovisual 
galego ata a data. Necesítase tamén 
actualizar a descrición do sector 
audiovisual e sintetizar as principais 
tendencias. 

Outros traballos do 
audiovisual de 
Galicia. 
Informes 
estratéxicos sobre 
tendencias do sector. 
Elaboración propia. 

Actividade desenvolvida polo sector audiovisual en Galicia 
• Presentación xeral do sector e dos seus principais 

indicadores. 
• Cinema e vídeo: 

• Produción 
• Distribución 
• Exhibición 

• Televisión: 
• Operadores de TV 
• Produción televisiva 

• Animación. 
• Outros ámbitos de produción: 

• Produción multimedia 
• Publicidade 
• Servizos auxiliares de apoio á produción 

Necesítase actualizar os datos das 
empresas do sector, mediante acceso 
ao Rexistro e realizar enquisas. 
A estrutura que se elixiu é a que se 
utiliza na memoria do audiovisual, a 
cal considérase a máis clara para 
describir o sector. Propoñemos que o 
esquema da presentación do sector 
separe as conclusións dos datos 
básicos, levando as táboas de datos e 
os indicadores a un anexo, que sexa un 
“produto” actualizable e mesmo 
informatizable, para consulta polo 
sector.  

CGAI, as empresas 
do sector, rexistro 
mercantil, ICAA, 
EGEDA, AIMC, 
INE, IGE, Red.es, 
Culturagalega.org, 
Cine por la red e 
outros sitios web con 
contidos de interese 
para este informe. 

Ordenación do sector audiovisual en Galicia 
• Marco normativo 
• Institucións e órganos competentes 
• Asociacións empresariais 
• Política de axudas 
• Promoción 

Definíuse un esquema de cara a 
recopilar información homoxénea das 
institucións existentes e solicitarlles 
información sobre a súa organización, 
o tipo de actividades desenvovidas 
durante os últimos anos ou a previsión 
para o futuro. 

Informes do sector, 
información da 
Administración e a 
propia normativa do 
sector. 

Diagnóstico do sector audiovisual 
• Diagnóstico referido aos factores do ámbito do sector; 

normativa, ámbito sociocultural, política audiovisual, 
mercado internacional, mercado laboral... 

• Diagnóstico referido aos factores internos do sector; nivel 
de especialización, coñecemento do mercado, creación 
audiovisual, I+D+I, produción, comercialización e acceso 
ao mercado exterior, capital humano, financiamento, 
modelo de organización e xestión empresarial... 

Preténdese recoller dos diferentes 
traballos realizados (nos que solicitou 
o punto de vista do sector) o resumo do 
diagnóstico, de forma que poida 
consensuarse este diagnóstico co sector 
antes de final de ano. 

 
Estudos recentes do 
sector en Galicia e 
validación mediante 
paneis. 

Políticas e liñas de actuación para o desenvolvemento do 
sector audiovisual en Galicia 
• Orientacións estratéxicas para o sector; factores clave para 

o desenvolvemento do sector. 
• Metas que se perseguen.  
• Principais liñas da política audiovisual da Xunta de 

Galicia. 
• Propostas de actuación do sector audiovisual. 
• Papel dos axentes no desenvolvemento das propostas. 

Este apartado desenvolverase, 
fundamentalmente, a partir de 
decembro, establecendo grupos de 
traballo para definir as liñas de 
actuación. Asemesmo, nas enquisas ás 
empresas do sector inclúese un 
apartado no que se recolle o punto de 
vista sobre as prioridades e liñas de 
actuación propostas polas empresas do 
sector 

Paneis e enquisas ó 
sector. 

ANEXOS 
• Catálogo estatístico dos indicadores do sector audiovisual 

de Galicia. 
• Guía de recursos do audiovisual de Galicia. 
• Fontes de información de ámbito  nacional e internacional. 
• Normativa. 
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ANEXO 2: ENQUISA AO SECTOR 

A 2.1 Obxectivo 

 
Un dos apartados que se cubrirá no libro branco inclúe información das empresas que 
configuran o sector en Galicia. Por iso, é necesario actualizar a información dispoñible, para o 
que previmos realizar unha enquisa lixeira, que foi aprobada xa pola Comisión Permanente. 
 
Presentar a enquisa que se lles vai realizar ás empresas do sector audiovisual de Galicia co fin 
de  actualizar a  información descritiva do sector. Ademais preténdese aproveitar a toma de 
contacto coas empresas para invitar á participación e proposta de ideas sobre as necesidades e 
prioridades, de cara a establecer as liñas de futuro para o sector audiovisual. 
 
