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O Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia, creado polo 
Decreto 307/1995, do 13 de xullo, é o máximo órgano asesor do Goberno da 
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de telecomunicacións e 
audiovisual, ó que lle corresponde o estudio, deliberación e propostas en 
materias relativas ás telecomunicacións e ó audiovisual, así como emitir 
informe sobre os asuntos que o Consello da Xunta lle solicite ou os que se 
aborden por propia iniciativa do consello. 
 
Durante a súa última reunión plenaria, celebrada o pasado 28 de outubro de 
2003, elixíronse os membros da Comisión Permanente deste órgano, ó amparo 
do artigo 8 do Decreto 276/1999, do 21 de outubro, presidida polo conselleiro 
de Cultura; Comunicación Social e Turismo e na que figura como 
vicepresidente o conselleiro de Innovación, Industria e Comercio. 
 
A Comisión Permanente, composta por diversos membros do Consello Asesor, 
foi a encargada, a petición do Pleno, de constituí-las Comisións de  
Radiodifusión e Televisión e do Audiovisual de Galicia, que someterán a 
estudio asuntos como o servicio público da televisión dixital, o Libro Branco do 
Audiovisual de Galicia ou a regulación de contidos audiovisuais. 
 
Estas comisións sectoriais pretenden ser a mellor canle de participación e 
representatividade da sociedade galega nas decisións que se tomen, para 
unha maior dinamización e potenciación das novas tecnoloxías e do sector 
audiovisual galego. 
 
Das actividades levadas a cabo pola Comisión Permanente e as diversas 
Comisións Sectoriais durante o ano 2004, así como da súa composición e 
funcións, dáse conta a continuación neste informe.  
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COMPOSICIÓN 
 

- Presidente: 
Excmo. Sr. D. JESÚS PÉREZ VARELA. 
 
- Vicepresidente I: 
Excmo. Sr. D. JUAN RODRÍGUEZ YUSTE 
 
- Vicepresidente II: 
Excmo. Sr. D. IGNACIO OTERO LÓPEZ 
 
- Vocais:  
Representantes dos diferentes grupos sinalados no artigo 8 do Decreto 
276/1999, do 21  de outubro: 
 

 
GRUPO VOCAIS 

1 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ  
ALFONSO CABALEIRO DURÁN  

2 ADMINISTRACIÓN LOCAL MANUEL JAIME CABEZAS ENRIQUEZ  

3 UNIVERSIDADES E ORGANISMOS 
ESPECIALIZADOS 

JOSÉ MARÍA POUSADA CARBALLO 

4 SINDICATOS CARLOS VÁZQUEZ GONZÁLEZ 

5 e 6 USUARIOS, INDUSTRIAIS E 
COMERCIALIZADORES 

VALENTIN CARRERA GONZÁLEZ  

7 OPERADORES DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓNS 

JUAN MARÍN CRUZADO 
JOSÉ ÁNGEL VEIGA ABELEDO  

8 e 
8.bis CRTVG E CONSORCIO AUDIOVISUAL 

ALBERTO LUIS BARCIELA CASTRO  

9 TELEVISIÓN E RADIODIFUSIÓN JOAQUÍN BARREIRO CAJARAVILLE  
10 XORNAIS GALEGOS ANTÓN GALOCHA LÓPEZ  

11 ASOCIACIÓNS DO AUDIOVISUAL MARÍA IGNACIA CEVALLOS GONZÁLEZ-
LLANOS 

12 FUNDACIÓN GALICIA-EUROPA JOSÉ MANUEL BLANCO GONZÁLEZ 

13 PERSONALIDADES DE RECOÑECIDO PRESTIXIO 

JOSÉ MANUEL SOTO VÁZQUEZ  
GHALEB JABER IBRAHIM  
MANUEL GÓMEZ SANTOS  

 
 

Actuará como  Secretario o Ilmo. Sr. D. ENRIQUE GONZÁLEZ MURGA 
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FUNCIÓNS: 
 
A Comisión Permanente exercerá, segundo o artigo 31 da Orde do 17 de 
novembro de 1999 (DOG de 2 de decembro de 1999), as seguintes funcións: 
 
1. Coñecer e emitir informe sobre os proxectos lexislativos e regulamentarios 
en materias de telecomunicacións e audiovisual que sexan competencia da 
Xunta de Galicia. 
 
2. Elevarlle ó Pleno, co seu parecer, os estudios e informes dos grupos de 
traballo constituídos no ámbito da Comisión Permanente e das comisións 
sectoriais, así como as propostas de acordo que considere necesarias. 
 
