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INTRODUCCIÓN 
 
A década dos noventa supuxo, especialmente na súa segunda metade, o 
punto de partida para a consolidación do audiovisual galego como unha 
das industrias estratéxicas máis relevantes de cara ó exterior. Desde os seus 
primeiros comenzos, Galicia foi transformando a realidade audiovisual 
dunha Comunidade que non contaba cunha gran tradición neste sector. 
Co nacemento da TVG, principal motor da industria audiovisual, son 
moitas as accións que se foron desenvolvendo neste campo, tanto desde a 
iniciativa privada, a través do asociacionismo entre as diferentes 
compañías, como desde a pública, que sempre veu neste sector unha 
industria relevante para o século no que nos atopamos. 
 
Coa aparición da primeira escola de Imaxe e Son en A Coruña, ata a 
recente creación do Consorcio Audiovisual Galego, o Goberno Galego 
apostou por unha industria que cada vez ten maior penetración na vida de 
tódolos cidadáns. O apoio por parte da Xunta á formación de profesionais 
e á producción de obras audiovisuais xa empezou a da-los seus frutos, 
sendo cada vez máis coñecida a  imaxe de Galicia dentro do sector 
audiovisual nacional. 
 
Tamén é destacable o impulso no despregamento dos servicios públicos de 
radiodifusión e televisión, magnificados nos últimos anos pola televisión e 
radio dixital. Sabemos que a televisión dixital é o presente e unha das 
principais portas de entrada da chamada Sociedade da Información nos 
nosos fogares. Levamos desde 1998 modernizando a rede da televisión 
autonómica para adaptala ós requerimentos da normativa sobre televisión 
dixital, nun grande esforzo de dixitalización que nestes momentos supera o 
85% da poboación, por encima dos requisitos esixidos no Plan Técnico 
Nacional e superando as coberturas doutras televisións e CC.AA. 
 
Agora é o momento de facer un esforzo complementario para afianza-la 
converxencia co mercado español e europeo, a comercialización dos nosos 
productos, a busca de capital privado ou a asociación con outras 
productoras. 
 
Neste informe preténdese reflictir, dun xeito sintético, a situación do sector 
dende a celebración da derradeira reunión deste Consello Asesor de 
Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia. 
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1.- A INDUSTRIA DO AUDIOVISUAL NO BIENIO 2001-2002 

 
 

 
No bienio 2001-2002 operaron na industria audiovisual 226 empresas con 
domicilio social en Galicia; destas, 150 son productoras, 4 distribuidoras, 
32 operadores de televisión (TVG, R e 30 emisoras locais) e 40 empresas 
de exhibición cinematográfica en salas. 
 
A idade media das empresas en funcionamento, no ano 2002, era de 8 
anos e medio, e as máis antigas son as do sector da exhibición. Na  
década dos 90 o número de empresas (principalmente productoras e 
televisións locais) xa se incrementara notablemente, a un ritmo de 9,6 
novas incorporacións por ano.  
 
A facturación das empresas productoras, no exercicio económico 2001, foi 
de 51,4 millóns de euros; obtivéronse beneficios por valor de 3,8 millóns 
de euros, e déuselle emprego a máis de 900 traballadores. 
O sector da producción experimentou, nos últimos oito anos, un 
incremento do 159% no seu volume de negocio. A súa evolución reflíctese 
no gráfico que se acompaña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas empresas realizaron, no bienio 2001-2002, 151 obras audiovisuais: 
10 longametraxes, 18 curtametraxes, 8 series de ficción, 4 telefilmes, 41 
documentais, 6 series documentais e 64 vídeos de ficción, creación ou 
videoclips. 

 Ingresos das productoras  (en euros)
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Das 10 longametraxes realizadas, estímase que o investimento de empresas 
galegas foi duns 8 millóns de euros e o total aproxímase ós 20 millóns. 
 
As películas galegas estreadas en 2001 e 2002  tiveron 2.155.136 
espectadores en toda España. Soamente en Galicia, foron vistas por 
108.851 espectadores (sen contabilizar os espectadores de Os luns ó sol). 
 
A TVG  figura, gracias á súa entrada como coproductor financeiro, no 
cuarto posto da clasificación de productoras españolas con maior 
recadación no ano 2002 (dato extraído do Instituto da Cinematografía e 
das Artes Audiovisuais, ICAA), cunha recadación total das produccións nas 
que participaba de 8.480.189,59 euros.  
 
A longametraxe de animación O bosque animado foi a vixésima película 
máis vista en Galicia en 2001 e ocupou o sexto posto na clasificación de 
películas con maior número de copias en soporte VHS e DVD 
comercializadas no ano 2002 en España. A producción de Dygra Films 
encabeza a lista de películas españolas en copias editadas en VHS e DVD.  
 
No ano 2002, a longametraxe Os luns ó sol, gañadora do Festival de San 
Sebastián e de 5 Goyas  das 8 candidaturas coas que optaba ós premios 
da Academia Española do Cine, foi vista por 1.208.454 espectadores 
ata o 20 de decembro, e foi a segunda longametraxe española máis vista 
do ano.  
 
As produccións cinematográficas galegas obtiveron uns 25 premios nos 
distintos festivais cinematográficos nos que participaron ó longo dos anos 
2001 e 2002. 
 
No apartado televisivo, destaca a producción, no dito período, de 8 series 
de ficción para a súa emisión por Televisión de Galicia.  Estas series 
lograron importantes éxitos de audiencia e destacan, na temporada 2000-
2001,: Mareas vivas (39,3%), Pratos combinados (27,1%) e Rías Baixas 
(27,7%). Na temporada 2001-2002, a clasificación de series de televisión 
galegas seguírona encabezando Mareas vivas (24,3%) e Pratos combinados  
(26,4%), seguidas de Terra de Miranda (23,0%) e Rías Baixas (20,5%). 
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LONGAMETRAXES PRODUCIDOS   

2001-2002 

LENA O BOSQUE ANIMADO 

  
 

AS BELAS DORMENTES CANÍCULA 

 
 

 

O ALQUIMISTA IMPACIENTE DÍAS DE VODA 
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OS LUNS Ó SOL TRECE BADALADAS 

 
 

 

ILEGAL O LAPIS DO CARPINTEIRO 

  
  

ROSAMANTA O AGASALLO DE SILVIA 
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2.- SITUACIÓN ACTUAL 
 
 

 
A importancia cultural, económica e social das actividades  

cinematográficas e do audiovisual, do papel que poden desempeñar como 
creación artística, información, coñecemento e imaxe de Galicia, está 
recoñecido trala publicación da Lei 6/1999 do Audiovisual de Galicia, 
onde se considera ó sector audiovisual como estratéxico e prioritario.  A 
estratexia de traballo deseñada, na que sector profesional e Administración 
conflúen na meirande parte das situacións, está a favorecer o 
fortalecemento e a consolidación do audiovisual de Galicia. 

 
 As axudas ó audiovisual xogan un papel fundamental no 

desenvolvemento do sector en lingua galega. Así, no ano 2003, as axudas 
á producción e desenvolvemento cuantificanse en 3.343.993 euros, contía 
que supera nun 11,69%  ó aportado no ano 2002 (no que xa fora 
incrementada nun 61,24% respecto ó 2001). 

 
 Durante o presente exercicio orzamentario estase a levar a cabo a 

producción de 12 longametraxes e o estreno doutros 7, ademáis de 3 TV- 
Movies, 3 series de televisión –entre elas unha de animación-, así como 
máis de 40 curtametraxes e documentais. Entre as longametraxes previstas 
figuran títulos como A vida que te espera, O ano da carracha, Calzados 
Lola, Dentro e fóra do camiño, Ollos que non ven, A promesa, O agasallo 
de Silvia ou Romasanta, consolidando unha tendencia que nos acerca xa ó 
10% da producción nacional.  

 
 Por outra banda, a nosa comunidade estase a convertir no plató de 

cine dos principais directores españois, como Almodovar, Alejandro 
Amenabar, Manuel Gutiérrez Aragón ou Antonio Giménez Rico 
produccións (entre 1998 e o 2002, 24 películas escolleron paraxes galegos 
para algún dos seus escenarios), atopando na nosa comunidade o entorno 
natural,  as facilidades e a infraestructura necesaria para as súas obras  
gracias o papel dinamizador da iniciativa privada e das administracións 
públicas, que facilitan as tarefas de rodaxe a través da Film Commission 
(que funciona dende o ano 2001) ou con axudas a producción.  Así, para 
este ano 2003 está previsto que máis de dez directores utilicen a nosa 
comunidade como escenario cinematográfico, algo que non é fruto da 
casualidade senón do traballo de varios anos tanto das productoras 
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galegas como dunha política dinamizadora da administración que non é só 
a de subvencionar, senón a de promover e facilitar a chegada de rodaxes, 
o diálogo entre os distintos sectores implicados ou a especialización dos 
nosos recursos técnicos e profesionais.  

 
 Galicia acadou un nivel técnico e artístico de primeiro nivel, como 

así se recoñece en toda España, en base a unha política de formación que 
intenta garantir nun futuro cercano  o xurdimento de novos creadores e 
profesionais que potencien un audiovisual competitivo e de altura.  

 
 
 Resalta-la importancia actual do eido da animación dentro da 

modalidade de longametraxe, que ven constituíndo a día de hoxe unha das 
liñas fundamentais do crecemento do sector audiovisual galego, e donde 
destacan especialmente as empresas DYGRA FILMS (3 proxectos en 
producción) e BREN ENTERTAIMENT (1 en producción e 1 en 
desenvolvemento). 

 
 Desta maneira, Galicia está tendo protagonismo no mundo da 

animación, en parte, polo éxito das produccións realizadas, pero tamén 
gracias ó apoio que se presta ás empresas. A animación pode ser un sector 
estratéxico nos próximos anos, en primeiro lugar, porque Galicia é agora 
un referente europeo na animación; en segundo lugar, porque hai moitas 
ideas viables; e, en terceiro, porque hai profesionais para levalas adiante. 
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RODAXES REALIZADAS NO ANO 2003 

 
 
-O director alemán Hannes Stöhr rodará en Santiago e A Coruña unha 
serie de catro curtametraxes (telefilme) chamada Galatasaray-Depor. É 
unha co-producción galego-alemana (Monneypenny Films e Portozás 
Visión , a productora de Antón Reixa).  
 
-Portozás Visión e CTV participan en Within the Way Without, un filme 
sobre o Camiño de Santiago dirixido polo británico Laurence Boulting.  
 
-Don Rodrigo de UMA UMA producciones 
 
- “Mar Adentro”, a historia de Ramón Sampedro de Alejandro Amenábar, 
con grabacións en Noia, Porto do Son e Palmeira. 
 
-A productora compostelá Pórtico de Comunicación, A Promesa, que ten 
como protagonista a Carmen Maura. 
 
-Filmax Romasanta, dirixida por Paco Plaza. 
 
-José Luis Cuerda estudia rodar en Galicia partes de El hereje 
 
-  Pedro Almodovar  rodó en diversas localizacións escenas para a súa 
última película “La mala educación”.  
 
-Continental Producciones está rodando en Galicia La vida que te espera, 
de Manuel Gutiérrez Aragón,  
 
- Hotel Danubio (2003), de Antonio Giménez Rico (producida por J. L. 
Garci) 
 
- La vida que te espera, de Manuel Gutiérrez Aragón. 
 
-El regalo de silvia (2003) (Lorelei Producciones). 
 
-Ojos que no ven (IJV) 
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O aumento da calidade nas produccións galegas dos últimos anos supuxo 
unha maior presencia dos nosos productos en foros especializados fóra da 
nosa comunidade autónoma. Este incremento da productividade veu 
acompañado de recoñecementos a nivel nacional e internacional. Neste 
senso, recordamos os tres premios Goya recibidos no 2001 e 2002, ou os 
5 premios acadados no 2003 por “Os luns ó Sol” e, especialmente, as 
nominaciones ós Óscar dos premios da Academia Americana de “O 
Bosque Animado”, á mellor película de animación, e “Os Lunes ó Sol”, á 
mellor película extranxeira, ou a recente Concha de Prata para un actor 
galego no Festival de Cine de San Sebastián. 
 
Ademáis do recoñecemento dos profesionais nos distintos festivais e eventos 
audiovisuais, o éxito das nosas produccións reflíctese no aumento da 
recaudación e no número de copias distribuídas nas salas cinematográficas 
galegas e españolas. 
 

Producción galega 1996-2003 
 
Longametraxes:  28 
Curtametraxes:  54 
Series de TV:   16 
Documentais:   105 
Telefilmes:       7 
Longametraxes en fase de producción:  12 
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3.- DESENVOLVEMENTO NORMATIVO NO PERÍODO 2001-2003 
 
 

 
 
Normativa de desenvolvemento do sector audiovisual aprobada neste  
período é a seguinte: 

 
 Decreto 294/2002, do 17 de outubro, polo que se constitúe e regula 

a composición e funcións do Consorcio do Audiovisual de Galicia.  
(DOG nº 208, do 28 de outubro de 2002) 

 Decreto 7/2003, do 9 de xaneiro, polo que se crea o Rexistro do 
Sector Audiovisual de Galicia. (DOG nº 11, do 17 de xaneiro de 
2003) 

 Decreto 326/2003, do 24 de xullo, polo que se modifica o Decreto 
276/1999, do 21 de outubro, polo que se regula a composición e 
funcións  do Consello Asesor de Telecomunicacións  e 
Audiovisual de Galicia .(DOG nº 149, do 4 de agosto de 2003) 
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3.1. 

Decreto 294/2002, do 17 de outubro, polo que se constitúe e regula a 
composición e funcións do CONSORCIO DO AUDIOVISUAL DE 

GALICIA. (DOG nº 208, do 28 de outubro de 2002) 
 
 
 
A Lei 6/1999, de 1 de setembro, do audiovisual de Galicia, establece no 
seu artigo 9º que “para a potenciación institucional das accións tendentes 
ó desenvolvemento do sector audiovisual de Galicia, as administracións e 
entidades interesadas convirán a constitución do Consorcio Audiovisual de 
Galicia”.  
 
Así, o 16 de outubro de 2001, a Xunta de Galicia, a través da Consellería 
de Cultura, Comunicación Social e Turismo e a Consellería de Economía e 
Facenda, a Compañía de Radio Televisión de Galicia e as 4 Deputacións 
Provinciais galegas, acordaron a constitución do mesmo, que nace coa 
vontade de servicio ó sector audiovisual galego para poder desenvolve-los 
seus obxectivos co máximo rigor, así como para impulsa-la integración 
competitiva no sector audiovisual nacional e internacional. 
 
Posteriormente, o 17 de outubro de 2002, o Consello da Xunta de Galicia 
aprobou o Decreto 294/2002, que foi publicado o 28 de outubro no 
Diario Oficial de Galicia (DOG nº 208), polo que se constitúe e regula a 
composición e as funcións do Consorcio Audiovisual de Galicia; entidade 
de dereito público de carácter interadministrativo, con patrimonio e 
personalidade xurídica propia e co fin primordial de contribuír ó 
desenvolvemento e consolidación do sector audiovisual en Galicia. 
 
O Consorcio Audiovisual de Galicia nace coa intención de incorporar e, na 
medida do posible, reorganizar o labor dos distintos axentes relacionados 
co sector; por iso, forman inicialmente parte do mesmo as institucións antes 
mencionadas, quedando pendente a incorporación de calquera outra 
organización, sen ánimo de lucro, relacionada ou interesada na 
consolidación e desenvolvemento do sector audiovisual de Galicia. 
 
É igualmente obxectivo, constituírse nun elemento áxil que permita levar á 
práctica todas aquelas accións e estratexias necesarias, demandadas e 
consensuadas co sector, que teñan as súas consecuencias prácticas no 
curto-medio prazo. Este Consorcio concíbeses como un instrumento 
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executivo de esforzo combinado para o fomento e participación das 
accións tendentes ó desenvolvemento do sector audiovisual de Galicia e a 
formación dos profesionais galegos, facilitando os instrumentos de apoio 
necesarios para dotar a ámbolos dous, sector e profesionais, dunha 
adecuada competitividade para o seu desenvolvemento. 
 