Definíronse tres modelos de enquisa adaptados ás características da tipoloxía de axente: 
empresas productoras, televisións e distribuidoras ou exhibidoras. 
 

A 2.2 Metodoloxía  

 
• Universo: Base de datos de empresas do sector audiovisual de Galicia. Foi obtida a partir 

da Guía de recursos do CGAI, coa actualización de novas incorporacións proporcionada 
pola Consellería de Cultura. 

 
• Mostraxe: En principio preténdese facer chegar a enquisa á totalidade das empresas do 

censo.  
 
• Comunicación coas empresas e procedemento de realización de enquisa: Preténdese o envío 

postal do cuestionario xunto cunha carta de acompañamento da consellería, na que se 
informe sobre o obxectivo e se invite á participación na elaboración do libro branco. 

 
O seguimento da enquisa realizarase telefonicamente, ofrecéndolles ás empresas a posibilidade 
de contestar o cuestionario directamente por teléfono ou de envialo por fax ou por correo 
electrónico. 
 
Para reforzar o proceso de comunicación, solicitaráselles ás asociacións que informen as 
empresas sobre o convite para participar no proceso de elaboración do libro branco a través das 
canles de comunicación habituais con estas. 
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 A 2.3 Enquisa a empresas productoras. 

INSTRUCIÓNS SOBRE O CUESTIONARIO 

1. En caso de erro nalgún dato identificador da empresa, por favor, indique o correcto. 
2. En caso de non dispoñer dalgún dato, indique unha estimación deste. 
3. Enviar por fax ao 986 41 91 22 ou por e-mail a audiovisual@eosaconsultores.com 
 
DATOS DA EMPRESA  

Nome «Empresa» 

Persoa de contacto «Persoa_de_contacto» 

Enderezo postal «Enderezo» «CP» «Localidade» «Provincia» 

Teléfono «Tfno.»  Fax «Fax» 

E-mail «email»  WWW  

DATOS ECONÓMICOS E EMPREGO 
2002 

 

 
 

Facturación 2002 
(euros) 

  RESULTADOS 
EXERCICIO 2002 
(EUROS) 

  

  

Para o ano 2002    
 % facturación en Galicia %  

N.º medio empregados 
2002 

 
 

  

 % facturación resto de España %   % temporais %  
  

 % facturación estranxeiro %   % fixos %  
    

 
DATOS ECONÓMICOS E EMPREGO 
2003 

 

 
 

Facturación 2003 
(euros) 

  RESULTADOS 
EXERCICIO 2003 
(EUROS) 

  

  

Para o ano 2003    
 % facturación en Galicia %  

N.º medio empregados 
2003 

 
 

  

 % facturación resto de España %   % temporais %  
  

 % facturación estranxeiro %   % fixos %  
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ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS (2003) 
 

 Sinale os cadros 
correspondentes  

Importancia relativa 
(% facturación da actividade sobre o total en 2003) 

 
Longametraxe    %   
     

Curtametraxe    %   
      

Series de ficción e comedias de 
situación 

   %   

      

Publicidade    %   
      

Documental    %   
      

Vídeo    %   
      

Entretenemento (magazines, musicais, 
concursos...) 

   %   

      

Animación    %   
      

CD-ROM    %   
      

Deseño de páxinas web    %   
      

Dobraxe e sonorización    %   
      

Outros servizos de produción    %   
      

Servizos de postproducción    %   
    Σ 100 %  
 

 
 

PRINCIPAIS PRODUCIÓNS (TÍTULOS E TIPO DE PRODUCIÓN) 

 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPAIS PROXECTOS EN CURSO (TÍTULOS E BREVE 
DESCRICIÓN) 
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Indique o seu grao de interese nas seguintes liñas de actuación propostas a continuación, e engada aquelas que 
considere de interese e non figuren na lista: 
 

GRAO DE 
INTERESE 

 
LIÑAS DE ACTUACIÓN 

 - - - 0 + ++ 
Desenvolver normativa ou lexislación para o sector audiovisual na comunidade 
autónoma 

     

Potenciar a colaboración entre os axentes que poden participar no desenvolvemento do 
sector (empresas, institucións...) 

     
Reforzar ou mellorar o papel das institucións, asociacións ou organismos existentes no 
sector 

     
Potenciar o achegamento do sector á sociedade 
 

     

Potenciar a cultura de consumo de audiovisual na sociedade 
 

     
Creación de novas infraestruturas e servizos de utilidade común para o sector ou 
mellora das existentes 

     
Afondar no estudo ou análise de temas específicos de interese común para o sector, que 
permitan definir actuacións concretas (formación, I+D, recursos existentes...) 