3. Aquelas funcións que acorde encomendarlle ou delegarlle o Pleno. 
 
4. Adoptar acordos e emitir informes nos casos urxentes, salvo que o 
presidente do consello decida expresamente que son da competencia do 
Pleno. 
 
5. Examinar previamente, e na medida do posible, os asuntos que teña que 
trata-lo Pleno. 
 
6. Garanti-la efectiva aplicación dos acordos do Pleno e contribuír á 
preparación das reunións deste informándoo das súas propias actuacións. 
 
7. Resolver aqueles asuntos de trámite nas cuestións de menor importancia 
que polo seu carácter non necesiten ir ó Pleno. 
 
8. Cantos asuntos someta á súa consideración o presidente do Consello ou o 
vicepresidente primeiro. 
 
9. Asegura-la continuidade da actividade do Consello nos períodos 
comprendidos entre os sucesivos plenos ordinarios ou extraordinarios. 
 
10. Exercer, logo de informe da Comisión Sectorial correspondente, as funcións 
de arbitraxe na resolución de conflictos que lle sometan os interesados, de 
acordo co previsto no artigo 14 da Lei 6/1999, do 1 de setembro, do audiovisual 
de Galicia. 
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Durante o ano 2004, a Comisión Permanente reuniuse en dúas ocasións, o 27 
de maio e o 27 de outubro, reunións das que se adxunta a seguinte 
documentación: 
 
 

 

1ª REUNIÓN 

 COMISIÓN PERMANENTE 
 
O pasado 27 de maio, ás 12:30 horas, na Sala “D” da Consellería de 
Presidencia en San Caetano, tivo lugar a primeira reunión da Comisión 
Permanente do Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de 
Galicia. 
 
Nesta reunión, que estivo presidida polo Conselleiro de Cultura, Comunicación 
Social e Turismo, en calidade de Presidente da Comisión, e na que se 
incorporaron por primeira vez  os seus membros despois de ser elixidos na 
reunión do Pleno do pasado mes de outubro, lembrouse que na sesión 
ordinaria do Pleno se concretaron unha serie de asuntos a tratar relacionados 
co desenvolvemento dos servicios de radiodifusión e televisión dixital local e 
autonómica na nosa C.A., así como os comezos dos traballos do próximo Libro 
Branco do Audiovisual de Galicia, temas todos eles que forman parte da orde 
do día. 
 
Subliñáronse tamén aqueles aspectos mais destacables na actuación da 
administración autonómica dende a área do audiovisual, sector que recibiu un 
impulso nos últimos anos cun incremento ó redor do 20% anual, e fíxose 
entrega dun exemplar da Memoria do Audiovisual Galego, na que se recolle a 
evolución e os feitos acontecidos no sector durante o ano 2003. 
 
En relación ó sector de televisión, fíxose referencia á publicación do Real 
Decreto 439/2004, polo que se aproba o Plan Técnico Nacional de Televisión 
Dixital, e que aborda a ordenación a nivel estatal. Lembrase que a competencia 
para concede-los canais no ámbito da nosa C.A. recae sobre o Goberno galego 
quen, a través das propostas e concursos públicos que terá que convoca-la 
Xunta de Galicia, xestionará as concesións en materia de televisión e 
radiodifusión, responsabilizándose o Goberno do Estado da súa planificación 
radioeléctrica.  
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Por outra banda, informouse de diversas actuacións da Consellería de 
Innovación, Industria e Comercio en relación coa sociedade da información e 
das Tics. 
 
 Así, e complementando a documentación que se entregou á Comisión, i deuse 
conta da sinatura dun convenio de colaboración trianual coas tres 
universidades galegas para a 
posta en marcha de dous 
proxectos: UNI-WIFI e UNI-
PORTA. O primeiro, pretende 
dotar ás universidades dunha 
infraestructura de 
comunicacións sen fíos 
complementaria á rede 
existente. Por medio do 
segundo, facilitarase ós 
universitarios a adquisición de ordenadores portátiles de última xeración en 
condicións moi favorables. 
 
Tamén se fixo referencia ó desenvolvemento do programa de INTERNET 
RURAL,  que ten como obxectivo dotar de acceso a banda ampla a zonas 
rurais da nosa C.A. que non teñen acceso ó  servicio de ADSL ou cable. 
  