Formando parte do Consorcio Audiovisual, atopamonos cun importante 
elemento, a “Film Comision de Galicia”, que, a semellanza doutras 
comisións de cine existentes en todo o mundo, ten como obxectivo 
fundamental potenciar  a nosa terra e as súas xentes como marco idóneo 
para a realización de todo tipo de produccións audiovisuais e multimedia.  
A Film Commission de Galicia forma parte xa da Asociación Nacional 
denominada “Spain Film Commission” ocupando ademáis desde ese 
momento unha das Vicepresidencias de dito organismo, e en breve estará 
adscrita tamén á Association of Films Commissions International (AFCI), 
que é a organización que engloba ás oficinas destas características en todo 
o mundo. 
 
 
 

3.2. 
Decreto 7/2003, do 9 de xaneiro, polo que se crea o REXISTRO DO 

SECTOR AUDIOVISUAL DE GALICIA (DOG nº 11, do 17 de 
xaneiro de 2003) 

 
 
A Lei 6/1999, do 1 de setembro, do audiovisual de Galicia, na súa 
disposición adicional primeira,  prevé que, por decreto do Consello da 
Xunta, se creará o Rexistro de empresas, asociacións de profesionais, 
asociacións de usuarios e grupos operadores do sector audiovisual con 
ámbito de actuación na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
Dentro da súa finalidade, este Rexistro concíbese como un instrumento 
necesario e útil que permita obter información sobre a situación e evolución 
do sector audiovisual na súa máis variada manifestación, coa finalidade de 
articular unha adecuada política de fomento que potencie o avance do 
sector. 
 
O  sector audiovisual de Galicia inclúe as empresas, asociacións 
profesionais, asociacións de usuarios e grupos operadores que desenvolvan 
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a súa actividade no dito sector e  con ámbito de actuación na comunidade 
autónoma. 
 
Ten carácter público e dependerá da Dirección Xeral de Comunicación e 
Audiovisual, que será a encargada da súa organización, mantemento e 
custodia. 
 
A inscrición é voluntaria para os profesionais do sector audiovisual na 
comunidade autónoma, pero terá carácter preceptivo para a obtención de 
licencias, autorizacións, créditos, axudas, subvencións e outros estímulos en 
materia do sector audiovisual da competencia da comunidade autónoma. 
 
O Rexistro organízase nas seguintes seccións, referidas ó sector audiovisual: 

• Producción. 
• Distribución. 
• Exhibicións de cinematografía. 
• Dobraxe. 
• Asociacións de profesionais do sector. 
• Asociacións de usuarios. 
• Grupos operadores. 

 
Para a posta en marcha e funcionamento efectivo do Rexistro, a Dirección 
Xeral de Comunicación e Audiovisual está  elaborando o procedemento 
regulamentario para a inscrición, modificación e cancelación de inscricións 
no Rexistro do Sector Audiovisual de Galicia  (disposición final primeira do 
decreto). 
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3.3. 

Decreto 326/2003, do 24 de xullo, polo que se modifica o Decreto 
276/1999, do 21 de outubro, polo que se regula a composición e 

funcións  do CONSELLO ASESOR DE TELECOMUNICACIÓNS  
E AUDIOVISUAL DE GALICIA. (DOG nº 149, do 4 de agosto de 

2003) 
 

 
Os cambios operados na estructura orgánica dos departamentos da Xunta 
de Galicia polo Decreto 8/2003, do 18 de xaneiro, así como o nacemento 
de novas entidades xestoras do sector audiovisual en Galicia aconsellaron 
a modificación do Decreto 276/1999, do 21 de outubro, polo que se 
regula a composición e as funcións do Consello Asesor de 
Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia, coa finalidade de adaptalo á 
situación actual e darlle unha redacción que permita unha maior 
funcionalidade nun sector en constante evolución. 
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4.- PROMOCIÓN E IMPULSO DO SECTOR AUDIOVISUAL 

 
 

 
 

 As subvencións á producción audiovisual en língua galega 
concedéronse por primeira vez en 1984.  Dende entón e ata a actualidade 
asignáronse tódolos anos a excepción de 1994.   
 
 As modalidades  de subvencións  sufriron algunha evolución: ata 
1997 tódalas axudas ían destiñadas á producción; a partir deste ano 
instauranse as axudas ó desenvolvemento de proxectos  e se inclúe a 
posibilidade  de solicitalas con carácter plurianual. A partir do ano 2000 as 
axudas á producción e o desenvolvemento complementanse coas de novos 
realizadores —coas modalidades de escritura de guións e producción—. 
 
 Esta liña de apoio económico xogou un papel fundamental no 
desenvolvemento do sector audiovisual en lingua galega; desenvolvemento 
entendido en tres vertentes fundamentais: crecemento económico, creación 
de emprego, desenvolvemento cultural e da diversidade. A producción 
audiovisual en lingua galega alcanzou altas cotas de complexidade: os 
seus proxectos son máis grandes, o seu volume de negocio máis elevado e 
o seu estándar de calidade máis alto. 
 

Os investimentos feitos crearon no sector unha dinámica de 
crecemento e expansión: prodúcense melloras nos equipos, realízanse 
proxectos máis complexos e tómanse posicións en mercados máis 
competitivos. 
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4.1. 

SUBVENCIÓNS A EMPRESAS VINCULADAS CO SECTOR 
AUDIOVISUAL PARA APOIAR A PRODUCCIÓN E O 

DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DE PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL EN LINGUA GALEGA. 

 
 
A Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo resolveu, baixo o 
réxime de concorrencia competitiva, a convocatoria de axudas ás diversas 
fases do desenvolvemento e a producción audiovisual, dirixidas a 
guionistas, novos realizadores e empresas consolidadas no sector, tendo 
como fin  potencia-la existencia en Galicia dunha auténtica industria 
audiovisual e a creación dun producto audiovisual propio, impulsando a 
creación de riqueza e emprego e de contidos de carácter cultural. 
 
Na  convocatoria de axudas ó sector audiovisual no ano 2003, e en base 
ós proxectos presentados, detectase un avance na actividad do sector, con 
casi 30 millóns de euros en proxectos de investimento, que se manifesta a 
través de dous indicadores: 

 

 o número de proxectos presentados ás diferentes liñas de axudas ó 
sector audiovisual, pasaron de 158 a 173, o que representa un 
incremento do  9%  con respecto ó ano 2002, especialmente na fase 
de producción. 

 o investimento programado de 29.875.215 €, supón un incremento 
do 42% con respecto ó ano 2002.  

 
 
A contía que a Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo 
destinou a este fín  foi  de  3.330.967 €, distribuidas en dúas anualidades,  
2.550.663 € en 2003 e 780.304 € en 2004. 
 
 
Os beneficiarios destas axudas foron as empresas do sector audiovisual e 
multimedia legalmente constituídas, ademáis dos novos realizadores que 
inician a súa actividade audioviovisual e os guionistas,   que realizan os 
seus proxectos en lingua galega e executados alomenos nun 25 % en 
Galicia. 
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AXUDAS Ó AUDIOVISUAL 
 

MODALIDADE 2003 2004 TOTAL 

DESENVOLVEMENTO 575.133,20 €  

PRODUCCIÓN 

1.825.275,80 € 
 

+  780.304,00 € 
(distribuido en 2003 

para anualidad de 

2004) 

3.180.713 € 

NOVOS REALIZADORES 117.777 €  117.777 € 

GUIONISTAS 32.477 €  32.477 € 

 TOTAL 2.550.663 €  3.330.967 € 

 

 

 

1.- DESENVOLVEMENTO  DE PROXECTOS AUDIOVISUAIS 

 

Enténdese por desenvolvemento de proxectos o conxunto de operacións 
que preceden á fase de producción propiamente dita, a rodaxe dunha obra 
audiovisual. Dito concepto inclúe, en particular, a redacción do guión, a 
busca de socios financeiros, a preparación do plan económico da 
producción, a elaboración do plan de marketing e de distribución  no  
mercado audiovisual. 

 

Presentaronse un total de 59 proxectos  a desenvolvemento, un 31% mais 
que no ano 2002, desglosados da seguinte maneira: 

 

Longametraxes cinematográficos 21 

Telefilmes 13 

Series de Televisión 10 

Documentais 13 

Produccións multimedia 2 
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A cantidade destinada pola Consellería de Cultura, Comunicación Social e 
Turismo a esta liña de subvencións foi de 575.133,20 €. 
 

 

2. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

 

Producción é a execución e realización do proxecto audiovisual. Para certos 
tipos de producción, considerase como parte integrante de 
desenvolvemento da obra a investigación gráfica e a realización dun “film” 
piloto, como pode ser no caso das películas de animación ou nas series de 
televisión, así como o desenvolvemento de software específico como é no 
caso da multimedia. 
  
 Polo que respecta a proxectos de producción audiovisual en lingua 
galega, presentaronse un total de 80 proxectos, 22 máis que no ano 2002,   
desglosados da seguinte maneira: 
 

Longametraxes cinematográficos 12 

Telefilmes 16 

Series de Televisión 7 

Documentais 23 

Produccións multimedia 13 

Curtametraxes 9 

DISTRIBUCION NÚMERO PROXECTOS PRESENTADOS A 
DESENVOLVEMENTO 2003

TELEFILMS; 13

MULTIMEDIA; 2

SERIES TV; 10
LONGAMETRAXES; 

21

DOCUMENTAIS; 13
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A cantidade destinada poloa Consellería de Cultura, Comunicación Social 
e Turismo a esta líña de subvencións foi de 2.605.579,80 € 
 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCION NÚMERO PROXECTOS PRESENTADOS A 
PRODUCCION 2003

TELEFILMS; 16

MULTIMEDIA; 13

SERIES TV; 7LONGAMETRAXES; 
12

DOCUMENTAIS; 23

CURTAMETRAXES; 
9

4.255.134,00 €

15.973.103,00 €

4.987.022,00 €

25.193.103,00 €

0

10000000

20000000

30000000

40000000

2002 2003

INVESTIMENTO PROGRAMADO POLO SECTOR
DESENVOLVEMENTO/PRODUCCIÓN 2002-2003

DESENVOLVEMENTO PRODUCCION

INCREMENTO DUN 42%  
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4.2. 

AXUDAS PARA O DESENVOLVEMENTO DE GUIÓNS E PARA 
A REALIZACIÓN DE PROXECTOS DE PRODUCCIÓN 

AUDIOVISUAL EN LINGUA GALEGA QUE INCORPOREN 
NOVOS REALIZADORES 

 
 

 En consonancia co espírito recollido na Lei 6/1999, do 1 de 
setembro, do audiovisual de Galicia considérase necesario colaborar na 
formación de todos aqueles profesionais que se inicien neste sector, 
mediante axudas ó desenvolvemento de guións orixinais e axudas que 
permitan poñer en práctica as creacións de novos realizadores. Así, o 
obxectivo que persiguen as axudas a guións e a novos realizadores, 
considerando a estos últimos como aqueles profesionais que dirixiran 
menos de tres proxectos á data da convocatoria, é promover e potencia-la 
actividade profesional desenvolvendo un guión en lingua galega ou 
poñendo en práctica as creacións de novos realizadores nas súas diversas 
modalidades. 
 

 A convocatoria de axudas de 2003 a  desenvolvemento de guións e 
á realización de proxectos  de producción audiovisual en lingua galega que 
incorporen novos realizadores, contaban cun orzamento total de 150.253 
€.  
 
 

 

894.990,00 €

1.738.394,00 €

575.133,00 €

2.605.579,80 €

0

1000000

2000000

3000000

4000000

2002 2003

EVOLUCIÓN AXUDAS DESENVOLVEMENTO/PRODUCCIÓN
 2002-2003

DESENVOLVEMENTO PRODUCCION
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PROXECTOS PRESENTADOS 

 

GUIÓNS 15 

 

NOVOS REALIZADORES 

Multimedia 2 

Curtametraxes 13 

Videocreación 1 

 Total 16 

 

 
 Como dato a destacar, prevese un investimento para o ano 2003 
das productoras que potencian os proxectos de novos realizadores de máis 
de 717.000 euros, o que supón un incremento do 116,72% con respecto ó 
ano 2002, que foi de 330.687 euros. 
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EVOLUCIÓN DAS AXUDAS DA CONSELLERÍA DE CULTURA, 

COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO Ó SECTOR AUDIOVISUAL 
 DENDE 1996 

 
 

EXERCICIO 
AXUDAS 

(En miles de €) 

1996 457   

1997 623   

1998 576   

1999 1.472   

2000 781   

2001 2.009   

2002 2.784   

2003 3.180   

 
 

 
 
 

AXUDAS AUDIOVISUAL

-  
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4.3. 

SUBVENCIÓNS A SALAS DE EXHIBICIÓN 
CINEMATOGRÁFICA SITUADAS EN ZONAS RURAIS OU DE 

BAIXA RENDIBILIDADE 
 
 
 
A Lei 6/199, do audiovisual de Galicia, establece que se adoptarán 
medidas de fomento para a exhibición de cine en tales salas. Con esta liña 
de axudas dáselle resposta ó mandato legal e trátase de impedir o peche 
de salas rurais ou de baixa rendibilidade, ó tempo que se  facilita que se 
manteñan en funcionamento. 
 
O obxecto desta liña de axudas é prestar apoio á exhibición de cine nas 
salas rurais ou de baixa rendibilidade na comunidade autónoma. 
 
Optan a estas subvencións as salas de exhibición cinematográfica situadas 
en zonas rurais ou de baixa rendibilidade que cumpran dúas condicións: 
 

- Que estean situadas fóra de capitais de provincia, en localidades 
con poboación inferior a 50.000 habitantes. 

- Que durante o ano 2002 tivesen actividade, polo menos, durante 
catro meses, e obtivesen unha recadación anual bruta de 30.050 
euros. 

 
 
A contía das mesmas é proporcional ó número de semanas de actividade 
da sala na anualidade 2002, sen que poida ser superior á recadación 
bruta obtida nese período. 
 
O orzamento que a Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo 
destina a este fin é de 30.051 euros. 
 
 
 Salas rurais 

subvencionadas 
Semanas 

actividade 
Contía 

Ano 2002 10 390 30.050 € 
Ano 2003 12 525 30.050 € 
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4.4. 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AUDIOVISUAIS E 

PRESENCIA EN MERCADOS DE OBRAS AUDIOVISUAIS 
PRODUCIDAS EN LINGUA GALEGA  

 
 
Estas axudas, que se convocan por primera vez neste ano 2003, 
xestionanse como subvencións a fondo perdido en réxime de concorrencia 
competitiva, e teñen por obxecto apoia-la comercialización de productos 
audiovisuais e a presencia en mercados de obras audiovisuais 
orixinalmente producidas en língua galega. 
 
Teñen por finalidade establecer unha liña de apoio á última das actividades 
do sector audiovisual, que é a búsqueda de novos mercados e a 
proxección exterior do producto terminado, listo para comercializar e 
distribuir, como un paso necesario á hora de potencia-la existencia en 
Galicia dunha auténtica industria audiovisual. 
 
A través destas axudas se  pretenden impulsar accións de promoción e 
difusión de longametraxes, telefilmes, series de televisión, documentais e 
produccións multimedia realizadas en Galicia, como son a 
comercialización e a presencia en mercados, a través da asistencia a 
festivais, certames e eventos de diverso ámbito. 
 

− Optan a estas subvencións  as productoras audiovisuais e as 
empresas de producción multimedia legalmente constituidas como 
tales no territorio da Unión Europea e que conten, ó mesmo, 
cunha axencia de representación en Galicia. 

− O beneficiario debe ser titular, como mínimo, do 25 % dos 
dereitos de explotación da obra audiovisual, que inclúa a 
comercialización e/ou promoción. 

 
 
A contía máxima das axudas será  de ata ó 40 %  en termos xerais, do plan 
de comercialización e/ou presencia en mercados e ata un máximo de 
42.000 euros (7 millóns de pesetas). 
 
 O orzamento que a Consellería de Cultura, Comunicación Social e 
Turismo destina a este fin é dun total de 180.000 euros (30 millóns de 
pesetas) 
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5.- DIVULGACIÓN DO AUDIOVISUAL GALEGO 
 
 
 

 
 

5.1. 
SINATURA  DE CONVENIOS E APOIO A FESTIVAIS 

 
 
A política de sinatura de  convenios e apoio a Festivais é un labor que se 
mantén de forma constante desde a Consellería de Cultura, Comunicación 
Social e Turismo, que parte da filosofía de actuar como receptora das 
iniciativas do sector e axudar e impulsar a súa realización, sempre que con 
eso se contribúa á consolidación e expansión do audiovisual de Galicia. 
 