     

Potenciar o I+D en materia audiovisual 
 

     
Reformular o modelo de negocio das empresas para adaptárense aos novos cambios 
(novas tecnoloxías, novas preferencias do mercado, novas canles de distribución...) 

     

Actuacións para mellorar a oferta laboral existente na comunidade autónoma      
Actuacións para o desenvolvemento e mellora das competencias do persoal existente 
nas empresas do sector 

     

Mellorar a política de axudas 
 

     

Busca de esquemas de financiamento adaptados ás necesidades do negocio do 
audiovisual 

     
Potenciar a creación de obras audiovisuais 
 

     
Potenciar o sector de animación 
 

     

Potenciar  a produción en lingua galega 
 

     

Mellorar o proceso de comercialización e o acceso a novos mercados 
 

     

Potenciar a difusión das obras audiovisuais 
 

     
Potenciar ou mellorar o papel da televisión autonómica e local 
 

     

Outros (especificar) 
 
 

     

 

OBSERVACIÓNS/PROPOSTAS  
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A 2.4 Enquisa a empresas de emisión (Televisión). 

 
INSTRUCIÓNS SOBRE O CUESTIONARIO 
 
1. En caso de erro nalgún dato identificador da empresa, por favor, indique o correcto. 
2. En caso de non dispoñer dalgún dato, indique unha estimación deste. 
3. Enviar por fax ao 986 41 91 22 ou por e-mail a audiovisual@eosaconsultores.com 
 
 
DATOS DA EMPRESA  

Nome «Empresa» 

Persoa de contacto «Persoa_de_contacto» 

Enderezo postal «Enderezo» «CP» «Localidade» «Provincia» 

Teléfono «Tfno.»  Fax «Fax» 

E-mail «email»  WWW  
 
DATOS ECONÓMICOS E EMPREGO 
2002 

 

 
 

Facturación 2002 
(euros) 

  RESULTADOS 
EXERCICIO 2002 
(EUROS) 

  

  

Para o ano 2002    
 % facturación en Galicia %  

N.º medio empregados 
2002 

 
 

  

 % facturación resto de España %   % temporais %  
  

 % facturación estranxeiro %   % fixos %  
    

 
DATOS ECONÓMICOS E EMPREGO 
2003 

 

 
 

Facturación 2003 
(euros) 

  RESULTADOS 
EXERCICIO 2003 
(EUROS) 

  

  

Para o ano 2003    
 % facturación en Galicia %  

N.º medio empregados 
2003 

 
 

  

 % facturación resto de España %   % temporais %   
  

 % facturación estranxeiro %   % fixos %   
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EMISIÓN  
 
 
Horas totais de emisión en 2002   HORAS TOTAIS DE EMISIÓN 

EN 2003 

  

 

Horas totais de emisión de 
produción propia en 2002 

  HORAS TOTAIS DE EMISIÓN 
DE PRODUCIÓN PROPIA EN 
2003 

  

 

Franxa horaria de emisión en 
2002 

  FRANXA HORARIA DE 
EMISIÓN EN 2003 

  

 

Horas diarias de emisión en 
2002 

  HORAS DIARIAS DE EMISIÓN 
EN 2003 

  

  
 

PROGRAMACIÓN (2003)  

 

 Sinale os cadros 
correspondentes  

Importancia relativa 
(% sobre tempo emisión semanal 2003) 

 

Deportivos    %  
      

Magazines    %  
      

Informativos    %  
      

Infantís    %  
      

Publicidade    %  
      

Culturais    %  
      

Concursos    %  
      

Musicais    %  
      

Series de ficción propias    %  
      

Series de produción allea    %  
      

Longametraxes-cinema    %  
      

Debates e programas de opinión    %  
      

Outros    %  
      

    Σ 100 %  
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Indique o seu grao de interese nas seguintes liñas de actuación propostas a continuación, e engada aquelas que 
considere de interese e non figuren na lista: 
 

GRAO DE INTERESE  
VALORACIÓN SOBRE AS POSIBLES LIÑAS DE ACTUACIÓN 

 
- - - 0 + ++ 

Desenvolver normativa ou lexislación para o sector audiovisual na comunidade 
autónoma 

     
Potenciar a colaboración entre os axentes que poden participar no desenvolvemento do 
sector (empresas, institucións...) 

     

Reforzar ou mellorar o papel das institucións, asociacións ou organismos existentes no 
sector 

     
Potenciar o achegamento do sector á sociedade 
 

     
Potenciar a cultura de consumo de audiovisual na sociedade 
 

     

Creación de novas infraestruturas e servizos de utilidade común para o sector ou 
mellora dos existentes 

     

Afondar no estudo ou análise de temas específicos de interese común para o sector, que 
permitan definir actuacións concretas (formación, I+D, recursos existentes...) 