Por último, tal e como se reflexa na orde do día e cumprindo co acordo tomado 
na última reunión do Pleno, creáronse baixo o seno desta Comisión 
Permanente, dous  órganos de traballo especializados (comisións sectoriais) 
formadas por ata un máximo de 6 vocais cada unha delas, para o estudio dos 
seguintes temas: 
 

- Comisión de Radiodifusión e Televisión, que estudiará a 
convocatoria dos concursos para os servicios públicos de 
radiodifusión e televisión dixital, nos ámbitos autonómico e local. 

 
- Comisión de Audiovisual, para o estudio da metodoloxía de traballo 

e o establecemento dun calendario de desenvolvemento para a 
elaboración do Libro Branco do Audiovisual de Galicia, que ten a súa 
finalización prevista para o verán do 2005. 

 
As  comisións sectoriais elevarán á Comisión Permanente e esta ao Pleno, e á 
Consellería competente por razón de materia, cando así o considere necesario, 
os informes dos traballos realizados e propostas de acordo, que non terán 
carácter vinculante.  
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2ª REUNIÓN 

 COMISIÓN PERMANENTE 
 
 

O pasado 27 de outubro, ás 13.00 horas, na Sala “E” da Consellería de 
Presidencia en San Caetano, tivo lugar a segunda reunión da Comisión 
Permanente do Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de 
Galicia. 
 
Esta segunda reunión da Comisión Permanente centrouse, principalmente, en 
dar conta do traballo das dúas comisións sectoriais –do Audiovisual e de 
Radiodifusión e Televisión-, creadas na última sesión da Comisión 
Permanente. 
 
Informouse das xestións realizadas pola Consellería de Cultura con respecto ó 
Plan Técnico Nacional de Televisión Dixital, así como da súa proposta de 
modificación por parte do Goberno Central, na que se establecen diversos 
cambios nas demarcacións existentes e se propoñen outras demarcacións 
adicionais que non foran tidas en conta na súa aprobación inicial e que, no 
caso de Galicia, contemplan a creación dunha nova demarcación denominada 
AS PONTES DE GARCIA RODRÍGUEZ. Estas modificacións tamén supoñen 
unha ampliación de dous anos no prazo do apagón analóxico das televisións 
locais. 
 
Tamén tratouse, en relación cos contidos televisivos nos ámbitos autonómico e 
local, da adopción dun acordo da Xunta de Galicia de modificación da  
normativa do Audiovisual, para o seu encadre dentro do Consello Asesor, de 
xeito que permita dar resposta á problemática sobre a regulación de contidos 
audiovisuais nas televisións, especialmente no referente á programación que 
poida vulnerar os dereitos dos menores. 
 
Foron presentadas á Comisión diversas actuacións realizadas pola Consellería 
de Cultura nos últimos meses, como a resolución da convocatoria de axudas á 
produción e desenvolvemento audiovisual, o plan de fomento da animación 
audiovisual, a integración de 111 novas bibliotecas municipais en internet ou a 
sinatura por parte do goberno central do convenio de colaboración para a posta 
en marcha de proxectos de Cidades Dixitais en A Estrada e As Pontes-Vilalba. 
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Pola outra parte, deuse conta  do grao de realización do proxecto anunciado na 
reunión do Pleno do Consello 
Asesor celebrado no 2003, 
“Estratexia galega para a 
Sociedade da Información e do 
Coñecemento”, indicando que está 
feita a análise do estado das 
infraestruturas, contemplándose 
una liña orzamentaria para 
acomete-lo programa de banda 
ampla en tres anos. 
 
Tamén se anunciou que a Consellería de Innovación, Industria e Comercio está 
a facer un importante crecemento no capítulo de investimentos, cun incremento 
do 300%, cara a migrar a Galicia  cara a sociedade da información, dándolle un 
gran peso en todo este traballo ós contidos. 
 
Por último deuse conta dos traballos que veñen realizando as comisións 
sectoriais, que poderían resumirse en: 
 

- COMISIÓN DO AUDIOVISUAL 
 
      Esta comisión sectorial someteu á consideración da Comisión Permanente 

dous documentos –dos que se da maior información como anexo a este 
documento-, froito das dúas reunións celebradas ata a data e relativos ós 
avances na elaboración do Libro Branco do Audiovisual (ANEXO I) así como o 
Ditame e resumo executivo sobre Regulación de Contidos (ANEXO II), 
elaborado  pola Dirección Xeral de Comunicación e Audiovisual a petición da 
Comisión sectorial.  