Durante estes anos asináronse e executáronse un importante número de 
convenios con diferentes organizacións sen ánimo de lucro, todas elas 
directamente relacionadas co sector audiovisual de Galicia. 
 
 
Convenios para festivais de cine 114.000,00 € 
Convenios para accións de promoción 279.227,00 € 
Convenios para actividades de formación 129.597,00 € 

TOTAL 522.824,00 € 
 
Os ciclos de cine da Federación de Cine Clubs de Galicia,  o Festival 
Internacional de Cine Independente de Ourense, os premios do audiovisual 
galego ou a catalogación do patrimonio cinematográfico foron algunhas 
das actividades que se puideron desenvolver a partir destes convenios. Sen 
esquecer, por suposto, importantes accións formativas de necesidade e 
actualidade no sector, impartidas polos profesionais de máis recoñecido 
prestixio profesional e nas que se abordaron temas como: 

− A escritura de guións. 
− O futuro das televisións locais en España. 
− A producción audiovisual a debate. 
− A propiedade intelectual no sector audiovisual. 
− As estratexias de mercadotecnia e promoción audiovisual. 
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5.2.  
AXUDAS A ESTREAS DE CINE 

 
 
A Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, dentro do seu 
obxectivo de promoción do audiovisual galego, colabora coas productoras 
apoiando as presentacións dos seus productos audiovisuais. 
 
Deste xeito, no ano 2003 apoiaronse as estreas, preestreas e presentacións 
de varios productos audiovisuais. Así, o 17 de xaneiro levouse a cabo o 
preestreo da longametraxe “Trece Badaladas”, da productora galega 
Continental Producciones. Este filme, rodado en Santiago entre febreiro e 
maio de 2002 cun equipo integrado maioritariamente por profesionais 
galegos, está libremente inspirada nunha historia orixinal do escritor Suso 
de Toro, e conta a historia de Jacobo, un joven escultor que regresa á súa 
cidade natal despois de vinte anos de ausencia. Cun total de 116.980 
espectadores, logrou acadar unha recadación de máis de 537.000 euros. 
 
No mesmo mes de xaneiro, realizáronse pases previos en Vigo, Barcelona e 
Madrid da longametraxe “Ilegal”, da productora Vía Láctea Filmes, que tivo 
a súa preestrea no Teatro Principal de Santiago o día 3 de febreiro.  Ópera 
prima do director galego Ignacio Vilar, chegou os videoclubes en vídeo e 
DVD precedida pola Mención Especial á Dirección obtida na VII Primaveira 
Cinematográfica de Lorca e mai-las 8 nominacións nos Premios Mestre 
Mateo da Academia Galega do Audiovisual 
 
Outra longametraxe que tivo a súa estrea nos primeiros compases do ano 
2003, o 21 de abril, e despois de nove semanas e media de rodaxe de 
exteriores en Santiago, A Coruña e Ferrol,  foi “O Lapis do Carpinteiro”, da 
productora Filmanova.  Está foi a primeira longametraxe para o cine do seu 
director, Antón Reixa, e é unha adaptación da novela que ten o mesmo 
nome e que foi escrita por Manuel Rivas. Un libro do que se venderon preto 
dos 200.000 exemplares en todo o mundo e foi traducido a quince 
idiomas. Esta longametraxe presentouse coma novidade no Mercado de 
Cannes 2003, acadando vendas a Mondo TV (para Italia), Quality Films 
(México) y CDI Films (Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay).  
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O  14 de maio, tivo lugar no Palacio de Congresos de A Coruña o acto de 
preestreno da longametraxe “Blanca Madison”. Rodada íntegramente en 
escenarios naturais de A Coruña e producida por Xosé Xoán Cabanas Cao 
para Vici Produccións, “Blanca Madison, escuma de mar” está 
protagonizada por Rosa María Sardá, Mario Gas, Pilar Punzano e Javier 
Albala, ademáis dunha treintena de actrices e actores galegos. 
 
Destaca-la producción totalmente en Galicia do último traballo do director 
José Luis Garci, titulada “Hotel Danubio”, que contou co apoio loxístico da 
Consellería de Cultura a través da Film Commission de Galicia, e para a 
súa presentación oficial no preestreno celebrado o día 15 de maio en Tui. 
Despois do seu paso por Santiago, no que se ambientaron diversas escenas 
desta película, o equipo técnico desplazouse ata Pontevedra e Tui. O 
antiguo edificio do Balneario de Caldelas, decorado para a ocasión, é un 
dos principais escenarios nos que teñen lugar as escenas desta 
longametraxe en Tui, xunto coas rúas do casco vello, e na que participaron 
tamén cidadáns destas localidades contratados entre os 600 figurantes que 
participan na filmación. 
 
Xa por último, o 18 de xullo,  no Teatro Rosalía de A Coruña,  tivo lugar o 
preestreno, como promoción ó estreno en máis de 40 salas de toda 
España, dunha das primeiras longametraxes en España que se rodou en 
Alta Definición, “O Regalo de Silvia”, da empresa gallega Lorelei 
Producciones, en coproducción co TVG, El Medano Producciones (Madrid), 
Imval (Bilbao), y Bausan Films (Cataluña). 
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6.- FORMACIÓN 
 
 

 
6.1. 

XORNADAS, FOROS, TALLERES E CURSOS 
 
  
O impacto da tecnoloxía dixital está cambiando por completo o panorama 
audiovisual mundial, estes cambios estanse sucedendo a unha velocidade 
vertixinosa e a supervivencia dos productores de contidos depende, en gran 
medida, da súa capacidade de adaptación ás novas ferramentas 
tecnolóxicas. Hoxe en día é, por tanto, cada vez máis importante estar ó 
día das novidades e posibilidades da tecnoloxía dixital, xa que iso favorece 
o desenvolvemento da industria audiovisual en Galicia. 
 
Con esta intención, nos últimos años  levase a cabo unha importante labor 
formativa a través da organización dos seminarios e talleres denominados 
“Cero en Conducta”, onde se tratan aqueles temas de maior preocupación 
para o sector, contando para iso cos profesionais máis relevantes en cada 
materia.  
 
 Asimesmo, celebrouse no verano de 2002 aa primeira edición de 
“Mundos dixitais” que consistiron nunhas xornadas onde arredor de 100 
profesionais poideron asistir a conferencias, visionados e demostracións 
que contaron con ponentes de recoñecido prestixio a nivel internacional.  
 
Como continuación a esta iniciativa que pretende aproveita-las actividades 
profesionais e docentes xa existentes en Galicia, do 7 ó 11 de xullo de 
2003 celebrouse a segunda edición conxuntando talleres prácticos e 
conferencias impartidas por profesionais procedentes dalgunhas das 
empresas máis punteiras do mundo no campo da imaxe de síntesis, e 
dirixidas tanto a estudiantes como a profesionais do sector, impulsandoa 
como punto de referencia no ámbito da creatividade aplicada ó 3D e á 
animación. 
 
Como consecuencia de todo iso, no sector da animación a Xunta de 
Galicia asinou un convenio trianual para a celebración en Galicia dos 
foros de novas tecnoloxías de animación Cartoon Future, en colaboración 
con Cartoon, asociación europea da animación, con sede en Bruselas, 
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patrocinada polo Programa Media da Unión Europea. Estes foros Cartoon 
Future consisten en espacios de intercambio e mostra de experiencias e 
innovacións de alto nivel internacional destinadas a profesionais da 
animación 
 
O primeiro Cartoon Future celebróuse os días 15, 16 e 17 de maio de 
2003 no Paraninfo da Universidade de A Coruña, cidade sede dos cursos 
durante os tres anos previstos.   
 
No 2004 celebraráse en Santiago o Cartoon Forum, cita anual 
paneuropea que ten como obxectivo promove-las coproduccións de series 
de animación e facilitar acordos financeiros dentro da industria de 
animación europea e que convoca a máis de 800 profesionais da 
animación e da televisión de máis de 20 paises. 
 
Este evento de especial relevancia comprenderá tamén a ceremonia de 
entrega dos Cartoo D´or (Premios Europeos de Animación). 
 
A Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo continuará a liña 
seguida ata o de agora de organización, colaboración e participación en 
aquelas xornadas, foros, talleres e cursos que potencien a formación e o 
coñecemento do sector. 
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6.2. 
ELABORACIÓN DO PROXECTO DAS CUALIFICACIÓNS 

PROFESIONAIS DO SECTOR AUDIOVISUAL 
 
 
A Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, en colaboración 
co Instituto Galego das Cualificacións, está desenvolvendo un proxecto de 
elaboración das cualificacións profesionais correspondentes ó sector 
audiovisual, co obxectivo de mellorar a preparación dos nosos recursos 
humanos.  Coas cualificacións profesionais preténdese expresar a 
profesionalidade que se require neste sector mediante un conxunto de 
figuras profesionais, que, en termos de competencias profesionais, expresan 
o que as persoas deben de ser capaces de facer nas situacións de traballo 
presentes e futuras. Estas cualificacións, así definidas, servirán de referente 
da competencia para toda a formación profesional do sector. 
 
Para a elaboración das cualificacións profesionais adoptouse a 
metodoloxía da análise funcional que ten como principal soporte a 
creación de grupos constituídos por expertos tecnolóxicos de cada sector. É 
igualmente clave contar coa participación das organizacións empresariais e 
sindicais do sector, así como dos organismos da Administración 
relacionados co sector e coa formación profesional. 
 
Así, en resumo, e baseándose nas necesidades que ten identificadas o 
sector a través do estudio de necesidades formativas do sector audiovisual, 
ponse en marcha esta iniciativa pioneira en España e Europa. Trátase de 
tipificar e normalizar todas as funcións que deben realizar os distintos 
profesionais e categorías do sector. Para isto a Consellería de Cultura, 
Comunicación Social e Turismo, xunto co Instituto de Cualificacións, 
organismo dependente da Consellería de Asuntos Sociais, Relacións 
Laborais e Emprego, creou unha comisión de expertos, da que forman 
parte as principais asociacións galegas e nacionais do audiovisual, así 
como outras organizacións empresariais, sindicais e profesionais, o que 
converte a Galicia nun polo de referencia en materia de formación da 
industria audiovisual.  
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7.- O LIBRO DO AUDIOVISUAL GALEGO 
 
 

 
 
 

Desde a Consellería de Cultura, Comunicación  Social e Turismo percíbese 
a necesidade de establecer unha liña de traballo encamiñada a dotar o 
sector dunha ferramenta informativa, integradora e veraz que reflicte a 
dimensión económica-productiva das empresas que configuran a industria 
audiovisual en Galicia. Para tal efecto, e tamén co propósito de publicitar e 
ilustrar sobre as características desta actividade destinada a ocupar un 
maior peso na estructura económica galega— ó conxunto da sociedade da 
nosa comunidade, xorde a iniciativa da realización do Libro branco do  
audiovisual galego. 
 
Por parte da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo 
realizouse un Informe do Audiovisual Galego, que se presenta a este 
Consello, co obxectivo de servir de base e punto de partida da elaboración 
de dito Libro Branco, unha vez recabadas e consensuadas as distintas 
opinións e aportacións que poidan face-las distintas entidades e 
asociacións do sector . 
 
O libro  Audiovisual Galego  podese estructurar en 4 bloques: 
 
O primeiro correspondente ó informe económico, onde se plasman as 
magnitudes económicas —correspondentes ó exercicio 2001— máis 
significativas das empresas galegas con actividade audiovisual. Trátase dun 
estudio global que analiza o conxunto de sectores (producción, distribución, 
exhibición e emisión) pertencentes á industria audiovisual galega. No 
informe, ademais de establecer unha foto fixa da dimensión da industria, 
analízase especialmente a magnitude do avance do sector productivo e os 
seus principais compoñentes estructurais. 
 
O segundo bloque estudia, cun espírito eminentemente descritivo e desde 
un enfoque intersectorial, os principais compoñentes da actividade 
audiovisual galega no bienio 2001-2002 (cine e video, televisión, 
multimedia, etc.) 
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O terceiro bloque repasa, nun primeiro apartado, as principais actividades 
de promoción (festivais e eventos) do audiovisual galego.  Nun segundo 
apartado, as actuacións da Xunta de Galicia en materia audiovisual e o 
impulso do sector, xunto cunha orientación de actuacións coa vista posta 
no futuro inmediato. E, no último apartado, recóllese o resumo de 
actividades do bienio do Centro Galego de Artes da Imaxe. 
 
O cuarto e último bloque inclúe a quinta edición da guía Audiovisual 
galego. Empresas e recursos e un completo catálogo dos productos 
audiovisuais elaborados en Galicia durante o período 2001-2002. 
 
Estamos, xa que logo, ante a realización dunha publicación, que, pola súa 
ambición e polas carencias informativas detectadas noutras comunidades, 
se constituirá nun referente capaz de transcender o propio ámbito galego. 
A expansión sen precedentes —en canto a número de empresas e volume 
de negocio— experimentada pola industria audiovisual merece ferramentas 
rigorosas, que nos sirvan de elementos de reflexión e avaliación para 
afrontar o próximo estadio de madurez industrial. Este é precisamente o 
espacio que cubrirá o Libro Branco do audiovisual galego.  



 
    

Páxina 39 

 
 

8.- A DIRECCIÓN XERAL DE COMUNICACIÓN E AUDIOVISUAL 
 
 

 
 
 
Correspóndelle á Dirección Xeral de Comunicación e Audiovisual a 
dirección e coordinación das actuacións da consellería en materia de 
telecomunicacións, audiovisual e multimedia, e tódolos aspectos que se 
poidan derivar da aplicación desas novas tecnoloxías da comunicación e a 
información a tódalas facetas da cultura e do patrimonio galego, 
exercendo especialmente, entre outras, as seguintes funcións: 
 

a) As competencias da Xunta de Galicia en materia de audiovisual. 
 

b) A redación e supervisión de proxectos técnicos, dirección e control 
das instalacións, así como a asistencia técnica necesaria en todo o 
referente ó ámbito das telecomunicacións e audiovisual. 

 
c) A planificación, coordinación e dirección no desenvolvemento da 

cinematografía e demais artes da imaxe. 
 

d) A preparación de normativa referente ó ámbito do audiovisual. 
 

e) O fomento das edicións sonoras, audiovisuais e de microfilmes nas 
materias propias desta consellería, así como a promoción e difusión 
do patrimonio audiovisual galego e das artes da imaxe, en xeral a 
través do Centro Superior de Documentación, Investigación e 
Información da Comunidade Autónoma e do Centro Galego de 
Artes da Imaxe. 

 
f) A xestión e coordinación do Consello Asesor de Telecomunicacións e 

Audiovisual de Galicia. 
 
 
Para o desenvolvemento das súas funcións a Dirección Xeral de 
Comunicación Social e Audiovisual estructúrase do seguinte xeito: 
 
*  Subdirección Xeral de Telecomunicacións e Audiovisual. 
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Correspóndelle a esta subdirección a elaboración de normas e 
programación, coordinación e execución das funcións sobre medios de 
comunicación, telecomunicacións, audiovisual, multimedia e tódolos 
aspectos que se poidan derivar da aplicación destas novas tecnoloxías da 
comunicación e da información e a tódalas facetas da cultura e o 
patrimonio galego. 
 
Esta subdirección está dotada de tres servicios: 
 
1. Servicio de Xestión do Centro Superior de Documentación. 
Corespóndenlle a este Servicio de Xestión do Centro Superior de 
Documentación as seguintes funcións: 

a. Xestión de axudas e convenios para o desenvolvemento e a 
producción audiovisual galega. 

b. Coordinación e xestión do Centro Superior de Documentación e do 
Centro Galego de Artes da Imaxe. 

c. Preparación e planificación xeral do sector audiovisual galego. 
 
2. Servicio de Concesións, Xestión e Inspección. 
Son funcións deste servicio as seguintes: 
 

a. Elaboración de informes técnicos. 
b. Control, inspección e xestión das concesións en materia de 

telecomunicacións. 
c. Xestión, planificación, coordinación e asesoramento técnico dos 

servicios e infraestructuras de telecomunicacións da Xunta de 
Galicia. 

d. Planificación e xestión da autopista galega da información. 
e. Coordinación das actuacións da empresa redes de telecomunicación 

galegas (RETEGAL S.A.). 
 