     
Potenciar o I+D en materia audiovisual 
 

     

Reformular o modelo de negocio das empresas para adaptárense aos novos cambios 
(novas tecnoloxías, novas preferencias do mercado, novas canles de distribución...) 

     

Actuacións para mellorar a oferta laboral existente na comunidade autónoma      
Actuacións para o desenvolvemento e mellora das competencias do persoal existente 
nas empresas do sector 

     
Mellorar a política de axudas 
 

     
Busca de esquemas de financiamento adaptados ás necesidades do negocio do 
audiovisual 

     

Potenciar a creación de obras audiovisuais 
 

     
Potenciar o sector de animación 
 

     
Potenciar a produción en lingua galega 
 

     

Mellorar o proceso de comercialización e o acceso a novos mercados 
 

     
Potenciar a difusión das obras audiovisuais 
 

     
Potenciar ou mellorar o papel da televisión autonómica e local 
 

     

Outros (especificar) 
 
 

     

 

OBSERVACIÓNS/PROPOSTAS  
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A 2.5 Enquisa as empresas de distribución e exhibición. 

 
INSTRUCIÓNS SOBRE O CUESTIONARIO 
 
1. En caso de erro nalgún dato identificador da empresa, por favor, indique o correcto. 
2. En caso de non dispoñer dalgún dato, indique unha estimación deste. 
3. Enviar por fax ao 986 41 91 22 ou por e-mail a audiovisual@eosaconsultores.com 
 
 
DATOS DA EMPRESA  

Nome «Empresa» 

Persoa de contacto «Persoa_de_contacto» 

Enderezo postal «Enderezo» «CP» «Localidade» «Provincia» 

Teléfono «Tfno.»  Fax «Fax» 

E-mail «email»  WWW  
 
DATOS ECONÓMICOS E EMPREGO 
2002 

 

 
 

Facturación 2002 
(euros) 

  RESULTADOS 
EXERCICIO 2002 
(EUROS) 

  

  

Para o ano 2002    
 % facturación en Galicia %  

Nº medio empregados 
2002 

 
 

  

 % facturación resto de España %   % temporais %  
  

 % facturación estranxeiro %   % fixos %  
    

 
DATOS ECONÓMICOS E EMPREGO 
2003 

 

 
 

Facturación 2003 
(euros) 

  RESULTADOS 
EXERCICIO 2003 
(EUROS) 

  

  

Para o ano 2003    
 % facturación en Galicia %  

Nº medio empregados 
2003 

 
 

  

 % facturación resto de España %   % temporais %  
  

 % facturación estranxeiro %   % fixos %  
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Indique o seu grao de interese nas seguintes liñas de actuación propostas a continuación, e engada aquelas que 
considere de interese e non figuren na lista: 
 

GRAO DE INTERESE  
VALORACIÓN SOBRE AS POSIBLES LIÑAS DE ACTUACIÓN 

 
- - - 0 + ++ 

Desenvolver normativa ou lexislación para o sector audiovisual na comunidade 
autónoma 

     
Potenciar a colaboración entre os axentes que poden participar no desenvolvemento do 
sector (empresas, institucións...) 

     

Reforzar ou mellorar o papel das institucións, asociacións ou organismos existentes no 
sector 

     
Potenciar o achegamento do sector á sociedade 
 

     
Potenciar a cultura de consumo de audiovisual na sociedade 
 

     

Creación de novas infraestruturas e servizos de utilidade común para o sector ou 
mellora das existentes 

     
Afondar no estudo ou análise de temas específicos de interese común para o sector, que 
permitan definir actuacións concretas (formación, I+D, recursos existentes...) 

     
Potenciar o I+D en materia audiovisual 
 

     

Reformular o modelo de negocio das empresas para adaptárense aos novos cambios 
(novas tecnoloxías, novas preferencias do mercado, novas canles de distribución...) 