 
- COMISIÓN  DE RADIODIFUSIÓN E TELECOMUNICACIÓNS 
 
      Presentouse o  borrador do Decreto polo que se regula o réxime xurídico da 

xestión do servicio público de Televisión Dixital na C.A. de Galicia, logo dos 
traballos realizados polos membros desta Comisión tralos cambios acaecidos 
dende maio neste sector e as novidades do Proxecto de Real Decreto que 
modifica o Real Decreto 439/2004, polo que se aproba o Plan Técnico Nacional 
da Televisión Dixital Local. Nesta reunión de Pleno, faise entrega do texto  de 
Decreto elaborado coas  achegas da Comisión (ANEXO III).   

 
Ao fío desta presentación, e como último punto na orde do día, someteuse ao 
coñecemento da  Comisión Permanente os traballos que se veñen realizando 
polo Goberno galego con respecto ás bases que rexerán o concurso para a 
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concesión da televisión dixital terrestre no ámbito autonómico, coa finalidade de 
recolle-las achegas que se consideren oportunas por parte da Secretaría do 
Consello Asesor tanto destes documentos como sobre calqueroutra materia do 
sector das telecomunicacións e do audiovisual. Faise entrega do borrador de 
bases que rexerán dito concurso. 
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COMISIÓN SECTORIAL 
 DO AUDIOVISUAL 

 
 

Presidente: 
 
 D. Ignacio Otero López (Director Xeral de Comunicación e Audiovisual) 
 
 
Vocais: 
 
 1.-  D. Alberto Luís Barciela Castro (CRTVG) 
 
 2.-  D. Valentín Carrera González (Representante de AGAPI) 
 
 3.-  D. Ramón Domínguez Rego(Representante de AEGA) 
 
 4.-  D. Carlos Vázquez González (Representante dos Sindicatos) 
 
 5.-  D. Manuel Gómez Santos (Experto do sector) 
 
Reunións celebradas: 
 

- 29 de xuño de 2004, na Sala “G” do Edificio Administrativo de San 
Caetano – Xunta de Galicia 

 
- 15 de xullo de 2004, na Sala de Xuntas da Consellería de Cultura, 

Comunicación Social e Turismo. 
 

Traballos que ven realizando: 
 
- Elaboración do Libro Branco do Audiovisual de Galicia. 
- A  regulación de contidos audiovisuais 
- Borrador da Orde de desenvolvemento do Rexistro do sector 

audiovisual 
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Reunión do 29 de xuño de 2004 
 
Esta reunión centrouse, baixo o primeiro punto da súa orde do día, en 
estudar a metodoloxía de traballo para a elaboración do Libro Branco do 
Audiovisual que debe implicar a tódolos axentes do sector. 
 
Con tal motivo, acordouse empezar por identifica-las diferentes áreas 
clave (entorno) nos que se estruturará o traballo, a partir doutros 
informes feitos en relación con sector , do  informe Audiovisual 2003 e 
das seccións nas que se dividirá o próximo Congreso Galego do 
Audiovisual, a celebrar en decembro en Santiago. 
 
En síntese, as principais ideas extraídas nesta Comisión Sectorial foron 
que o Libro Branco debe ser algo vivo e dinámico que sirva como un 
observatorio permanente do sector. Ten que establecer procedementos 
e liñas políticas, a modo de plan estratéxico,  baseadas no consenso. 
 
Acordouse facer operativa a realización dos seus traballos de 
elaboración mediante a creación dunha oficina e lista de distribución de 
correo que recolla as suxestións que xurdan e que revise o calendario de 
traballo para poder presentar informes parciais en próximas reunións. 
 
Con respecto á regulación de contidos, a comisión acordou solicitar un 
informe-ditame que sirva de base para unha reunión monográfica sobre 
un tema tan de actualidade. 
 
A reunión rematou coa invitación ós membros da comisión a facer  
chegar á Secretaría do Consello as suxestións pertinentes sobre a Orde 
de desenvolvemento do Rexistro do sector audiovisual. 
 
 
Reunión do 15 de xullo de 2004 
  
Esta segunda reunión tivo, como único punto da orde do día, a tarefa de 
defini-lo modelo de Libro Branco do Audiovisual, expresando a 
necesidade de clarifica-la súa denominación e contidos. 
 