3. Servicio de Estudios e Publicacións. 
Correspóndenlle a este servicio as seguintes funcións: 

a.  Edición das obras que sexan de interese xeral para a Comunidade 
Autónoma. 

b. Coordinación da distribución comercial de tódalas obras da Xunta 
de Galicia fóra da Comunidade Autónoma e do intercambio de 
publicacións coas institucións que fixe a Comisión Permanente de 
Publicacións. 

c. Xestión de todo o relacionado coa adxudicación dos números do 
ISBN ás publicacións da Xunta de Galicia de acordo coa Axencia 
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Española do ISBN e coas resolucións da Comisión Permanente de 
Publicacións. 

d. Realización de análises e estatísticas e elaboración de informes e 
propostas en relación coas publicacións da Consellería de Cultura, 
Comunicación Social e Turismo. 

e. Coordinación e revisión das publicacións que, directa ou 
indirectamente, leva a cabo a Consellería de Cultura, Comunicación 
Social e Turismo, na súa competencia. 

f. Estudio e análise dos proxectos relacionados coas publicacións 
programadas polas diversas unidades da consellería. 

g. Todas aquelas outras que por disposicións legais ou regulamentarias 
poidan serlle atribuídas 

 
Para a execución destas funcións, ademáis do cadro de persoal 
funcionario, conta con dous organismos especializados de apoio: 
 
 

8.1. 
O CENTRO GALEGO DE ARTES DA IMAXE 

 
O CGAI, creado polo Decreto 210/1989, do 5 de outubro, da Xunta de 
Galicia, foi inaugurado oficialmente o 15 de marzo de 1991. É un 
organismo dedicado á difusión e  documentación da imaxe en todos os 
seus sentidos, é, polo tanto, a institución responsable no ámbito do 
audiovisual, desde a Administración autonómica, de cumprir as seguintes 
funcións: 
 

- Recuperar, catalogar, custodiar e difundir as produccións e as 
obras conformadoras do patrimonio audiovisual e fotográfico 
galego. 

- Programar proxeccións, mostras, exposicións, seminarios, 
conferencias e publicacións co obxectivo dun mellor coñecemento 
das artes da imaxe. 

- Colaborar noutras actuacións, en Galicia e no exterior, de 
obxectivos semellantes. 

- Participar na promoción da producción audiovisual galega en 
mercados, mostras e festivais. 

 
 
 



 
    

Páxina 42 

O CGAI organiza ou participa activamente en distintas actividades 
formativas orientadas tanto á divulgación técnica e histórica como á 
reciclaxe profesional dos integrantes do audiovisual galego. Entre estas 
actividades cabe destacar a organización dos Seminarios e Talleres de 
Imaxe “Cero en conducta” que agrupan distntos cursos sobre cine, vídeo, 
televisión, fotografía ou novas tecnoloxías e que se celebran sempre ó 
longo dunha semana de mes de xullo. 
 
 
PUBLICACIÓNS 
     
Os obxectivos desta sección, son, entre outros: 
 
− Establecer unha bibliografía cinematográfica galega de referencia- 

catálogos, monografías, filmografías, ensaios…-. 
− Difundi-lo coñecemento de fotógrafos históricos e contemporáneos con 

ensaios ou catálogos completos da súa obra máis destacada 
acompañada dunha crítico. 

− Difundi-los ciclos de proxeccións cinematográficas mediante o 
Programa mensual. 

− Complementa-los ciclos programados con monografías sobre autores 
ou xéneros. 

 
O CGAI, ademais, é coeditor de varias publicacións con outras entidades 
como: 

• Arteleku 
• Cabildo Insular de Gran Canaria 
• Donostia Kultura 
• Festival de Cine de Gijón 
• Filmoteca de Andalucía 
• Filmoteca Española 
• Fundació Antoni Tàpies 
• Fundación Pilar i Joan Miró 
• Institut Valencià d’Art Modern 
• Institut Valencià de Cinematografía Ricardo Muñoz Suay 
• Institución Príncipe de Viana 
• Institut Valencià de la Joventut - Cinema Jove 
• Kijkhuis World Video Festival 
• Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
 

Un dos obxectivos fundamentais do CGAI é a salvagarda de todos aqueles 
documentos cinematográficos, videográficos e fotográficos conformadores 
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do patrimonio audiovisual galego tanto polos seus valores artísticos como 
documentais. 
 
Este departamento ten ó seu cargo a conservación, preservación, 
restauración e catalogación dos fondos propios do CGAI, así como a 
localización e recuperación de materiais dentro e fóra de Galicia que se 
poidan considerar de interese para a cultura galega. 
 
Nos fondos considéranse incluídos tanto os materiais en soporte 
cinematográfico como en soporte magnético (vídeo, son, etc.), e todo o 
que se poida definir como “imaxe en movemento” con independencia do 
soporte. Os fondos fotográficos teñen unha consideración diferenciada 
atendendo os particulares problemas de catalogación, conservación e 
consulta. A procedencia dos fondos que constitúen a colección do CGAI é 
moi diversa. Por unha parte, en canto ós proxectos cinematográficos e 
videográficos subvencionados pola Xunta de Galicia, existe o depósito 
obligatorio de dúas copias en perfecto estado; por outra a través de 
depósitos ou doazóns efectuados por empresas ou por particulares; 
intercambios con outros arquitos, tiraxes ou compra de copias ou os plans 
de recuperación establecidos polo propio CGAI. 
 
Desde a Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo apoiarase 
o fortalecemiento do papel do Centro Galego das Artes da Imaxe-CGAI, 
no que se está a desenvolver desde fai anos unha labor recoñecida de 
arquivo, restauración e promoción do audiovisual galego, e o que se 
incorporan novas funcións de fomento e desenvolvemento do sector, coa 
elaboración de estudios de gran interese ou a potenciación de accións 
formativas. 
 
O conxunto dos arquivos de imaxes en movemento constitúe, para a nosa 
sociedade, un patrimonio de carácter cultural da máxima importancia,  
equiparable a outros arquivos e museos que conforman o Patrimonio 
Cultural de Europa.  
Todo isto demostra a importante labor desenvolvida no CGAI e que se ve 
incrementada con outras accións, como a recente publicación do 
“Diccionario do Cine en Galicia (1896-2000)”, que constitúe unha 
iniciativa pionera no resto do Estado. 
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8.2. 
 O CENTRO MULTIMEDIA DE GALICIA 

 
 
 Desde a Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo traballase 
cara a expansión da Autopista Galega da Información coma vehículo de 
servicios e xeneralizando a súa utilización en Teleensino, Telemedicina, 
Videoconferencia, Formación, Teletraballo, Contidos Culturais, etc. 
  
 É por isto que a Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo 
creou o Centro Multimedia de Galicia, co obxectivo de mellora-la 
cantidade e calidade destes servicios, integrando tódalas iniciativas e 
difundindo os seus contidos na nova Sociedade da Información. 
  
 Dentro dos obxectivos do CMG está o de proporcionar contidos 
multimedia á Autopista Galega da Información, acerca-los novos contidos 
culturais e audiovisuais ós cidadáns galegos a través das novas tecnoloxías, 
estimula-lo desenvolvemento e a formación no mundo do multimedia e o 
audiovisual, promover eventos culturais e dar solucións tecnolóxicas para 
organiza-la información da que dispoñen os diferentes organismos 
dependentes da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. 
  
 O Centro Multimedia de Galicia está igualmente ó servicio de calquera 
iniciativa viable que ofreza contidos adecuados á Autopista Galega da 
Información 
 
A Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo iniciou no ano 
2000 o despregue da rede de Aulas Multimedia conectadas á Autopista 
Galega da Información . 
 
O obxectivo desta Rede de Aulas Multimedia é facilitar a tódolos cidadáns 
de Galicia, tanto os que viven nas cidades coma os que viven no medio 
rural, o acceso ás novas tecnoloxías da información e das comunicacións, 
posibilitando así a súa adaptación ós novos modelos relacionales, de 
información, formación cultural e profesional que emerxen da Sociedade 
da Información. 
 
O Centro Multimedia de Galicia actúa coma centro neurálxico da Rede de 
Aulas, prestando soporte e mantemento, así coma coordinación e reserva 
dos diferentes eventos que se realizan. 
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A través das Aulas Multimedia ofrecese ó cidadán unha ampla oferta 
cultural na que traballa o Centro Multimedia de Galicia. Esta oferta cultural 
pasa pola teleformación, desde a que se accede a cursos off-line a través 
da plataforma de teleensinanza da que se dispóns, cursos on-line, xogos 
culturaies en rede y de programas de formación innovadores, onde se 
crean talleres multimedia, zonas de ocio cultural, disponibilidade de acceso 
a portais de bibliotecas e acceso a portais de patrimonio cultural, etc. En 
definitiva, o Centro Multimedia colaborará con cualquier iniciativa 
tecnolóxica viable e innovadora e con todas aquelas iniciativas que axuden 
a promove-la cultura galega. 
 
Actualmente, disponse de Aulas Multimedia repartidas por todo o territorio 
galego: 

 
 Biblioteca Pública “Miguel Glez. Garcés” (A Coruña) 
 CGAI (A Coruña)  
 Cofradía de Pescadores de Ribeira (A Coruña) 
 Aula de Productos Lácteos (Lugo) 
 Edificio Multiusos de Monforte de Lemos (Lugo) 
 Facultad de Ciencias Sociales (Pontevedra) 
 Edificio multiusos de Redondela (Pontevedra)  
 Centro Multimedia de Galicia (Santiago de Compostela) 
 Facultad de Ciencias de la Información (Santiago de Compostela). 
 Delegación de Cultura (Ourense) 
 Casa de la Cultura de Verín (Ourense) 
 ETS de Ingenieros de Telecomunicaciones (Vigo) 
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1.1.- 
A CULTURA GALEGA EN INTERNET 

 
 
 
Nos últimos anos producíuse unha auténtica explosión no desenvolvemento 
das redes de colaboración e cooperación bibliotecaria a través da 
aplicación das novas tecnoloxías, especialmente Internet. 
 
Factores que farán máis ou menos doada dita colaboración e cooperación 
son, sen dúbida,  a adopción de normas e ferramentas comúns, niveis de 
automatización homoxéneos e un gran número de intereses comúns. 
 
A Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo quere poñer a 
disposición de tódalas bibliotecas, arquivos e museos interesados un 
Sistema de Xestión en rede que administre os seus fondos a través dun 
portal para o seu acceso común, que sería alimentado on-line a través de 
Internet por tódolos centros participantes, co conseguinte beneficio de que 
un determinado fondo se catalogaría só unha vez e o resto de bibliotecas 
só tería que engadirlle a súa información local de exemplar. 
 
Ó mesmo tempo, dita aplicación permitiría a autonomía de cada centro 
participante no relativo ó control dos seus propios procesos de xestión, 
adquisicións e control orzamentario, xestión dos fondos locais, control das 
subscricións a publicacións periódicas, interfaz de usuario personalizada, 
etc.    
 
A Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo está poñendo en 
marcha a integración de tódalas bibliotecas públicas –case 400 en toda 
Galicia-, os museos, os arquivos históricos e outros centros documentais 
importantes da cultura galega, dentro dun macroproxecto inicialmente 
chamado VIRTUG@L, que permitirá consultar dende calquera ordenador 
conectado a Internet os catálogos e fondos de tódalas bases de datos 
actuais. 
 
A orixe deste proxecto se remite á posta en marcha da Autoestrada Galega 
da Información, onde se instalou a máis potente e moderna aplicación de 
xestión de bibliotecas, nunha experiencia piloto coas tres Universidades 
galegas, para consolidar na actualidade a posta en marcha do Consorcio 
de Bibliotecas Universitarias. 
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O proxecto VIRTUG@L aproveita a tecnoloxía que xa está funcionando 
para as bibliotecas universitarias co fin de integrar os catálogos de tódalas 
bibliotecas públicas.  
 
Son colaboradores deste proxecto: 

 

 A Dirección Xeral de Promoción Cultural que, a través do Centro 
Superior de Documentación, está coordinando as actuacións con 
tódalas bibliotecas públicas. 

 
 A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, encargada da 

conservación do patrimonio cultural e dos arquivos históricos. 
 
 E a Dirección Xeral de Comunicación Social e Audiovisual que, a 

través do Centro Multimedia de Galicia, está aportando a 
infraestructura informática e de comunicacións necesaria para o 
proxecto, así como o seu soporte técnico. 

 
A complexidade de coordinar e poñer de acordo tal cantidade de fondos 
converte este proxecto en pioneiro. Galicia será a primeira Comunidade 
Autónoma en poñer en marcha unha iniciativa cun volume semellante.  
 
A través da integración de 380 bibliotecas públicas municipais, as cinco 
bibliotecas públicas nodais, xunto co CSBG, o Consello da Cultura Galega 

Universidade de Santiago 

Universidade de Vigo 

Centro Superior de  
Bibliográfico  de Galicia 

Consello da Cultura Galega 

Catálogo Compartido 

 

AGI AGI 

Servidor de Bibliotecas 
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e demais entidades con fondos de interese para Galicia, nun único sistema 
conseguiremos que Galicia dispoña da súa “gran biblioteca de 
bibliotecas”, sen perder cada unha a súa identidade.  
 
A incorporación dos Arquivos, dependentes da Consellería, nun único 
Sistema de Xestión Documental en Rede marcará un exemplo a seguir para 
o resto das Comunidades Autónomas. 
 
O sistema permitirá, nun futuro próximo e a través da conversión de 
formatos, integrar outras bases documentais que poidan ter interese no que 
será a Gran Biblioteca Virtual de Galicia que se incluirá na Cidade da 
Cultura. 
 
A través deste gran portal de información, VIRTUG@L, farase posible o 
achegamento da nosa Cultura non só ós cidadáns galegos senón ó resto 
do mundo a través das tecnoloxías de telecomunicación, englobando os 
contidos custodiados polos Museos, Arquivos,  Bibliotecas e Centros de 
Documentación especializados (filmografía do CGAI, videoteca, fonoteca 
da TVG, etc.) dependentes da Consellería, coa finalidade de ofrecer as 
máis modernas técnicas expresivas e didácticas nos soportes máis 
modernos. 
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Cidade da Cultura     –     Patrimonio Cultural Galego 
 Museos Virtuais, acceso ó catálogo colectivo de tódalas 

bibliotecas galegas, acceso ó patrimonio histórico de  
Galicia, etc. 

 

 

Arquivo do 
Reino de Galicia 

Arquivo  Histórico 
Provincial de Lugo 

Arquivo Xeral 

Arquivo Histórico 
Provincial  de 

Pontevedra 
Arquivo Histórico 

Provincial de  Ourense 

Virtug@l 
BIBLIOTECAS, ARQUIVOS E MUSEOS 

Bibliotecas Públicas 
Municipais 

1 380 

1 5 

Bibliotecas Públicas 
Nodais 

AGI 
ADSL 

 

recopilar, 
informatizar, 

dixitalizar, 
 organizar 

e difundir 

ADSL 

AULA MULTIMEDIA 

AGI 
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1.2.  

PROXECTO CULTURAL E PEDAGÓXICO GALICIA 2003 É TÚA 
 
Dende fai dous anos estase a levar a cabo á campaña “Galicia 2003 é 
túa...” , proxecto cultural, pedagóxico e gratuíto, dirixido a xente de tódalas 
idades e condicións. Un camión-aula especialmente construído para 
desenvolver esta actividade, de case 50 metros cadrados de superficie e 
dotado de 28 postos informáticos de última xeración e unha carpa-cine-
teatro-exposición de 6 x 12 metros, recorre diversas localidades de Galicia 
–de xoves a domingo-, ofrecendo xornadas didácticas a diversos colectivos 
e cursos relacionados con internet, así como outras actividades lúdico-
culturais.  

 
Esta campaña, continuidade de “Galicia 2002 é túa”, ten por obxecto o 
desenvolvemento dun proxecto de promoción do audiovisual e das novas 
tecnoloxías aplicadas a cultura que favoreza o espallamento cultural no seu 
sentido máis amplo, nun intento de combater a chamada “brecha dixital” 
que se está a producir entre as zonas máis cosmopolitas e as menos 
desenvolvidas  tecnolóxicamente. 

 
Nas dúas edicións realizadas do proxecto durante os anos 2002-2003, 
recorréronse 53 localidades de Galicia, nas que máis de 31.000 persoas 
se identificaron coas novas tecnoloxías de comunicación, e 8.000 persoas  
participaron nos cursos básicos sobre Internet. 
 
O carácter itinerante da mostra permite a tódolos colectivos cidadáns 
coñecer e adaptarse ós sistemas de navegación nunhas poucas horas, 
podendo comunicarse con familiares e amigos, onde queira que estes se 
atopen. 