     

Actuacións para mellorar a oferta laboral existente na comunidade autónoma      
Actuacións para o desenvolvemento e mellora das competencias do persoal existente 
nas empresas do sector 

     

Mellorar a política de axudas 
 

     

Busca de esquemas de financiamento adaptados ás necesidades do negocio do 
audiovisual 

     
Potenciar a creación de obras audiovisuais 
 

     

Potenciar o sector de animación 
 

     
Potenciar a produción en lingua galega 
 

     

Mellorar o proceso de comercialización e o acceso a novos mercados 
 

     

Potenciar a difusión das obras audiovisuais 
 

     
Potenciar ou mellorar o papel da televisión autonómica e local 
 

     
Outros (especificar) 
 
 

     

 

OBSERVACIÓNS/PROPOSTAS  
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ANEXO 3: CARTA DE ACOMPAÑAMENTO Á ENQUISA AO SECTOR 

 
Persoa de contacto 
Empresa 
Enderezo 
Cidade 
 

Santiago de Compostela,  15 de novembro de 2004 
 

 
Estimado/a amigo/a: 
 
 
 
A Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, a través da Dirección Xeral de 
Comunicación Social e Audiovisual, está a elaborar o Libro branco do sector audiovisual de Galicia, 
que servirá como base para o establecemento das políticas e liñas de futuro para o desenvolvemento 
deste sector.  
 
Nos últimos anos leváronse a cabo unha serie de traballos que supuxeron un importante avance no 
coñecemento do sector e que servirán como punto de partida para o desenvolvemento do libro branco, 
malia, para definir as propostas de futuro, considerarmos fundamental contar coa participación e sentir 
de todo o sector, tanto das empresas que o integran coma do resto dos axentes implicados.  
 
Con este obxectivo se deseñou o cuestionario que se achega. Neste solicítanse datos descritivos da 
empresa para a actualización da información sobre o sector audiovisual e, ao mesmo tempo, invitámolo 
a ofrecer a  súa valoración sobre as distintas liñas de actuación que permitan establecer as prioridades e 
preferencias dos axentes que integran este sector. 
 
Agradecémoslles a súa colaboración, cubra o cuestionario adxunto e remítao por fax ou por correo 
electrónico ao enderezo que figura neste; garantímoslle a total confidencialidade dos datos 
proporcionados e o seu tratamento global. 
 
Proximamente contactará con vostedes para o seguimento do cuestionario un representante da empresa 
EOSA (Estratexia e Organización S. A.), a quen lle foi encargada a asistencia técnica para o 
desenvolvemento deste traballo. 
 
 
Agradecéndolle de antemán a atención prestada, saúdao atentamente 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR XERAL DE COMUNICACIÓN  
SOCIAL E AUDIOVISUAL 
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ANEXO 4: PROPOSTA DE MESAS DE TRABALLO PARA O DESEÑO DAS LIÑAS DE 
ACTUACIÓN 

 

A 4.1 Obxectivo 

 
Unha vez avanzada a redacción do documento descritivo e do diagnóstico (mes de decembro de 
2004), preténdese poñer en marcha varios grupos de traballo para desenvolver as liñas de 
actuación, coherentes co diagnóstico do sector. 
 
 

A 4.2 Metodoloxía 

 
Está previsto configurar arredor de 4 grupos de traballo nos que se integren os principais 
axentes implicados no desenvolvemento do sector (empresas, asociacións, institucións, 
institucións de formación, entidades financeiras...), co fin de establecer unha dinámica de 
traballo na que se poidan perfilar as principais liñas que definirán a estratexia para este sector. 
 
En principio está previsto, dende un punto de vista operativo, configurar os grupos conforme á 
cadea de valor sectorial engadindo a consideración do binomio mercado/tecnoloxía (cinema e 
vídeo, televisión e multimedia, incorporando en cada unha destas temáticas a visión completa 
da cadea de valor), tratando en cada un dos grupos os diferentes temas abordados no 
diagnóstico e incidindo, loxicamente, naqueles que maior importancia teñan para cada unha das 
actividades da cadea de valor.  
 
Considérase que cada un dos grupos podería estar formado por representantes das empresas ou 
asociacións e por representantes dos diferentes organismos ou institucións que actúan neste 
sector. 
 

 

ÁREAS DE INTERESE PARA O ESTABLECEMENTO DAS LIÑAS DE ACTUACIÓN 

 

 
Normativa ou lexislación para o sector audiovisual na comunidade autónoma 

 
Colaboración entre os axentes que poden participar no desenvolvemento do sector (empresas, institucións...) 

 
Papel das institucións, asociacións ou organismos existentes no sector 

 
Achegamento do sector á sociedade 

 
Cultura de consumo de audiovisual na sociedade 

 
Novas infraestruturas e servizos de utilidade común para o sector ou mellora das existentes 

 
Estudo, análise de temas específicos de interese común para o sector ou observatorio permanente, que permitan definir 

actuacións concretas (formación, I+D, recursos existentes...) 
 



Libro Branco do Audiovisual en Galicia. 