Así, formulouse o desexo de que sexa un documento orixinal, diferente 
ao existente noutras comunidades, que reflicta  o dinamismo do que 
goza  o sector  audiovisual galego nos diversos foros exteriores. É por 
iso que se subliña que o seu soporte sexa o adecuado á “era dixital”, que 
permitirá a permanente actualización da súa información, e no que ten 
que tratarse o feito multimedia. 
 
Acordouse pedi-la colaboración da organización do II Congreso do 
Audiovisual Galego para que poidan achegar liñas de interese para este 
traballo, a través da constitución dunha Mesa con expertos que 
participarán neste evento. 
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Tamén se propuxeron  diversas áreas que poderían constituír as liñas de 
acción do  documento final, das que caberían citar, entre outras: 
producción de contidos, creatividade, formación, financiamento, 
investimentos, I+D+i, comercialización e distribución, dereitos de autor, 
internacionalización, novos soportes ou a  promoción e imaxe de Galicia. 
 
Como remate da reunión, o presidente en funcións fixo una proposta de 
calendario de traballo, aceptada por unanimidade, que propón a creación 
dunha oficina, baixo a supervisión da D.X. de Comunicación e 
Audiovisual , á que se entregará toda a información da que se dispón 
sobre o sector, e que deberá realizar un informe-avance do traballo  
efectuado para a súa presentación nas próximas reunións da Comisión 
Permanente e do Pleno do Consello Asesor de Telecomunicacións e 
Audiovisual. 
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COMISIÓN SECTORIAL  
DE RADIODIFUSIÓN E TELEVISIÓN 

 
 

Presidente: 
 
 D. Ignacio Otero López (Director Xeral de Comunicación e Audiovisual) 
 
Vocais: 
 

1. D. Alfonso Cabaleiro Duran (Secretario Xeral de Relacións cos Medios 
Informativos) 

 
2. D. José Manuel González González (Director Xeral de Tecnoloxía e 

Desenvolvemento Sectorial) 
 
3. D. Alberto Luís Barciela Castro (CRTVG) 
 
4. D. Joaquín Barreiro Cajaraville (Presidente de ASGATEL) 
 
5. D. José Manuel Soto Vázquez (Director Xeral de SIM, S.L) 

 
 
Reunións celebradas: 
 

- 9 de xuño de 2004, na Sala de Xuntas da Consellería de Cultura, 
Comunicación Social e Turismo. 

 
Traballo realizado: 

 
Seguindo o mandato da Comisión Permanente, a Dirección Xeral de 
Comunicación e Audiovisual  someteu á consideración da comisión o  estudio 
do borrador de Decreto polo que se regula o réxime xurídico da xestión do 
servicio de televisión dixital na C.A. de Galicia. 
 
O Presidente da Comisión realiza  unha detallada exposición   sobre televisión 
dixital, invitando aos asistentes a participar e facer consultas, poñendo en 
común as opinións e observacións para maior efectividade da sesión. 
 
Coa convocatoria e cunha antelación suficiente, xuntóuselles un texto do 
borrador que se  somete a estudio.  
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Destácase como antecedentes a  Lei 41/1995, de 22 de decembro, de 
televisión local por ondas terrestres, que  establece a competencia do Goberno  
do Estado para aprobación do Plan Técnico Nacional de Televisión Dixital 
Local á vista das solicitudes presentadas polas Comunidades Autónomas e 
tendo en conta as frecuencias dispoñibles. 
 
A Xunta de Galicia comunicou, dentro dos prazos establecidos, a súa proposta 
de demarcacións previa a elaboración do Plan Técnico Nacional da televisión 
dixital local, proposta que  foi aprobada polo Pleno do Consello Asesor de 
Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia na súa reunión ordinaria e polo 
Consello da Xunta. 
 
Na mesma, contemplouse a cohesión e afinidade territorial e sociocultural da 
nosa comunidade, contendo como  único elemento de priorización o tamaño 
das demarcacións por poboación con acceso ó servicio. Neste sentido, 
suxeríronse como axustes ás demarcacións que o nome que se lle asigne sexa 
o das comarcas e non o do municipio principal. 
 
 O  Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, polo que se aproba o Plan Técnico 
Nacional da Televisión Dixital Local. recolle 266 demarcacións nas que se 
poderá establecer o servicio en España e que, no caso de Galicia, supón un 
número de 20  e 80 canais de televisión, o que a sitúa como a cuarta 
comunidade en número de demarcacións e canais.  
 
Neste Plan contémplanse dous tipos de canais: os de xestión directa, que 
serán explotados polas entidades locais, e os de xestión indirecta, que serán 
concedidos a entidades privadas. 
 