 
O carácter pedagóxico e altamente atractivo desta mostra, levouno a 
considerar dúas áreas diferenciadas: 

 
ÁREA 1.- Unha áula-móvil acondicionada para dar cursos de internet no 
seu interior, dotada de 30 ordenadores de última xeración, software e 
periféricos necesarios. 
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ÁREA 2.- Unha carpa multifunción de 6 x 12 metros especialmente 
acondicionada para proxeccións e actividades lúdico-culturais, prestando 
especial atención ás proxeccións de cine galego, permitindo acercar ós 
cidadáns nas últimas produccións realizadas en Galicia e por profesionais 
galegos. 

 
Neste área conxúganse os avances que ofrecen 
as novas tecnoloxías multimedia aplicadas ó 
sector audiovisual, aproveitando as sinerxías 
derivadas desta unión entre multimedia, 
informática e  audiovisual. 
 
  Comarcas visitadas en el 2002 
 
  Comarcas visitadas en el 2003 
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1.3. 
POSTA EN MARCHA DO PROGRAMA 

“INTERNET NAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS” 
 
A  Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, a través da 
Dirección Xeral de Comunicación e Audiovisual, está a desenvolver unha 
política que permita emprega-los beneficios das novas tecnoloxías da 
sociedade da información para a extensión da cultura e como medio de 
achega-la realidade galega á cidadanía, favorece-lo seu desenvolvemento 
integral, reforza-la identidade galega e mellora-los servicios que a Xunta de 
Galicia, como Administración Autonómica, presta á sociedade, 
establecendo puntos públicos e gratuítos  de acceso a Internet nas 
bibliotecas. 
 
O Ministerio de Educación, Cultura e Deportes e o Ministerio de Ciencia e 
Tecnoloxía  asinaron en outubro de 2002 un Convenio Marco de 
Colaboración para a posta en marcha do programa “Internet nas 
Bibliotecas” incluído no Plan España.es, ofrecéndolle ás Comunidades 
Autónomas a posibilidade  de subscribir convenios específicos de adhesión. 
 
A  Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo decidiu 
participar no Programa “Internet nas Bibliotecas” para o que subscribiu, o 
día 14 de maio de 2003, o correspondente convenio de colaboración coa 
entidade pública empresarial ( Red.es) por un importe global de 1.575.599 
€ ,para conseguir, nun esforzo conxunto, que as bibliotecas públicas 
obteñan, a través do emprego das Tecnoloxías da Información e das 
Comunicacións, o máximo rendemento de todo o seu potencial. 
 
O obxecto da sinatura dos convenios con 75 concellos galegos é 
establecer os termos da colaboración entre as partes asinantes para a 
incorporación de 85  bibliotecas galegas á “Sociedade da Información” en 
2003 e conseguir que sexan o primeiro punto de referencia cultural e de 
acceso á información, reducindo, na medida do posible, as diferencias 
tecnolóxicas existentes entre o ámbito rural e urbano. 

 

OBXECTIVOS DO PROXECTO “INTERNET EN LAS BIBLIOTECAS” 

 Converter ás bibliotecas públicas municipais de Galicia no 
primeiro punto de referencia cultural e de acceso á 
información no Concello. 
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 Reducir, na medida do posible, as diferencias tecnolóxicas 

existentes entre o ámbito rural e o urbano.  
 
 Aportar ós usuarios da biblioteca unha nova vía de 

comunicación permanente co exterior a través de Internet. 
 
 Converter ás bibliotecas nun punto público que ofrece acceso 

á información electrónica dispoñible en Internet e en soportes 
dixitais. 

 
 Xerar un catálogo colectivo e compartido alimentado on-line 

por cada unha das bibliotecas pertencentes á Rede de 
Bibliotecas de Galicia. 

 
 Aparición dun novo tipo de usuario virtual, a través de 

Internet. 
 
 
COMO REALIZAR ESTES OBXECTIVOS 
 

 Proporcionar conectividade de banda ancha ás bibliotecas 
públicas que non dispoñan dela. Fomentarase a conexión non 
discriminatoria a través dunha solución que permita conectar 
as bibliotecas, independentemente da súa localización 
xeográfica e infraestructura dispoñible. 

 
 Na biblioteca despregarase unha rede de área local que 

permita a conexión dos terminais co equipamento de 
conectividade a Internet. Mesmo se lles dotará de conexión 
sen fíos (WIFI), así como en zonas colindantes. 

 
 Dotar ás bibliotecas de terminais dispoñibles ó público con 

acceso a Internet. 
 
 Incorporar as bibliotecas a un sistema de xestión bibliotecario 

multimedia en rede localizado e administrado polo Centro 
Multimedia de Galicia, co obxectivo de optimizar os recursos 
físicos e humanos. 
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 Desenvolver unha rede de préstamo interbibliotecario ca 
creación dun carné único e común a tódalas bibliotecas da 
Rede. 

 
 Desenvolver unha base de datos específica para o dossier de 

prensa local alimentado por cada Concello. 
 
 Dotar ás bibliotecas de modelos de páxina web adaptables, 

que lles permita mostrala súa información e os servicios que 
ofrecen. 

 
 Dinamizar o ámbito bibliotecario a través dun portal que 

englobe os servicios da Rede de bibliotecas de Galicia. 
 
 Xerar plataformas de formación on-line para a adaptación do 

persoal bibliotecario ás Novas Tecnoloxías da Información. 
 

 

ORZAMENTO DEDICADO ÓS 75 CONCELLOS PARA O PROGRAMA 
“INTERNET NAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS”: 717.438,84 €  
 
Con cargo ó convenio asinado con RED.ES a Consellería de Cultura, 
Comunicación Social e Turismo fai , para a sinatura destes 75 convenios, 
unha achega económica de 717.438.84 €. 
 
 

Cableado e rede 237.948,17 €  
Subministración  e instalación do equipamento 
sen fíos 

86.110,00 €  

Coordinación do proxecto 93.380,67 € 
SUBTOTAL 417.438,84 € 

 
RED.ES: 

SUBTOTAL 300.000,00 € 
 
ORZAMENTO TOTAL 2003:  

TOTAL 717.438,84 € 
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MAPA DE BIBLIOTECAS A INTEGRAR NO PROGRAMA DE 
INTERNET 2003-2005 
 
 Bibliotecas a incorporar no 2003 
 
 Bibliotecas a incorporar en  2004 
 
 Bibliotecas a  incorporar en 2005 
  
 Bibliotecas xa incorporadas 

 
 Concellos non  incorporados á rede de bibliotecas de Galicia 
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1.4. 
CIDADES DIXITAIS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Cidades Dixitais” tratase dun programa de telecomunicacións que ten 
como obxectivo a promoción e implantación da Sociedaed da Información, 
en temas tales como teleadministración, comercio/negocio electrónico, 
teletraballo, teleformación, telemedicina, xestión de servicios de uso 
público, aplicacións para colectivos con requerimentos especiais, cultura, 
turismo e ocio, entorno doméstico e móvil, etc. Todo elo basado en redes 
de telecomunicacións a alta velocidade. 

 
En principio, levouse a cabo un proxecto de implantación dunha Cidade 
Dixital en cada Comunidade Autónoma e nas Ciudades Autónomas de 
Ceuta e Melilla. 
 
Dende o Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía requeriuse un municipio de 
tamaño medio entre 20.000 e 60.000 habitantes e con aspectos 
relacionados coa dispersión da poboación e co turismo rural. 

 
Dos concellos que cumprían estes requisitos, propusose o Concello de A 
Estrada como cidade dixital para a Comunidade Autónoma de Galicia. 

 
Para a consecución dos obxectivos pretendense auna-los esforzos técnicos 
e económicos tanto da Administración Xeral do Estado, da Administración 
Autonómica e da Administración Local, como dos operadores de 
telecomunicacións e outras entidades afectadas e interesadas. 

 
O período de duración deste Programa será dende o ano 2001 ó ano 
2006. 
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Obxectivos  
 
Os obxectivos deste Programa son: 
 Promociona o acceso dos cidadáns as numerosas fontes de 

información no mundo, con comunicación interactiva e a 
utilización da rede para levar a cabo múltiples actuacións, 
tales como comprar, vender, pagar, facer transferencias, 
realizar reservas, etc.  

 Mellora-la competitividade das empresas.  
 Crear comunidades locais virtuais.  
 Desenvolver servicios avanzados de telecomunicacións.  
 Producir contidos de interese local e comarcal.  

 
 
Axentes que participan 
 
Participan os seguintes axentes:  

 Administración Xeral do Estado, Administración Autonómica e 
Administración Local (Concello e Deputación Provincial).  

 Operadores de redes e servicios de telecomunicación.  
 Proveedores de servicios de información.  
 Proveedores de contidos.  
 Entidades de servicios públicos.  
 Entidades financieras.  
 Empresas locais.  
 Asociacións, fundacións,......  
 Outros.  

 
Áreas de actuación  

 
As áreas de actuación a incluir en cada Proxecto de Cidade Dixital, serán 
todas ou algunhas das seguintes, se ben poderán incluirse outras de 
interese para a cidade, zona xeográfica ou comunidade autónoma. 

 
o Teleadministración.  
o Comercio/negocio electrónico.  
o Teletraballo.  
o Teleformación.  
o Telemedicina.  
o Xestión de servicios de uso público.  
o Aplicacións para colectivos con requerimentos especiais.  
o Cultura, turismo e ocio.  
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o Entorno doméstico e móvil.  
 
 
Tipos de actuación 
 

• Levar a cabo actividades de sensibilización e incentivación 
entre os cidadáns, empresas, escolas, asociacións, etc.  

• Desenvolver aplicacións plenamente operativas, como 
experiencia piloto e demostrador. Fomentaráse a utilización de 
experiencias xa existentes.  

• Formación dos cidadáns.  
• Despregue das infraestructuras necesarias.  
• Promoción do uso de Internet a precios reducidos e sen 

discriminación horaria.  
• Promoción e incentivación con axudas públicas para a 

adquisición por parte dos cidadáns de equipos e programas 
informáticos.  

• Promoción e incentivación con axudas públicas para a 
producción de contidos de ámbito local na rede.  

• Promoción de iniciativas de comercio / negocio electrónico.  
• Promoción de actividades de teletraballo.  
• Difusión dos resultados destas experiencias na cidade ou zona 

xeográfica, na Comunidade Autónoma e no resto de España.  
• Proxección no exterior dos resultados destas experiencias, 

especialmente en Iberoamérica.  
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Convenio Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía – Concello ou  Deputación 
Provincial ou Administración da Comunidade ou Cidade Autónoma. 

 
Establecerase un convenio entre o Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía e o 
Concello correspondente, si ben nalgún caso podería establecerse o 
convenio coa Deputación Provincial ou a Administración da Comunidade 
ou Cidade Autónoma; para a realización de cada Proxecto de Cidade 
Dixital. 

 
Dito Ente (Concello ou Deputación Provincial ou Administración da 
Comunidade ou Cidade Autónoma) levará a cabo a dirección do proxecto. 
Para iso,  poderá contar cos servicios de consultoría e asistencia técnica 
dunha empresa, asociación, fundación, etc. 

 
Consideranse incluidas no Proxecto tódalas actuacións financiadas por 
tódalas entidades públicas e privadas. O conxunto das actuacións 
constituirán o Proxecto obxecto do convenio.  

 
As aportacións da Administración Autonómica, da Deputación Provincial e 
do Concello suporán en conxunto o mesmo importe que a aportación do 
Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía.  

 
Os compromisos das aportacións doutras entidades públicas e privadas 
serán formalizadas co Ente que asine o Convenio co Ministerio. 
Considerase moi  importante para o éxito do Proxecto, a participación 
doutros axentes que aporten financiación, capacidade tecnolóxica, acceso 
a mercados, etc. para conquerir o maior valor engadido posible, e que o 
grao de innovación e de tecnoloxías que se inclúen no mesmo sexa o mais 
alto posible.  

 
Tamén se considera importante a labor de aproximación, sensibilización, 
difusión e incentivación do proxecto entre os cidadáns, empresas, 
asociacións, escolas, etc da cidade ou zona xeográfica.  

 
Crearase unha Comisión Mixta de Seguimento do Convenio, para o control 
e seguimento do obxecto e contido do mesmo, a súa execución e 
financiamento. Dita Comisión estará formada por representantes do 
Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía, da Delegación ou Subdelegación do  
Goberno, da Administración da Comunidade ou Cidade Autónoma, da 
Deputación Provincial e do Concello.  
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Foro de Cidades Dixitais 
 
No momento en que existan varios proxectos en marcha estableceráse un 
foro de cidades dixitales para o intercambio de información, coñecementos 
e experiencias, de forma que se poidan transferir entre as iniciativas, co 
obxecto de mellora-la realización das mesmas. A este foro invitaranse a 
representantes doutras iniciativas de cidades dixitais en España que non 
estean incluidas neste Programa.  
 
Coordinación con outros programas.  
 
Este programa será xestionado en coordinación con outros programas tales 
como:  

• Programa PROFIT.  
• Programa PISTA.  
• Programa ARTE/PYME.  
 

Este Programa de Cidades Dixitais estará en relación coa Iniciativa e-
Europe e outras iniciativas da Unión Europea sobre cidades dixitais; de 
forma que se manterá a comunicación adecuada coas unidades xestoras 
destas iniciativas na Comisión da Unión Europea.  
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2.- NOVO MARCO REGULADOR DA TELEVISIÓN 

DIXITAL TERRESTRE 
 
 
 

2.1. 
O SERVICIO PÚBLICO DA TELEVISIÓN  

NO ÁMBITO  AUTONÓMICO E LOCAL. 
 
O artigo 34 do Estatuto de autonomía de Galicia atribúelle á Comunidade 
Autónoma galega o desenvolvemento lexislativo e a execución do réxime 
da televisión nos termos e casos que determine o Estatuto xurídico da radio 
e a televisión. 
 
Este réxime básico da televisión está regulado, entre outras normas, no que 
se refire á televisión dixital, pola Lei 66/1997, do 30 de decembro, de 
medidas fiscais, administrativas e de orde social, que supón o arranque 
para a introducción da televisión dixital en España.  
 
A través da súa disposición adicional cuadraxésima cuarta, regúlase, por 
primeira vez, o réxime xurídico da televisión dixital terrestre, e establécese a 
obrigatoriedade de dispor do correspondente título habilitante para a 
explotación dos servicios de televisión dixital terrestre. 
 
 A súa eficacia estaba condicionada pola aprobación  dos correspondentes 
regulamentos técnicos e de prestación de servicios. Este feito prodúcese a 
través da Orde ministerial do 9 de outubro de 1998, pola que se aproba o 
regulamento técnico para a prestación do servicio técnico de televisión 
dixital terrestre, así como polo Real decreto 2169/1998, do 9 de outubro, 
polo que se aproba o Plan técnico nacional da televisión dixital. 
 
Por outra parte, a través da Lei de acompañamento á Lei xeral de 
presupostos do Estado para o ano 2003, introdúcense importantes 
modificacións na Lei 41/1995, do 22 de decembro, de televisión local por 
ondas terrestres, que permite impulsala e reactivala, xa que quedara 
suspendida na súa aplicación ó non ter sido desenvolvida 
regulamentariamente pola Administración do Estado, e utilizarase, a partir 
de agora, a tecnoloxía dixital como medio de emisión e transmisión de 
imaxes. 
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Van ser as comunidades autónomas, no seu ámbito territorial, as que 
exerzan as competencias en materia de televisión, tanto de carácter local 
como autonómico, que, necesariamente, terán que pasar a emitir con 
tecnoloxía dixital de conformidade co disposto no Estatuto de autonomía. 
 
A Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo propón a este 
Pleno que este sexa un dos temas obxecto de estudio na correspondente 
comisión especializada de traballo que se constitúa pola Comisión 
Permanente. 
 
 
REGULACIÓN DA CONCESIÓN DAS TELEVISIÓNS DIXITAIS, AUTONÓMICAS E 
LOCAIS, DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 
 
Esta normativa terá por obxecto regular, no ámbito da Comunidade 
Autónoma de Galicia, o réxime xurídico da xestión, mediante concesión 
administrativa, do servicio público da televisión autonómica e local. 
 
Regulará entre outros: 
 

− os principios xerais ós que se someterá a prestación do 
servicio de televisión en Galicia. 

 
− os ámbitos de cobertura, atendendo ó carácter local ou 

autonómico do servicio de televisión. 
 