Páx. 19 

O I+D en materia audiovisual 
 

O modelo de negocio das empresas para adaptárense aos novos cambios (novas tecnoloxías, novas preferencias do 
mercado, novas canles de distribución...) 

 
A oferta laboral existente na comunidade autónoma 

 
As competencias do persoal existente nas empresas do sector 

 
A política de axudas 

 
Esquemas de financiamento adaptados ás necesidades do negocio do audiovisual 

 
Creación de obras audiovisuais 

 
O sector de animación 

 
A produción en lingua galega 

 
O proceso de comercialización e o acceso a novos mercados 

 
A difusión das obras audiovisuais 

 
O papel da televisión autonómica e local 

 
Outros (especificar) 

 
 
 
 

A 4.3 Dinámica dos grupos de traballo 

 
As mesas de traballo terían o carácter de “validación de conclusións”, para o que, previamente, 
se faría chegar a cada integrante dos grupos o diagnóstico e unha guía de reflexión ou 
cuestionario que permitiría integrar as opinións individuais co fin de conseguir  unha visión 
global do grupo e realimentar esta a cada participante do grupo para que poida manter ou 
modificar a súa posición. 
 
Unha vez realizadas as dúas voltas descritas (valoracións individuais e agregadas), que poderían 
realizarse vía mail ou mediante entrevistas individuais, levarase a cabo unha reunión de grupo 
na que o obxectivo sería validar as conclusións conxuntas. 
 
Para poder levar a cabo este esquema é necesario facer chegar a todos os integrantes dos grupos 
o diagnóstico do sector (que podería completarse durante esta fase) e un cuestionario dirixido a 
expertos para solicitar a valoración con relación aos temas que se aborden no grupo de traballo. 
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A 4.4 Calendario de celebración das mesas 

 
Para cumprir os prazos de execución previstos na elaboración do Libro Branco, sería necesario 
desenvolver as mesas de traballo entre os meses de decembro e xaneiro. No mes de decembro 
realizaríase a dinámica de traballo individual e a agregación das valoracións para ter os 
resultados do grupo e a realimentación das opinións individuais. 
 
Posteriormente, no mes de xaneiro realizaríanse as reunións para validar as conclusións que, 
previamente, serían enviadas en forma de borrador aos distintos integrantes dos grupos para 
lograr a máxima eficiencia da reunión. 
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ANEXO 5: LISTADO DE INDICADORES. 

 

A 5.1 O sector audiovisual galego en cifras. 

 

Principais magnitudes do sector audiovisual en Galicia.  

Distribución provincial das empresas galegas do audiovisual.  

Distribución do número de empresas segundo a actividade desenvolta.  

Empresas galegas do sector audiovisual vinculadas a grupos empresariais 

Titularidade pública/privada das empresas galegas do audiovisual 

Distribución das empresas galegas do audiovisual segundo a forma xurídica adoptada 

Idade media das empresas galegas do audiovisual 

Principais magnitudes do sector audiovisual galego segundo o sector de actividade.  

Evolución do volume de negocio das empresas galegas do audiovisual.  

Distribución da facturación segundo a  tipoloxía de axente.  

Crecemento medio do volumen de negocio das empresas galegas do audiovisual entre 1994 y 2003.  

Tasas anuais de crecemento do volume de negocio das empresas galegas do audiovisual.  

Evolución da facturación media por empresa. 

Distribución da facturación según mercado de destino.  

Evolución do resultado económico (antes de impostos) das empresas galegas do audiovisual.  

Distribución do resultado económico (antes de impostos) según tipoloxía de axente.  

Crecemento medio do resultado económico das empresas galegas do audiovisual entre 1994 y 2003. 

Tasas anuais de crecemento do resultado económico das empresas galegas do audiovisual.  

Evolución do resultado medio por empresa. 

Evolución dos Fondos propios das empresas galegas do audiovisual.  

Evolución do Activo total das empresas galegas do audiovisual.  
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Comparación do Activo total das empresas galegas do audiovisual segundo a actividade desenvolvida. 

Comparación dos Fondos propios das empresas galegas do audiovisual segundo actividade desarrollada.  

Evolución do emprego total das empresas galegas do audiovisual.  

Evolución do emprego fixo nas empresas galegas do audiovisual.  

Evolucion do emprego temporal das empresas galegas do audiovisual.  

Crecemento medio do volumen de empleo das empresas galegas do audiovisual entre 1994 y 2003. 

Comparación do crecemento medio do emprego das empresas galegas do audiovisual segundo a tipoloxía de 
axente. 1994 y 2003. 

Tasas de crecemento anual do emprego total das empresas galegas do audiovisual.  

Distribución do emprego segundo tipoloxía de axente.  

