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A visión da CRTVG





Modelo 360º

A CRTVG  é a Corporación que agrupa aos medios 

públicos de Galicia. Na actualidade, emite en tres 

soportes:

- Televisión (TVG, TVG2, TVG América e TVG Europa)

- Radio (Radio Galega, Radio Galega Música e Sons

Galicia Radio)

- A CRTVG dixital, que agrupa a todas as canles que se 

emiten a través de internet (crtvg.gal, apps, canles

temáticas)

24canles

3soportes

3,5millóns de galegos



Pensamos en dixital



“No último ano, o video 
e o audio son 
imparables. As historias 
non se contan con texto, 
senón con imaxes”
New York Times, 12/02/2018



“A Steve Jobs non lle gusta Pixar. Nós 
somos artistas, persoas creativas. 

Somos unha familia”

Pam Kerwin, directora xerente de Pixar. 

California, 1995



“Sillicon Valley naceu para cambiar o mundo con 
produtos pioneiros. Producir cine convencional 
non é unha mala estratexia, pero aquí é onde 
inventamos o consumo audiovisual do futuro.”

Lawrence Levy, Ceo de de Pixar. 
California, 1996



Grazas !!!



Que queremos?



Experimentar cos novos modelos de 

visualización

Usar as ferramentas da mocidade

para aprenderlles cousas novas

Queremos …

RETO 1. 

Servizos relacionados cos novos formatos dixitais



https://youtu.be/3qpgMLzBi30?t=2



Aproveitar o talento da xuventude

Axustarnos mellor ás experiencias 

de consumo da mocidade

Queremos …

RETO 2. 

Servizos relacionados cos novos modelos de creación 
de contidos



https://youtu.be/AIruCRfHidA



Crear contidos innovadores adaptados a todas 

as plataformas de consumo

Aproveitar a tecnoloxía para aprender no 

momento preciso

Queremos …

RETO 3. 

Solucións relacionadas cos novos dispositivos e as 
novas canles de distribución



https://youtu.be/BsWrHu3iUW8?t=28



Incorporar as achegas da mocidade nas redes 

sociais ao discurso audiovisual

Enriquecer os contidos formativos coas 

posibilidades das plataformas sociais

Queremos …

RETO 4. 

Solucións relacionadas coas novas tendencias no 
consumo



https://youtu.be/SVnA3LOezRw?t=17



Que consumir audiovisual sexa unha

experiencia formativa gratificante

Que todos os dispositivos do usuario se 

coordinen para mellorar esta experiencia

Queremos …

RETO 5. 

Servizos relacionados coa incorporación á TV das novas 
narrativas interactivas



https://youtu.be/AQzZkrFveY0



O futuro temos que 
crealo



…

https://youtu.be/jZkHpNnXLB0?t=258 



Visión 
tecnolóxica



Servizos interactivos

➢ Nova forma de facer a televisión

➢ Funcións avanzadas de participación

➢ Acceso Universal á Sociedade da Información

Marco tecnolóxico

TV Social



Tecnoloxías vangardistas

➢ Realidade Aumentada

➢ Realidade virtual

➢ Visualización 3D

➢ Segundas pantallas

Cara a onde imos

Novas

experiencias

de consumo



Algúns Exemplos...



Solución tecnolóxica Innovadora

RA, RV, 
gamificación

Vídeo 360, 4K, 
recomendadores

Multiplataforma, 
tecnoloxía táctil

Contidos Baixo
Demanda, 

interactivos 

Nova narrativa 
interactiva

Novos
Contidos

Arquivos
CRTVG

Continuidade
Emisións, etc.

Redes Sociais
Abalar

Dixigal, etc.
Outras

Plataforma Integral de 

Servizos Interactivos

Interoperable

Escalable



Compra Pública 
de Innovación



Que é CPI?



CPI

✓ Non é un novo tipo de contrato

✓ Non é unha forma de adxudicación

✓ Non é usar ferramentas tecnolóxicas no 
proceso de contratación

✓ Non é innovar no proceso de contratación

✓ Non é comprar produtos innovadores que 
xa existan



A Compra Pública de Innovación é un 
instrumento que permite potenciar o

desenvolvemento de mercados 
baseados na I+D+i, a través da 
compra de produtos e servizos 

innovadores por parte das Entidades 
Públicas



Beneficios da CPI



1. Permite conseguir aforros

2. Mellora os procesos

3. Maior impacto fronte a outros instrumentos

4. Promove a innovación aberta

5. Facilita a internacionalización

6. Referencia abre portas

7. Aporta contorna real e permite co-creación

8. Comparte riscos e beneficios

9. Mellora a prestación de servizos

10.Desenvolve a cultura de innovación

Compradores públicos

Entidades promotoras de innovación

Empresas provedoras

Tomadores de decisión no sector público



Cronograma
CPI DICO MINDSET





Consultas ao mercado



CPI

✓ Desenvólvese durante a fase preparatoria do

contrato

✓ O obxectivo principal é obter información do mercado

con vistas a unha contratación posterior e informar

ós potenciais provedores sobre as necesidades da

entidade pública

✓ O órgano de contratación non poderá revelar ós

participantes as solucións propostas dos outros

participantes

✓ Ademais, resulta imperativo respectar os principios

xerais de libre concorrencia, igualdade, non

discriminación e transparencia

De que se trata….



CPI

✓ Axuda na definición das especificacións

✓ Evita prazos reducidos para preparar a oferta

✓ Capacidade de inferir nos plans funcionais de

futuras contratacións

✓ Facilita a colaboración entre os axentes do

ecosistema de innovación

Vantaxes

Proceso amparado pola

nova LCSP art.115



Consulta DICO Mindset
Publicada DOG 27 Xullo

Formulario Web
https://amtega.xunta.gal/dicomindset



Preguntas?



Moitas grazas
Máis información en 

https://amtega.xunta.gal/dicomindset

Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional
Unha maneira de facer Europa