− a xestión directa e indirecta do servicio público de televisión 
autonómico e local. 

 
− a programación en galego e a potenciación dos valores e da 

identidade cultural e social de Galicia. 
 

− os requisitos e obrigas do concesionario. 
 

− o procedemento de concesión, os trámites precisos para a 
obtención da concesión e a duración da concesión. 

 
− a programación: regularanse os tempos mínimos de emisión, 

a producción propia e os limites para a publicidade, e 
aqueloutros aspectos precisos por razón da aplicación da 
normativa estatal existente. 
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− o réxime sancionador, dentro das competencias que lles 
corresponden ás comunidades autónomas. 

 
 

2.2. 
PROPOSTA DE CONSTITUCIÓN DAS DEMARCACIÓNS DE  

TELEVISIÓN LOCAL 
 
En aplicación da Lei 53/2002, do 30 de decembro, de medidas fiscais, 
administrativas e de orde social que modifica a Lei 41/95, de televisión 
local, a Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo elevou ó 
Ministerio de Ciencia y Tecnología a proposta de municipios e agrupacións 
de municipios para a solicitude de reserva de frecuencias para a televisión 
dixital, tanto para a xestión directa por parte dos concellos como para a 
xestión indirecta por empresas e particulares, que cubriría a demanda de 
TV local, e elaborada seguindo os seguintes criterios: 
 
Aqueles municipios que non dispoñan dun mínimo de 25.000 habitantes  
agrupanse con outros municipios co fin de buscar áreas de demarcación 
maiores, o que permitirá rendibilizar mellor o custo destes servicios e que 
ningunha localidade quede sin servicio. Neste sentido, solicitaranse canles 
para demarcacións que engloben municipios que superen o mínimo 
sinalado, para o que se terá en conta as comarcas actualmente 
constituídas. Cando unha comarca non supere os 25.000 habitantes, 
intentarase agrupala nunha demarcación con outras comarcas ou 
municipios. 
 
Na proposta que se preparou para Galicia, buscaronse os obxectivos 
básicos de que tódolos cidadáns galegos poidan dispoñer dun servicio de 
televisión de carácter local, co maior número de solicitudes posibles e o 
mantemento duns ámbitos de cobertura de poboación que superen os 
25.000 habitantes, como marca a Lei de TV Local, mantendo un mínimo 
de rentabilidade económica.  
 
Por outra parte, solicitouse unha canle para cada unha das capitais de 
provincia (A Coruña, Ourense, Lugo e Pontevedra), para Santiago de 
Compostela e para aquelas cidades que superen os 100.000 habitantes 
(Vigo). 
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Cada unha das canles de carácter local solicitadas constará de catro 
programas, todos con tecnoloxía dixital, un deles reservado para a xestión 
directa e 3 para a xestión indirecta. 
 
Á vista das solicitudes presentadas e da dispoñibilidade de frecuencias, o 
Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía aprobará o Plan técnico nacional que 
determinará as canles necesarias para a televisión local e os ámbitos de 
cobertura. 
 
Nestes momentos atopanse en fase de alegacións para conquerir a maior 
cobertura nas demarcacións que correspondan a nosa Comunidade 
Autónoma.  
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Ca rra l

An tas  d e Ul l a

Pon tes  d e Ga rcía Ro drígu ez,  As

Lei ro

Vi ced o, O

Poi o

Vila r d e Ba rri o

La xe

Porto do  So n

Cari ño

Cel an ov a

Val g a

Go nd oma r

Boq ue ixón Páramo , O

Barro

San  Sa durn iñ o

Lou re nzá

Mi ño

Cerd id o

Pad ró n

Col es

Sa nd iá s

Cu ll e re do

Nev es ,  As

Ma rín

Cre cen te

Ol ei ros

Moe ch e

Es go s

Porri ño , O

Vi las an tar

Dod ro

Vi lama rín

Pad re nd a

Pe tín

Ca pe la ,  A

Mer ca,  A

Pon te -Cald el as

T ras mira s

Ri ba s de  Si l

Mas i de

Perox a,  A

Cas tro  C ald el as

Ca lv os de  R an dín

Mo ra ña

So mozas ,  A s

Fe ne

Oza  do s Ríos

Sad a

Rú a, A

Ni grán

Coi rós

Mo añ a

Camb re

Bue u

Rosa l , O

Ba io na

Vi lab oa

Ca ng as

Ped raf i ta  d o Ceb re iro

Ra mi rás

Bol a,  A

Red on de la

Cam ariñ as

Nog ue i ra  d e Ramu ín
Amo ei ro

Rai riz  de Vei ga

Pa de rne

T ria caste la

Para da  d e Sil

Cen ll e
Pob ra de  T riv es ,  A

San xe nxo

San  Cr istov o de  Ce a

Ne da

Cal d as  d e Re i s

Po rqu ei ra

Ri b ei ra de  Pi qu ín

F orne l os de Mo nte s

Carba l li ño,  OMe añ o

Cato ira

Camp o L ame iro

Are s

Bla ncos ,  O s

Ba ño s de Mol g as

Ne gu ei ra de  Muñ iz

Fis terra

Coruñ a, A

Ba rco  d e Va l de orras,  O

Sa n Xo án  d e Río

Vila mar t ín  de  Val deo rras

Portas

Be rg on do

Ca ba nas

Ba rb ad ás

Vila rm aior

Sa l va ter ra  d e Miñ o

Pe re i ro  de  Agu ia r, O

Xu nq ue ira d e Am bía

Lar ou co

Paz os de  B orbé n

Be ta nzos

San  Amaro

Ma lp i ca  d e Be rga nt iñ os

Co rte ga da

Te ixe ira,  A

Ri ba dav ia

Ca rb al l ed a de  Av ia

Pun xín

T ab oade la

Ca strel o de  Miño

Go me se nd e

Pon ted eu me

Arnoi a , A

Grov e,  O

So uto maio r

Pad erne  de  Al la ri z

Vi lag ar cía  d e Arou sa

Gu ard a,  A

Ri b ad umia

San  Ci brao  da s Vi ñ as

Sa lced a d e Cas ela s

Vi lan ov a d e Ar ou sa

Qu in tel a d e Le ira do

Po bra d o Ca ra miña l,  A

Ca mb ado s

Vi lar  d e San to s

Mu ga rdos

Burel a

Xu nq ue ira  d e Es pa da ne do
Be ad e

Pon te de va

(So be r)

(Camb ad os )

Ráb ad e

Corcu bi ón

(Bu eu )

(Vig o)

Po ntec esu re s

(Vil alb a)

I ll a de  Ar ousa , A

(Oímbr a)

(Rib ei ra)

(Me sía)

Uma  (S alva terra de  Miñ o)

Mo nd ari z-Ba lne ario

(Gro ve,  O )

Vi lac oba  (S alv aterra  de  Mi ño)

(San  Cristov o de  Cea)

(Marín)

(M alpi c a de  Berg an ti ñ os)

(Vi la ga rcía de Arou sa )

(Vi ce do , O)

(Xo ve )

(Nig rán)

(Mu ro s)

(I lla  d e Aro usa,  A)

(Or tig ue i ra )

(Cato ira )

(Cervo )

(San xe nx o)

(Ca rn ota )

(Boi ro)

(F errol )

(Re do nd el a)

(Coru ña , A)

(Ol ei ros )
(Ares )

(Ca ma ri ñ as)

(Cari ño )

(Pon te ce so)

(Po nted eu me )

(Rib ad eo )

(Vi ve iro )

(Oi a )

(Bai on a)

(Cede i ra )

(Can ga s)

(Po rto  do  Son )

(Val do viñ o)

(Artei xo )

(Fi ste rra)

(Vi l ab oa )

(Laxe )

(Vil a no va  d e Aro usa)

(Narón )

(Cee )

(Carb al l o)

(Pob ra  do  C arami ñal ,  A)

(Ri an xo )

(F oz )

(L ara ch a)

Lugo

Deza

Verín

Terra Chá

Sarria

Vigo

Viana

Ord es

A Limia

Ferrol

Eume

Valdeorras

Os Ancares

Arzúa
Santiago

Betan zos

Quiroga

Ou rense

Noia

Xallas

Bergantiñ os

Terra de Lemos

A Ulloa

Mei ra

Pontevedra

Ortegal

A Coruñ a

A Fonsagrada

Chantada

Baixa Limia

Fisterra

O Carballiño

O Ribeiro

Caldas

O Sar

O Condado

A Mariña Central

O Sa lnés

Terra de Trives

Terra de Celanova

A Para dan ta

Barban za

A Mariña Occidental

O Ba ixo  Miño

Alla riz - Maceda

Terra de Melide

Muros

A Mariña Oriental

Terra de Soneira

A Barcala

Tabeiró s - Terra de Montes

Terra d e Caldelas
O Mo rrazo

DEMARCACIONES PROPUESTAS
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3.- O SECTOR DA RADIODIFUSIÓN SONORA 
 
 
 
Nos anos 1983, 1984 e 1985 a Administración do Estado outorgou 
concesións a favor de diversos adxudicatarios por medio do procedemento 
establecido e cun título concesional que foi obxecto de publicación no 
B.O.E. 
 
Posteriormente a Comunidade Autónoma de Galicia asumíu competencias 
en materia de radiodifusión sonora,  segundo o establecido no artigo 34.1 
do Estatuto de Autonomía para Galicia, correspondéndolle o 
desenvolvemento lexislativo e a execución do réxime da radiodifusión no 
seu territorio. 
 
No desenvolvemento desta competencia, a Xunta de Galicia convoca e 
resolve os concursos públicos para a adxudicación das concesións de 
emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia. 
 
Na actualidade o estado da situación das concesións de emisoras de 
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia por 
provincias e segundo o seu carácter na nosa Comunidade Autónoma é a 
seguinte.: 
 
Comerciais.: O procedemento de concesión de emisoras de radiodifusión 
sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia ven regulado polo 
Decreto 156/1989, do 27 de xullo que foi modificado parcialmente polo 
Decreto 35/1992, do 6 de febreiro. Están en funcionamento na nosa 
CC.AA. un total de 95 emisoras, distribuidas territorialmente da seguinte 
maneira: 
 

A Coruña   29 
Lugo  22 
Ourense  16 
Pontevedra 28 

 
 
Educativas e culturais.: (Considéranse emisoras educativas e culturais as 
que se outorguen  por concesión a persoas jurídicas sen ánimo de lucro; 
non podendo difundir publicidade, agás a institucional e podendo sen 
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embargo admitir patrocinios para determinados programas por parte de 
entidades da localidade.). Son dúas as emisoras deste tipo en 
funcionamento, unha en Ourense e outra en Pontevedra. 
 
Municipais.: (A Orde do 25 de febreiro de 1992 abre o prazo de 
presentación de solicitudes de emisoras de radiodifusión sonora en ondas 
métricas con modulación de frecuencia, para a súa explotación polas 
corporacións locais). As concesións que se outorguen para a súa 
explotación polas corporacións locais realizaranse de acordo e con 
suxeición ó disposto na Lei 11/1991, do 8 de abril, de organización e 
control das emisoras municipais de radiodifusión sonora, ó Decreto 
156/1989, do 27 de xullo, polo que se regula o procedemento de 
concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con 
modulación de frecuencia, modificado parcialmente polo Decreto 
35/1992, do 6 de febreiro, e demais legislación específica estatal e 
autonómica. As 62 emisoras municipais que existen na nosa comunidade a 
día de hoxe distribúense territorialmente da seguinte maneira: 
 

A Coruña   27 
Lugo  10 
Ourense    6 
Pontevedra 19 

 
 
 

3.1. 
PRÓRROGA DAS CONCESIÓNS DE FRECUENCIA MODULADA 

 
A modificación da Lei 11/1998, de 24 de abril, Xeral de 
Telecomunicacións, a través da Lei 53/2002, de 30 de decembro, de 
Medidas Fiscais, Administrativas e de Orde Social, no referente a concesión 
do servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con 
modulación de frecuencia, permitíu retomar o estado de actuación deste 
servicio servicio público e inicia-los trámites para renovar as 25 concesións 
administrativas para a xestión indirecta de emisoras de radiodifusión sonora 
en frecuencia modulada, de carácter comercial, sitas na nosa comunidade 
autónoma. 
 
Destas 25 concesións, 8 correspóndenlle á provincia da Coruña, 4 á 
provincia de Ourense, 5 á provincia de Lugo e 8 á provincia de 
Pontevedra. 
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Dezaoito concesións foron outorgadas pola Administración do Estado nos 
anos 1982, 1983 e 1984 e, por Decreto de transferencias, asume a súa 
xestión e control a Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
Doce destas están prorrogadas no ano 2003 polo Consello da Xunta de 
Galicia. 
 
 
 
 

3.2. 
XESTIÓN DE CONCESIÓNS DE CARÁCTER DEFINITIVO DE EMISORAS 

COMERCIAIS / EDUCATIVAS DE 1998 (CONCURSO 1997) 
 
 
A través do Decreto 156/1989, do 27 de xullo, polo que se regula o 
procedemento de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas 
métricas con modulación de frecuencia, tramitáronse oportunamente os 
procedementos de concesión de 32 emisoras con carácter definitivo, todas 
elas outorgadas polo Consello da Xunta de Galicia, en base o Plan Técnico  
Nacional de Radiodifusión Sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia de 1997, se reservaron para Galicia un total de 46 novas 
frecuencias. 

 
 

CONCESIONS
 (por provincias)

A Coruña; 8

Lugo; 5Ourense; 4

Pontevedra
; 8
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3.3. 

XESTIÓN DE CONCESIÓNS DE CARÁCTER DEFINITIVO DE EMISORAS 
MUNICIPAIS (2001 ó 2003) 

 
No devandito Decreto 156/1989, modificado polo Decreto 35/1992,  no 
seu artigo “10º.- Da concesión definitiva”, recollese que ésta 
correspondelle outorgala ó Consello da Xunta de Galicia e que será 
publicada no Diario Oficial de Galicia. 
 
As concesións de carácter definitivo de emisoras municipais en Galicia 
durante o período 2001 a 2003 foron as seguintes: 
 
 Corcubión (107,1 Mhz)   DOG do 9 de febreiro 2001 
 Porriño (90,9 Mhz)    DOG do 9 de febreiro 2001 
 Catoira (107,8 Mhz)   DOG do 17 de abril 2002 
 Oleiros (101,5 Mhz)   DOG do 16 de abril 2003 
 Redondela (94,9 Mhz)   DOG do 14 de maio 2003 
 
Con carácter provisional, se concederon a 4 concellos no ano 2001 
(Sobrado, Pobra do Brollón, Caldas de Reis e A Guarda) e a un no ano 
2003 (Crecente) 
 
A concesión obriga ó concesionario ó acatamento da normativa vixente en 
materia de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia e outórganse por un prazo de 10 anos, podendo ser renovadas 
por sucesivos períodos anuais. 
 
 

3.4. 
PREPARACIÓN DA NORMATIVA DE REGULACIÓN DA RADIO DIXITAL 

AUTONÓMICA E LOCAL 
 
 
Malia a demora existente, tanto no ámbito nacional, como no autonómico 
e local, para a posta en marcha da radiodifusión con tecnoloxía dixital, 
debido ás dificultades para a comercialización dos receptores, séguese a 
despregar ó longo da nosa xeografía a rede de radio dixital coa finalidade 
de completar a cobertura total en todo o territorio autonómico. 
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Próximamente, a Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo 
pretende elaborar unha normativa reguladora do réxime da radiodifusión 
dixital na nosa comunidade autónoma que sirva de norma reguladora do 
procedemento da concesión da xestión indirecta do servicio público de 
radiodifusión con tecnoloxía dixital. 
 
Neste borrador, entre outros aspectos, regúlaranse: 
 

 A porcentaxe de obrigatoriedade das emisións en lingua galega. 
 

 As actividades que, dentro da programación das emisoras, se 
dedicarán ó fomento da identidade social e cultural de Galicia nas 
súas máis variadas manifestacións. 

 
 A obrigatoriedade de emitir unha oferta radiofónica diferenciada da 
actualmente existente na radio convencional, que incida no carácter 
formativo e didáctico dos oíntes, especialmente daqueles colectivos 
máis desfavorecidos. 

 
 As desconexións territoriais, duración e limitacións para aquelas 
emisoras que emitan a través da rede multifrecuencia. 

 
 As emisións en cadea, coas limitacións correspondentes e sempre 
autorizadas pola comunidade autónoma. 

 
 Os servicios adicionais de transmisión de datos. 