Distribución do emprego segundo a duración do contrato.  

Distribución das empresas por  volumen de emprego. 

Evolución da plantilla media por empresa. 1994-2003. 

Evolución da facturación media por empregado. 1994-2003. 

 

A 5.2 Producción de cine. 

 

Importancia relativa por empresa e ano da producción de longametraxes en Galicia. 1989-2004. 

Relación de algunhas das curtametraxes producidas en Galicia. 

Datos de rodaxe das principais produccións de longametraxes en Galicia. 

Principais magnitudes das empresas de producción cinematográfica en Galicia. 

Evolución da facturación das empresas galegas de producción cinematográfica. 

Distribución provincial das empresas galegas de producción cinematográfica. 

Evolución do resultado (antes de impostos) das empresas galegas de producción cinematográfica. 

Evolución do emprego nas empresas galegas de producción cinematográfica. 

Recaudación e espectadores das produccións cinematográficas galegas. 

 
 



Libro Branco do Audiovisual en Galicia. 

Páx. 23 

A 5.3 Distribución de cine e video. 

 

Principais magnitudes das empresas de distribución cinematográfica en Galicia. 

Principais magnitudes das empresas de distribución de video en Galicia. 

Evolución da facturación das empresas galegas de distribución cinematográfica. 

Evolución da facturación das empresas galegas de distribución de video. 

Distribución provincial das empresas galegas de distribución cinematográfica 

Distribución provincial das empresas galegas de distribución videográfica 

Evolución do resultado (antes de impostos) das empresas galegas de distribución cinematográfica 

Evolución do resultado (antes de impostos) das empresas galegas de distribución de video 

Evolución do emprego nas empresas galegas de distribución cinematográfica 

Evolución do emprego nas empresas galegas de distribución de vídeo 

Evolución histórica das distribuidoras de cine en Galicia. 

Longametraxes galegas distribuidas por cada distribuidora. 

Distribuidora das produccións cinematográficas galegas. 
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A 5.4 Exhibición de cine. 

 

Principais magnitudes das empresas de exhibición cinematográfica en Galicia. 

Evolución da facturación das empresas galegas de exhibición cinematográfica. 

Distribución provincial das empresas galegas de exhibición cinematográfica. 

Evolución do resultado (antes de impostos) das empresas galegas de exhibición cinematográfica. 

Evolución do emprego nas empresas galegas de exhibición cinematográfica 

Evolución do número de pantallas por cinema en Galicia, España, Europa e Estados Unidos.  

Salas de exhibición cinematográfica en Galicia. Cinemas e pantallas.  

Pantallas por cinema en Galicia.  

Distribución provincial das salas de exhibición en Galicia segundo número de pantallas. 

Comparación do número de pantallas por sala de exhibición en Galicia.  

Evolución do número de pantallas de exhibición cinematográfica. Galicia, España, Europa Occidental, mercado 
mundial  

Evolución do número de cinemas. Galicia, España, Europa Occidental e Estados Unidos.  

Salas de exhibición cinematográficas operativas en Galicia. 2004. 

Evolución da recaudación nas salas de exhibición comercial. Galicia, España, Europa Occidental e Estados 
Unidos. 

Recaudación nas salas de exhibición galegas por provincias.  

Crecemento da recaudación nas salas de exhibición comercial. 

Recaudación nas salas de exhibición galegas por provincias. Comparación con España. 

Ditribución provincial da recaudación nas salas de exhibición de cine.  

Evolución da cifra de espectadores nas salas de exhibición comercial. Galicia, España, Europa Occidental e 
Estados Unidos.  

Evolución dos espectadores de cinema en Galicia.  

Evolución dos espectadores de cinema en Galicia por provincias.  

Comparación da distribución provincial dos espectadores de cine en Galicia.  

Evolución dos espectadores de cine en Galicia y en España.  
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Crecemento da asistencia ás salas de exhibición comercial. 

Asistencia media ás salas de exhibición cinematográfica en Galicia. 

Comparación das asistencias medias ás salas de exhibición cinematográfica de Galicia y España. 

Comparación das asistencias medias ás salas de exhibición. Galicia (provincias) y España.  

Crecemento medio da asistencia media ás salas de exhibición comercial. 

Evolución do gasto medio per capita nas salas de exhibición comercial. Galicia, España, Europa e Estados Unidos. 

Evolución da frecuencia anual per cápita de asistencia ás salas comerciais de exhibición. 

Evolución do precio medio da entrada nas salas de exhibición comercial. Galicia, España, Europa e Estados 
Unidos. 

Precio das entradas das salas de exhibición galegas. 2004. 