Trala  aprobación do Plan, e co cambio do Goberno, diversas comunidades 
autónomas manifestaron a necesidade de realizar certos axustes nalgunhas 
das demarcacións ou de dispoñer de canais múltiples adicionais noutras. A 
Xunta de Galicia reincidiu nas súas peticións, no que respecta a non 
discriminación para que tódolos cidadáns galegos poidan dispoñer dun servicio 
de televisión de carácter local. 
 
Como establece a normativa, a competencia para conceder estes canais no 
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia é da Xunta de Galicia, quen, a 
través das propostas e concursos públicos que  convocará a Consellería de 
Cultura, Comunicación Social e Turismo, xestionará as concesións en materia 
de televisión, responsabilizándose o Goberno do Estado da súa planificación 
radioeléctrica. 
 
Desta maneira, nos 84 canais  que xa están planificados e asignadas  as súas 
frecuencias  polo Estado, a Xunta de Galicia pode convoca-los concursos para 
os seguintes servicios de televisión : de cobertura autonómica :  2 programas 
para xestión directa, 2 de xestión indirecta (por concurso). De cobertura local:    
20 programas para xestión directa, 60 de xestión  indirecta (por concurso) 
 
 No novo marco lexislativo da televisión establécense incompatibilidades 
accionariais entre as entidades concesionarias de televisión de cobertura 
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nacional, autonómica e local, polo que a adxudicación das televisións de 
ámbito local condicionaría a adxudicación das televisións de ámbito 
autonómico, e viceversa.  
 
É de salientar que coa tecnoloxía dixital os canais de televisión agrúpanse en 
“múltiplex”, o que permite  que ata un máximo de 5 canais  poidan comparti-la 
mesma infraestructura e frecuencia. Desta maneira  redúcense custos e se 
multiplica a oferta de canais de televisión. 
 
De acordo co Plan Técnico Nacional de Televisión Dixital Terreal, son 4 o 
número de canais de televisión dispoñibles de cobertura  autonómica, dous 
destes canais de televisión  resérvanse para a Televisión de Galicia, un é o 
mesmo programa que en analóxico e o outro programa está reservado para 
necesidades da TVG no futuro. Os outros 2 canais, de cobertura autonómica, 
actualmente instalados e dispoñibles, adxudicaríanse,  mediante concesión 
pola Xunta de Galicia, previo concurso público. 
 
En canto á televisión de cobertura local , dentro do PTN publicado, planificouse 
a asignación de 20 demarcacións de ámbito local, cada unha delas con 
capacidade para emitir 4 canais de televisión, un público e  tres privados. A 
adxudicación destes canais de televisión privada local, 60 previstos, 
outorgarase mediante concesión da Xunta de Galicia, logo de concurso público. 
 
Como desenvolvemento regulamentario da normativa sobre televisión dixital, o  
borrador de Decreto, que é obxecto de estudio da Comisión, recolle os 
principios xerais do servicio público, dos fins da concesión e os criterios de 
valoración da concesión, e sobre eles apoiaranse as  bases que rexerán as 
convocatorias, segundo sexan de cobertura autonómica ou local.. 
 
Así, polos seus trámites, o procedemento deberá seguir os seguintes pasos: 
aprobación do  Decreto  regulador  do réxime xurídico da xestión do servicio 
público da televisión,autonómica e local dixital, no ámbito da Comunidade 
Autónoma de Galicia; Elaboración do Prego de Cláusulas Administrativas  
particulares e de prescricións técnicas e  convocatoria do concurso público 
para  a adxudicación  de dúas concesións  para a explotación de dous 
programas do servicio público da televisión autonómica con tecnoloxía dixital. 
 
Os dous programas emitiranse en aberto, sendo o contido da programación o 
típico dunha televisión xeneralista, polo que  contribuirán a aumenta-la 
pluralidade informativa e impulsa-la industria dos contidos na nosa 
Comunidade Autónoma. 
 
Neste concurso valoraranse, entre outros, a pluralidade de ofertas  de 
programación que presenten os licitadores,  o fomento dos valores  da 
identidade cultural e social  de Galicia e o emprego do galego na programación. 
 
A sesión da Comisión Sectorial serve de canle adecuado para darlle audiencia 
aos representantes de sectores  cuns dereitos e intereses lexítimos na materia 
e proporciona a ocasión de que eles mesmos se fagan oír ou  teñan 
oportunidade de facelo.  