 
 O procedemento de concesión da xestión indirecta para a 
explotación dunha emisora de radio dixital, e regularanse entre 
outros : 

 
o Os dereitos e obrigas dos concesionarios. 
o Órganos competentes para outorgalas. 
o O prazo de concesión e a prórroga. 
o Canon de explotación. 
o Réxime sancionador dentro das competencias da comunidade 

autónoma. 
o Etc. 
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4.- MELLORA DAS INFRAESTRUCTURAS 

 
 
 

4.1. 
TELEVISIÓN DIXITAL TERRESTRE 

 
Nestes últimos anos, a tecnoloxía dixital foi invadindo o mercado das 
telecomunicacións e, en xeral, tódolos ámbitos da chamada “sociedade da 
información”. Esta evolución debese ás mellores prestacións que os 
sistemas dixitais ofrecen en comparación cos analóxicos, non só de cara ó 
usuario, que terá acceso a servicios dunha calidade e cantidade moi 
superior, senón tamén para os operadores, administradores, fabricantes de 
equipos e industria das telecomunicacións en xeral, que poderán 
beneficiarse, por exemplo, dun uso do espectro radioeléctrico máis 
optimizado, ou da posibilidade de integrar, dentro dun mesmo formato ou 
plataforma, contidos de distinta natureza, o que dá lugar ó concepto 
“multimedia”. 
 
O Plan técnico nacional da televisión dixital terrestre, aprobado en 1998, 
dispuxo que as estacións de televisión con tecnoloxía analóxica cesasen as 
súas emisións antes de 2012 e, ademais, estableceu que, se as entidades 
concesionarias do servicio de televisión privada o solicitaban, como así 
ocorreu, lles sería ampliado o contido da concesión para permitirlles a 
explotación da súa programación con tecnoloxía dixital. 
 
Desta maneira, as sociedades privadas de televisión, Gestevisión Telecinco, 
Antena 3 de Televisión e Sogecable (Canal Plus) comezan as emisións da 
súa programación con tecnoloxía dixital o 3 de abril de 2002 nunha canle 
múltiple compartida na que, ademais, se inclúe a programación de 
Radiotelevisión Española (La Primera e La2), na denominada Rede Global 
de Cobertura Nacional (RGN). Polo tanto, dende esa data iníciase en 
España a transición cara á tecnoloxía dixital que finalizará, en principio, en 
2012. Ata entón, os usuarios dispoñen de tempo suficiente para adaptar os 
seus televisores para a recepción dos sinais dixitais mediante o uso de 
equipos convertedores (descodificadores dixitais a analóxicos), ou adquirir 
receptores integrados de televisión dixital.  
 
A televisión dixital terrestre utiliza a mesma banda de frecuencias cá 
televisión analóxica convencional. Esta circunstancia ten a vantaxe do 
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aproveitamento de gran parte da infraestructura existente como os sistemas 
de antenas colectivas.  
 
A migración paulatina da televisión dende a tecnoloxía analóxica á 
tecnoloxía dixital permitirá incrementar a capacidade de espectro 
radioeléctrico necesaria para satisfacer a demanda de novos programas de 
televisión, en particular, os de carácter local. 
 
Tamén se estableceron as redes MFN con programas provinciais e 
autonómicos, así como a transición de todas as cadeas analóxicas a 
formato dixital para o ano 2012. 
 
Este non é máis que o principio que culminará coa eliminación da 
televisión analóxica unha vez que todas as canles existentes sexan tamén 
dixitais. 
 
Este prazo do ano 2012 pode reducirse se se produce antes a implantación 
masiva do sistema dixital. 
 
SITUACIÓN DO MÚLTIPLEX ASIGNADO Á COMUNIDADE AUTÓNOMA 
DE GALICIA 
 
Estase realizando un ambicioso desenvolvemento de medios técnicos 
encamiñado á implantación da televisión dixital terrestre en Galicia. O 
obxectivo é dotar a nosa rede de radiodifusión da capacidade necesaria 
para darlle cobertura á maior porcentaxe de poboación posible. 
 
Neste momento estamos en disposición de levar o sinal a máis dun 85% da 
poboación mediante a adaptación de 24 estacións transmisoras á nova 
tecnoloxía; este desenvolvemento completarase coa instalación de novos 
emisores e reemisores que incrementen esta cobertura. 
 
No Plan técnico nacional da televisión dixital terrestre establécense os 
prazos para a implantación do servicio, e ponse como primeiro obxectivo 
unha cobertura do 50% da poboación que, nestes momentos, xa está 
amplamente superado. 
 
A continuación relacionamos os concellos que xa dispoñen de cobertura de 
televisión dixital de canle autonómica, logo do ambicioso desenvolvemento 
en dúas fases efectuado pola Xunta de Galicia. Durante os anos 2003 e 
seguintes este desenvolvemento continuará ata alcanzar una cobertura 
próxima ó 100% 
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Cobertura de poboación. Fase I 
 

Centro Concellos cubertos  
Poboación 

cuberta 
BAILADORA Abegondo, Ares, Betanzos, Cabanas, A Capela, Carral, Coirós, A Coruña, 

Fene, Ferrol, Irixoa, Mesía, Miño, Monfero, Mugardos, Narón, Neda, 
Oleiros, Paderne, Sada, Vilarmaior. 399.157 

CORUÑA-
PENAMOA 

A Coruña, Oleiros. 
59.483 

DOMAIO Vigo, Boiro, Corcubión, Baiona, Cambados, Cangas, O Grove, A Lama, 
Poio, Pontecaldelas, Pontevedra, Porriño, Portas, Redondela, Sanxenxo, 
Soutomaior, Vilanova de Arousa. 396.676 

LAVADORES Vigo. 15.852 

MEDA Bóveda, Chantada, Monforte, Pobra do Brollón, O Saviñao, Sober, Allariz, 
Amoeiro, Baltar, Baños de Molgas, Barbadás, Beade, Beariz, Carballeda 
de Avia, Cartelle, Castro Caldelas, Celanova, Coles, Cualedro, Esgos, 
Maceda, Manzaneda, Maside, Melón, A Merca, Montederramo, Ourense, 
Paderne de Allariz, Parada de Sil, Pereiro de Aguiar, A Peroxa, Piñor, 
Pobra de Trives, A Porqueira, Ramirás, San Amaro, San Cibrao das Viñas, 
San Cristovo de Cea, Sandiás, Taboadela, Teixeira, Trasmirás, Verea, 
Vilamarín, Xunqueira de Ambía. 

191.439 

OURENSE-
SEMINARIO 

Ourense, Barbadás. 
77.843 

PÁRAMO Castroverde, Friol, Guitiriz, Guntín de Pallares, Lugo, Monterroso, 
Paradela, O Páramo, Portomarín, Rábade, Sarria, Saviñao. 

162.748 

PEDROSO Ames, A Baña, Boqueixón, Brión, Curtis, Melide, Negreira, Ordes, Oroso, 
O Pino, Santa Comba, Santiago de Compostela, Teo, Tordoia, Trazo. 

197.221 

PONTEVEDRA Pontevedra, Marín, Poio. 93.679 

SANTIAGO-S. 
MARCOS 

Santiago de Compostela. 
42.750 

XISTRAL Abadín, Aranga, Begonte, Cospeito, Muras, Viveiro, Friol, Vilalba, 
Xermade. 55.752 

 

Total:1.692.597
 % poboación cuberta: 62,78 
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Cobertura de poboación. Fase II 
 

Centro Concellos cubertos Poboación cuberta 
 BARCO, O  O Barco de Valdeorras, A Rúa. 

15.546 
CAÑIZA, A A Cañiza, Covelo, Ponteareas, Salvaterra de Miño, 

Fornelos de Montes. 

29.536 
CARBALLO Carballo, Laracha, Malpica, Coristanco. 

45.269 
CATOIRA Rianxo, Vilagarcía de Arousa, Caldas de Reis, Padrón, 

Valga, Illa de Arousa, Portas, Cambados, Catoira. 

39.700 
GUARDA, A A Guarda, O Rosal. 

8.489 
LALÍN Lalín, A Golada, Rodeiro, Palas de Rei, Monterroso, 

Silleda, Melide, Vila de Cruces. 
37.814 

LOURENZÁ Lourenzá, Foz, Barreiros. 
11.494 

MONDIGO Burela, Foz, Ribadeo, Lourenzá. 
22.858 

MONDOÑEDO Mondoñedo. 
5.885 

NOIA Noia, Outes. 
21.613 

TUI Tui, O Rosal, Porriño, A Guarda, Salceda de Caselas. 

29.992 
VERÍN Verín, Castrelo de Val, Laza, Riós, Vilardevós. 

20.131 
VIVEIRO Viveiro. 

15.333 
XINZO DA LIMIA Baltar, Rairiz de Vega, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, 

Xinzo de Limia. 
15.416 

 Poboación cuberta na fase I: 1.692.597 
 Poboación cuberta na fase II: 620.365 
                      Total: 2.312.962 

 % poboación cuberta: 86,97% 
 
Ó longo do ano 2002 incrementouse o número de centros con capacidade 
para emitir televisión dixital terrestre, mediante a instalación definitiva do 
equipamento necesario nos centros de Tomba (Pontevedra), Lavadores 
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(Vigo), Seminario (Ourense), e Penamoa (A Coruña), o cal permitiu 
alcanzar o obxectivo do 80% de cobertura poboacional marcado polo plan 
técnico para a segunda fase. 
 
Actualmente estase finalizando a instalación dos centros emisores de 
Viveiro, Lourenzá, Mondigo, Mondoñedo, Carballo, Noia, Lalín, Catoira, 
Tui, A Guarda, A Cañiza, Xinzo de Limia, Verín e o Barco de Valdeorras, co 
que a cobertura da televisión dixital será superior ó 90 por cento. 

 

REDE AUTONÓMICA DE TELEVISIÓN DIXITAL 
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4.2. 

RADIO DIXITAL 
 
 
A radio dixital é o maior avance na tecnoloxía de difusión de radio dende a 
introducción da modulación FM estéreo.  

 
A principal vantaxe achegada pola radio dixital, en comparación coa 
actualmente existente, é a calidade de son, que chega ó oínte sen 
perturbacións nin interferencias (nin sequera en recepción móbil), é un son 
similar ó do disco compacto. 

 
A radio dixital, gracias ó emprego da modulación COFDM, permite o 
emprego de redes de frecuencia única, nas que todos os transmisores da 
rede empregan a mesma frecuencia, o que supón un aforro moi importante 
de espacio no espectro radioeléctrico. 
 
Os receptores de gama alta incorporan pantallas que lles permiten ós 
usuarios dispor dunha gran cantidade de información adicional en forma 
de textos e imaxes de interese para o cidadán: tráfico, meteoroloxía, 
información sobre centros de saúde, urxencias, farmacias, espectáculos, 
etc., que deben de servir para espertar o interese dos consumidores pola 
radio dixital e impulsar o seu desenvolvemento. 
 
Actualmente o desenvolvemento da radio dixital viuse freado polo debate 
aberto sobre a conveniencia do estándar elixido en Europa, e son o Reino 
Unido e España os únicos países que comezaron o seu desenvolvemento. 
 
En Galicia só existe un transmisor de cadeas estatais situado en Monte 
Faro, cun mapa de cobertura que se pode observar na figura seguinte. 
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Mapa de cobertura en Galicia e España das cadeas estatais de radio 
dixital: 

 
Polo contra, a Xunta de Galicia xa instalou transmisores que lles dan 
cobertura ás principais cidades galegas dende os centros emisores do 
Pedroso (Santiago), Domaio (Vigo), Monte Faro (A Coruña e Ferrol), Lugo, 
Ourense e Pontevedra e teñen capacidade para emitir seis programas de 
audio estéreo de alta calidade. 
Esta rede é a chamada Rede 
FU-Gal que emite na canle 
11C de VHF (220,352 MHz). 
Tres destes programas 
correspóndenlle ó ente público 
Compañía de Radio-Televisión 
de Galicia, e está pendente 
aínda a adxudicación dos tres 
restantes por parte dos 
órganos correspondentes da 
Comunidade Autónoma de 
Galicia. Durante o ano 2002 
instaláronse novos equipos nos 
centros de Meda (Ourense) e 
Xistral (Lugo).  
 
 
Nestes momentos, a Comunidade Autónoma de Galicia dispón da rede 
máis extensa de radio dixital de toda España.  
 
 
Cobertura da radio dixital autonómica en Galicia 
 

Centro Concellos cubertos  
Poboación 

cuberta 
BAILADORA Abegondo, Ares, Betanzos, Cabanas, A Capela, Carral, 

Coirós, A Coruña, Fene, Ferrol, Irixoa, Mesía, Miño, 
Monfero, Mugardos, Narón, Neda, Oleiros, Paderne, Sada, 
Vilarmaior. 

399.157 

DOMAIO Vigo, Boiro, Corcubión, Baiona, Cambados, Cangas, O 
Grove, A Lama, Poio, Pontecaldelas, Pontevedra, Porriño, 
Portas, Redondela, Sanxenxo, Soutomaior, Vilanova de 
Arousa. 

396.676 
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MEDA Bóveda, Chantada, Monforte, Pobra do Brollón, O Saviñao, 
Sober, Allariz, Amoeiro, Baltar, Baños de Molgas, Barbadás, 
Beade, Beariz, Carballeda de Avia, Cartelle, Castro Caldelas, 
Celanova, Coles, Cualedro, Esgos, Maceda, Manzaneda, 
Maside, Melón, A Merca, Montederramo, Ourense, Paderne 
de Allariz, Parada de Sil, Pereiro de Aguiar, A Peroxa, Piñor, 
Pobra de Trives, A Porqueira, Ramirás, San Amaro, San 
Cibrao das Viñas, San Cristovo de Cea, Sandiás, Taboadela, 
Teixeira, Trasmirás, Verea, Vilamarín, Xunqueira de Ambía. 

191.439 

OURENSE-
SEMINARIO 

Ourense, Barbadás. 
77.843 

PEDROSO Ames, A Baña, Boqueixón, Brión, Curtis, Melide, Negreira, 
Ordes, Oroso, O Pino, Santa Comba, Santiago de Compostela, 
Teo, Tordoia, Trazo. 

197.221 

PONTEVEDRA Pontevedra, Marín, Poio.  93.679 
XISTRAL Abadín, Aranga, Begonte, Cospeito, Muras, Viveiro, Friol, 

Vilalba, Xermade. 55.752 

LUGO Lugo. 
83.716 

Total: 1.494.923
 % Poboación cuberta: 53,14 

 
Atópanse licitados e adxudicados 3 novos centros emisores de DAB de 
250w en Xesteiras (Cuntis), Mesón do Vento (Ordes) e Penamoa (A 
Coruña). 
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En anos posteriores irase estendendo a cobertura cara ás outras zonas da 
Comunidade Autónoma de Galicia, ata completar a cobertura total de 
todo o territorio. Así mesmo, acometerase o inicio do desenvolvemento da 
Rede MF-Gal, coa finalidade de establecer unha rede con capacidade para 
efectuar desconexións provinciais. Destínanse para a súa explotación, en 
réxime de xestión directa, tres programas de múltiplex para o ente público 
Compañía de Radio e Televisión de Galicia. Os restantes programas da 
Rede MF-Gal explotaranas, en réxime de xestión indirecta, as persoas 
físicas ou xurídicas ás que a comunidade autónoma lles outorgue a 
oportuna concesión. 

 
Actualmente a radio dixital está nun período de indefinición, debido á 
escaseza de receptores e ó seu alto prezo, que motivou un parón en toda 
Europa á hora de conceder novas licencias para explotar este tipo de redes. 
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4.3. 
AUTOPISTA GALEGA DA INFORMACIÓN (AGI) 

 
 

- Rede ATM 
- Novos centros 

 
 

Situación: 
 
A Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo está xestionando, 
a través da empresa pública Retegal, diversas infraestructuras de 
comunicación entre as que se encontra a “Autopista Galega da 
Información” que presta, entre outros servicios, soporte para a rede de 
ciencia e tecnoloxía (Recetga) para a conexión de datos entre os distintos 
campus das tres universidades galegas, o Centro de Supercomputación de 
Galicia e os centros tecnolóxicos e de investigación, entre outros.  