Comparativa das distintas variables relacionadas coa exhibición comercial entre Galicia, España, UE e Estados 
Unidos. 2003. 

Cinemas, pantallas e butacas por comarcas en Galicia 

Espectadores e recaudación, precio das entradas e gasto nas principais cidades galegas. 2003 

Recaudación e espectadores das produccións cinematográficas galegas. 

Distribución por países dos espectadores no mercado internacional de algunhas longametraxes galegas. 2000-
2003. 

 

A 5.5 Televisión. 

 

Share medio dos magazines das cadenas autonómicas 

Docuseries producidas en Galicia 

Series de ficción producidas en Galicia 

Principais magnitudes das empresas de emisión de televisión en Galicia. 

Evolución da facturación das empresas de emisión de TV  

Distribución provincial das empresas galegas de emisión de TV  

Evolución do resultado (antes de impostos) das empresas galegas de emisión de TV  

Evolución do emprego nas empresas galegas de emisión de TV  

Programas máis vistos en Galicia nas derradeiras tempadas 
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Minutos promedio de visionado de televisión en Galicia.  

Cuota de audiencia da televisión en Galicia por cadea e minutos de visionado.  

Os 25 programas máis vistos da Televisión de Galicia nas derradeiras tempadas. 

Minutos diarios de emisión e aportación á audiencia segundo xénero na Televisión de Galicia.  

Share medio mensual de la TVG. 

Evolución da porcentaxe de producción propia da Televisión de Galicia.  

Evolución das desconexións do Centro Territorial de TVE en Galicia 

Televisiones locais existentes na actualidade en Galicia. 

Principales magnitudes das televisións locais en Galicia.  

Porcentaxe de producción propia das televisións locais galegas. 2002. 

Evolución mensual do consumo diario medio de televisión. Galicia e España. 

Ranking das 10 emisiones máis vistas en Galicia e en España nas derradeiras tempadas. 

Distribución da grela da TVG nas derradeiras tempadas. 

 

A 5.6 Animación. 

 

Principais magnitudes das empresas galegas de animación. 

Evolución da facturación das empresas galegas de animación. 

Distribución provincial das empresas galegas de animación. 

Evolución do resultado (antes de impostos) das empresas galegas de animación. 

Evolución do emprego nas empresas galegas de animación. 

Principais produccións galegas de animación. 
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A 5.7 Multimedia. 

 

Principais magnitudes das empresas galegas de multimedia. 

Evolución da facturación das empresas galegas de multimedia. 

Distribución provincial das empresas galegas de multimedia. 

Evolución do resultado (antes de impostos) das empresas galegas de multimedia. 

Evolución do emprego nas empresas galegas de  multimedia 

Porcentaxe de penetración de Internet en Galicia.  

Evolución da audiencia de cinco casos de prensa dixital en Galicia.  

Formas de acceso a Internet das vivendas galegas.  

Estatísticas de persoas que utilizaron Internet segundo o uso que lle deron. Galicia e España. 

 

A 5.8 Publicidade. 

 
Inversión, número de anuncios e minutos de publicidade en televisión. 

 
 

A 5.9 Servicios auxiliares á producción e á postproducción. 
 

Principais magnitudes das empresas de servicios auxiliares á producción e a postproducción en Galicia. 

Evolución da facturación das empresas galegas de servicios auxiliares á producción e a postproducción. 

Distribución provincial das empresas galegas de servicios auxiliares á producción e a postproducción. 

Evolución do resultado (antes de impostos) das empresas galegas de servicios auxiliares á producción e a 
postproducción. 

Evolución del empleo en las empresas gallegas de servicios auxiliares a la producción y la postproducción 

Platós existentes en Galicia 

Oferta de servicios de producción en Galicia 

Principais magnitudes das empresas de sonorización e dobraxe en Galicia. 
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Evolución da facturación das empresas galegas de sonorización e dobraxe. 

Distribución provincial das empresas galegas de sonorización e dobraxe. 

Evolución do resultado (antes de impostos) das empresas galegas de sonorización e dobraxe. 

Evolución do emprego nas empresas galegas de sonorización e dobraxe. 

 

A 5.10 Principais fontes de información empregadas. 

 
Instituto de la Cinematografía y de las artes Audiovisuales (ICAA) 

Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC) 

Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) 

Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Cine por la red 

Gabinete de Estudios de la Comunicación Audiovisual (GECA) 

Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) 

Red.es 

Culturagalega.org 

Consorcio do Audiovisual de Galicia 

Media Salles 

Observatorio Europeo del Audiovisual 

Sofres Análisis de Audiencias 

 