 
Os investimentos que realizará a consellería nos próximos dous anos 
permitirán ter comunicación por fibra óptica entre Santiago e as cidades da 
Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo. Esta comunicación, ata agora, 
realizábase por radioenlaces dixitais, nalgún caso case ó seu límite de 
capacidade; e esta innovación suporá unha enorme vantaxe no referente á 
capacidade de ancho de banda e á dispoñibilidade de servicio, e poderase 
dar unha conexión, entre os diferentes campus coa rede IRIS, similar á 
que xa está funcionando no campus de Santiago de Compostela co nodo 
central en Madrid. 
 
Unha vez finalizadas estas novas instalacións, quedarán conectadas as 
catro capitais de provincia e a cidade de Vigo con Santiago de 
Compostela, así como seis dos sete campus universitarios existentes en 
Galicia. A conexión co campus de Ferrol realizaríase nunha última fase, o 
mesmo que o peche dos aneis de fibra mediante a conexión Coruña-Ferrol-
Lugo-Ourense, tal e como se contemplou na planificación realizada 
inicialmente. 

 
A Autopista Galega da Información é unha rede de banda ancha con 
tecnoloxía ATM (modo de transferencia asíncrono) baseada nunha 
infraestructura de comunicacións mediante radioenlaces e fibra óptica, que 
interconecta os 7 campus universitarios de Galicia, hospitais, centros de 
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investigación e outros centros da Xunta de Galicia. Ó ser unha rede ATM 
permite a transmisión simultánea de datos, vídeo e voz sobre o mesmo 
soporte físico, sen necesidade de dispor de 3 redes independentes. Na 
actualidade, esta rede interconecta a máis de 30 centros, distribuídos ó 
longo da xeografía galega, a través de radioenlaces SDH de 155 Mbps, 
radioenlaces PDH de 34 Mbps, radioenlaces de 4x2 Mbps, diferentes 
conexións de fibra óptica de 622 e 155 Mbps, 40 conmutadores ATM e 
máis de 20 equipos de acceso. 
 
Os servicios que se están prestando a través desta rede son principalmente: 

 

− Conexión intercampus das universidades galegas para a súa 
xestión interna, así como a interconexión das súas centraliñas 
telefónicas. 

− Conexión dos diferentes campus, hospitais e centros de 
investigación á rede de investigación (Recetga). 

− Intercambio de tráfico entre as redes da Xunta de Galicia, Retegal 
e Recetga. 

− Servicio de circuítos punto a punto para a interconexión de 
organismos da Xunta de Galicia cos servicios informáticos de San 
Caetano. 

− Servicio de transporte da radio e televisión dixital. 
− Transporte do sinal das cámaras web da TVG. 
− Aloxamento de servidores web: Xacobeo, CGAI, Cidade da 

Cultura, AETG, cidades dixitais, CMG. 
− Plataforma de sinatura electrónica. 
− Servicios puntuais de conexións de banda ancha, congresos, 

eventos televisivos. 
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 Rede ATM 
 

A rede ATM, que constitúe o corazón actual da AGI, tamén se viu reforzada 
mediante a instalación de novos tramos de radioenlaces SDH 155 Mbps de 
alta capacidade, formando novos tramos troncais da rede: 
 

− Tramo A Cañiza – Domaio (Cangas) 
− Tramo Carballo – Bailadora (Ares) 
− Tramo San Simón (prov. Lugo) – Páramo (prov. Lugo) 
− Tramo Páramo – Lugo 

 

As necesidades de conmutación dos novos tramos instalados, así como o 
aumento dos servicios demandados en varios dos centros provocaron a 
necesidade de instalar novos conmutadores que, en número de catro, se 
adquiriron durante o ano 2002 e eleváronse, xa que logo, o número de 
conmutadores existentes na rede a un total de 40, prevendose que a finais 
deste ano se achegen ós 45. 
 
Realizáronse experiencias piloto de integración de novas tecnoloxías de 
radio IP sobre a rede ATM cun resultado óptimo. Froito destas experiencias 
foi a instalación dun radioenlace de espectro expandido para conectar o 
castelo de Santa Cruz (Oleiros, Coruña). 
  
Así mesmo, incrementouse o número de circuítos punto a punto entre os 
servicios informáticos de San Caetano e outros organismos dependentes da 
Xunta de Galicia. 
 
No 2003 licitáronse os seguintes novos tramos: 
 
 - Penamoa – Mesón do Vento 
 - Xiabre – Noia 
 - Xistral – Mondigo 
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Novos centros conectados á AGI 
 
Ó longo do ano 2002 iniciáronse as obras para incorporar novos centros á 
Autopista Galega da Información. Estes centros son: 

 

 Edificio La Torre( Ourense): sala web, fibra. 
 Castelo de Santa Cruz (Oleiros): radioenlace. 
 Edificio do Xacobeo (Santiago de Compostela): fibra. 
 Cetag Centro tecnolóxico do automóbil (Porriño): radioenlace. 
 Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo: radioenlace. 
 Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento: radioenlace. 

 

Desta maneira, os centros conectados á AGI, unha vez se finalicen as 
instalacións iniciadas, serán os seguintes: 
 
 
 Retegal: nodal fibra. 
 Campus Coruña: radioenlace. 
 Campus Santiago de  Compostela: fibra. 
 Campus Vigo: radioenlace. 
 Hospital Juan Canalejo da Coruña: radioenlace. 
 Hospital Xeral de Santiago de Compostela (antigo): fibra. 
 Hospital Meixoeiro de Vigo: radioenlace. 
 Hospital Cíes de Vigo: radioenlace. 
 Centro de Supercomputación de Galicia: fibra. 
 Campus Ferrol: radioenlace. 
 Campus Lugo: fibra. 
 Campus Ourense: radioenlace. 
 Campus Pontevedra: fibra. 
 Xunta de Galicia: fibra. 
 Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo: radioenlace. 
 Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro: 

radioenlace. 
 Centro de Investigación e Tecnoloxía Ambiental: radioenlace. 
 Parque Tecnolóxico de Galicia: fibra. 
 Centro Superior Bibliográfico de Galicia: fibra. 
 Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia: fibra. 
 Centro de Control da Calidade de Medio Mariño (Vilaxoán): 

radioenlace. 
 Centro de Investigacións Mariñas (Corón): radioenlace. 
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 Seminario de Estudos Galegos: radioenlace. 
 Centro de Estudios Agrarios de Mabegondo: radioenlace. 
 Centro de Investigacións Forestais de Lourizán: radioenlace. 
 Misión Biolóxica de Galicia: radioenlace. 
 CIS-Ferrol: radioenlace. 
 Consellería de Educación (San Lázaro): fibra. 
 Aula de productos lácteos de Lugo: radioenlace. 
 Estadio de San Lázaro: fibra. 
 Biblioteca de Ourense: fibra. 
 Secretaría Xeral de Investigación: fibra. 
 Delegación da Xunta de Galicia en Ourense: fibra 
 Delegación da Xunta de Galicia en Pontevedra: fibra. 
 Delegación da Xunta de Galicia na Coruña: radioenlace. 
 Hospital de Ourense: radioenlace. 
 Hospital Xeral de Pontevedra: radioenlace. 
 Hospital Clínico de Santiago: fibra. 
 Biblioteca González Garcés (A Coruña): fibra. 
 CGAI (A Coruña): fibra. 
 Palacio de Exposicións de Galicia (Santiago de Compostela): fibra. 
 Aula multimedia de Verín: radioenlace. 
 Aula multimedia de Monforte: radioenlace. 
 Aula multimedia de Redondela: radioenlace. 
 Aula multimedia de Ribeira: radioenlace. 
 Edificio La Torre (Ourense): sala web, fibra. 
 Castelo de Santa Cruz (Oleiros): radioenlace. 
 Edificio do Xacobeo (Santiago de Compostela): fibra. 
 Cetag Centro tecnolóxico do automóbil (Porriño): radioenlace. 
 Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo: radioenlace. 
 Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento: radioenlace. 
 Delegación da Consellería de Educación (Pontevedra): fibra 
 Delegación da Consellería de Educación (Ourense): fibra 
 Aula multimedia de A Estrada:  radioenlace 
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4.4. 
ACONDICIONAMENTO REDES EXISTENTES 

 
 

REDES DE DIFUSIÓN: 
 
TV analóxica: componse de 6 centros emisores e 127 centros reemisores. A 
cobertura de televisión compleméntase con máis de 700 microrreemisores 
repartidos por toda a xeografía galega. 
 
TV dixital DVB-T: trátase dunha rede en constante crecemento, na 
actualidade componse de 22 centros emisores e dous centros reemisores. 
 
Radio analóxica FM: rede composta por 8 centros emisores e 28 centros 
reemisores. 
 
Radio dixital DAB: 8 centros emisores que cobren as principais cidades 
galegas. 
 
REDE DE COMUNICACIÓNS MÓBILES: 
 
Rede Trunking: rede de comunicacións móbiles composta por 24 emisores 
e 2 Cell-Extenders. 
 
 
Os datos destas redes inclúense no anexo seguinte. 
 
 
TV analóxica: 
 
Esta rede comezouse a construír en 1985, co fin de prestar os servicios de 
difusión e transporte requiridos pola Compañía de Radio e Televisión de 
Galicia. Inicialmente contábase cun centro emisor no Pedroso, desde onde 
se enviaban os sinais de televisión e radio que se recollían noutros cinco 
centros que, pola súa vez, os difundían con alta potencia. Existían, 
ademais, outros doce centros reemisores de menor potencia. 
 
A partir de 1987 instálanse os radioenlaces analóxicos que interconectaban 
os cinco centros principais con San Marcos, ademais do que xa existía no 
Pedroso. Desta maneira conséguese unha rede troncal de TV, con centro en 
San Marcos, mediante a utilización de radioenlaces analóxicos na banda 
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de 8 Ghz, que alimenta os seis centros principais da rede de emisores: 
Pedroso, Bailadora, Domaio, Páramo, Xistral e Meda. 
 
En 1990 iníciase un plan de potenciación mediante a construcción dunha 
extensa rede secundaria de reemisores de televisión que complementa 
enormemente a cobertura deste servicio en gran parte de Galicia. 
Simultaneamente, comézase a instalar unha nova tecnoloxía, os 
microrreemisores de televisión, que posibilitan completar a extensión da 
cobertura de televisión á práctica totalidade do territorio da Comunidade 
Autónoma galega. 
 
Actualmente, a rede consta de 140 emisores e reemisores e case 700 
micorreemisores, ademais dunha completa rede de distribución e 
contribución de enlaces de televisión que permite enlazar todos os centros e 
as delegacións da TVG. Este desenvolvemento continúa na actualidade; 
durante o ano 2003 instaláronse 42 novos microrreemisores para mellorar 
a cobertura da TVG naquelas zonas de peor orografía que non recibían o 
sinal coa suficiente calidade. 
 

Emisore
s 

Reemisore
s 

Microreemisore
s 
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TV dixital DVB-T: 
 
O desenvolvemento da televisión dixital iniciouse no ano 1998 e conta, na 
actualidade, con 22 centros emisores e dous centros reemisores. A 
infraestructura instalada permite transmitir catro ou cinco programacións de 
televisión por unha soa canle, e trátase dunha rede isofrecuencia de ámbito 
autonómico. O envío de sinais ós centros emisores realízase mediante 
radioenlaces dixitais na súa maior parte. 
 
Radio analóxica FM: rede composta por 8 centros emisores e 28 centros 
reemisores. 
 
Radio dixital DAB : 8 centros emisores que cobren as principais cidades 
galegas. 
 
Rede Trunking: rede de comunicacións móbiles composta por 24 emisores 
e 2 Cell-Extenders. 
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4.5. 
RETEGAL 

 
 
ACTIVIDADE DA COMPAÑÍA  
 
A actividade de Retegal centrase no mantemento e explotación das redes 
de transporte e difusión da radio e TV de Galicia, da rede oficial de 
comunicacións móbiles (Trunking) e da Autopista Galega da Información, 
servicios dos que non houbo queixas nin incidencias significativas.  
 
No aspecto comercial, cómpre destacar a chegada a un acordo con 
Telefónica Móbiles para a utilización, por parte desta compañía, das 
infraestructuras de Retegal, e a apertura dunha nova liña de negocio de 
transmisión de datos e acceso a Internet coa empresa Energea. Así mesmo, 
incrementáronse os servicios prestados ós clientes establecidos, tanto 
operadores de telefonía móbil como cadeas de radio e TV. 
 
No ámbito regulador, cabe destacar a normalización e adecuación das 
canles de TV utilizadas por TVG, ó tempo que se conseguiu para a 
sociedade da información, da Secretaría de Estado de Telecomunicacións, 
a asignación definitiva das canles de TV analóxica para a TVG. 
 
Así mesmo, Retegal realizou e presentou ante o Ministerio de Ciencia e 
Tecnoloxía o Proxecto técnico de implantación da primeira fase do 
múltiplex de televisión dixital autonómica. 
 
Mención especial require o convenio asinado coa Dirección Xeral de 
Comunicación e Audiovisual da Xunta de Galicia, mediante o que Retegal 
adquiriu, entre outros, dereitos de uso de fibra óptica escura entre as 
cidades da Coruña, Ourense, Santiago de Compostela e Vigo, tendo, deste 
xeito, xa interconectadas en banda ancha as grandes cidades galegas. 
 
No caso da Autopista Galega da Información, continuouse a labor de 
reforzo e mellora das infraestructuras existentes, aumentando tanto súa 
capacidade de transmisión e conmutación como a incorporación de novos 
circuítos e servicios. Cabe destacar a utilización da Autopista Galega da 
Información para a transmisión dos múltiplex da radio e TV dixital. 
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No aspecto referente ós investimentos, sempre apoiados pola Dirección 
Xeral de Comunicación e Audiovisual da Xunta de Galicia continúase co 
plan de reforzo das infraestructuras básicas e coa renovación de 
equipamento e, entre outros,  destacan: 
 
 Adquisición de terreos no centro emisor da Bailadora e Montouto. 
 Construcción de torres nos centros de Manzaneda e San Sadurniño. 
 Ampliación do centro reemisor de Lavadores (Vigo). 
 Construcción da nova caseta e torre no centro reemisor de Catoira. 
 Renovación de equipos de TV analóxica nos centros reemisores da 

Coruña, Ourense, Pontevedra e A Cañiza. 
 Instalación de novos cadros de baixa tensión nos centros de Xistral, 

Páramo, O Barco de Valdeorras, Lavadores e Catoira. 
 Instalación de novos sistemas de baterías nos centros: O Pedroso, 

San Marcos, Bailadora, Xistral, Páramo e Meda. 
 Instalación dunha emisora de 5 KW, co respectivo sistema radiante, 

para a Radio Galega na Coruña. 
 Reforzo da acometida eléctrica do centro reemisor de Xove. 
 Instalación de catorce novos centros de TV dixital, co que se acada 

xa unha cobertura total estimada do 85 % da poboación. 
 Instalación de dous novos centros de radio dixital (Meda e Xistral), co 

que se acada unha cobertura total estimada superior ó 50 % da 
poboación. 

 Traslado da estación radiobase da Trunking de Vimianzo a Carballo 
e instalación dunha microcela Trunking en Vimianzo, co que se 
mellora, xa que logo, a cobertura e efectividade da rede oficial de 
comunicacións. 
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Expectativas de negocio para o exercicio 2003 
 
Malia a recesión económica existente nas empresas de telecomunicacións, 
o negocio actual de Retegal é un negocio estable e sostido, tanto nos 
servicios prestados á radio e TV de Galicia como ós diversos operadores, 
polo que é previsible, malia a aparición de novos operadores de 
infraestructuras na nosa comunidade, que Retegal manteña, como mínimo, 
a cota de mercado existente na actualidade.  
 
Desde fai uns meses, Retegal dispón dunha unidade de transmisións vía 
satélite coa última tecnoloxía do mercado. Esta unidade ábrelle novos 
mercados á empresa ó lle permitir prestar servicios de transmisións móbiles 
ás diversas cadeas de TV nacionais. 
 
A medio prazo, a aparición de novas cadeas de TV dixitais, tanto de ámbito 
autonómico como local, será unha vía de negocio para Retegal. 
 
En canto ós investimentos, Retegal segue co seu plan de mellora e 
ampliación de infraestructuras, e construirá incluso novos centros de 
telecomunicacións naqueles puntos que sexan de interese tanto para 
servicios propios como de terceiros. Ademais, deberase adquirir novo 
equipamento de medida, control e supervisión tanto para a Autopista 
Galega da Información como para a implantación de novos servicios de 
Radio e TV dixital. 
  
 

 
 

 


