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INTRODUCIÓN 

 

O título desta tese de doutoramento é “A Responsabilidade Social Corporativa nas 

radiotelevisións públicas da Unión Europea”. Esta cabeceira engloba as dúas cuestións 

sobre as que gravita toda a investigación: os medios de comunicación públicos e o 

sistema de autorregulación no ámbito da xestión.  

A inferencia política, os procesos viciados na toma de decisións, a caída da credibilidade 

e a desidia no cumprimento da misión de servizo público abocou ao groso das 

corporacións de radiotelevisión públicas da Unión Europea a baixos niveis de 

credibilidade e reputación. Non se trata dunha caída abrupta, de feito preto da metade 

continúan controlando o mercado de audiencias dos seus respectivos países, se ben a 

tendencia é negativa.  

A crise económica continúa a facer dano nestes entes que se viron obrigados a 

reestruturar cadros de persoal e reducir servizos. Todo isto, enmarcado nun escenario 

de converxencia dixital que propiciou a proliferación de canles, a fragmentación das 

audiencias e a chegada da comunicación 2.0 como alicerce da interactividade.  

Neste contexto, preséntase a Responsabilidade Social Corporativa como sistema a 

través do cal xestionar o comportamento responsable no eido económico, social e 

medioambiental. Ademais, é un concepto chave para garantir o correcto 

desenvolvemento da función de servizo público que lexitima a propia existencia das 

radiotelevisións públicas e sen a cal tenderían á desaparición.  

A investigación xira arredor da implementación da RSC nas corporacións de Alemaña, 

Austria, Bélxica, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Portugal e Reino Unido. Por unha 

banda, esmiúzase o contido das memorias de desempeño sobre esta cuestión que estes 

entes publican periodicamente e, por outra, achéganse os resultados dun cuestionario 

de vinte e oito preguntas que foi enviado a toas as radiotelevisións públicas europeas, 

desenvolvan ou non este sistema de xestión.  
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Os resultados constatan que a vontade das nove corporacións que desenvolven accións 

formalmente entendidas como RSC é a de robustecer a reputación nun escenario cada 

vez máis competitivo. Neste senso, os ámbitos aos que destinan a maior parte dos seus 

esforzos son o laboral e o medioambiental, seguidos do social.  

Detéctanse dúas eivas na asunción desta filosofía. A primeira é relativa á pouca atención 

prestada aos preceptos da misión de servizo público á hora de desenvolver a RSC. A 

segunda ten que ver coa falta de avaliación. Ningunha das nove corporacións emprega 

auditorías, internas ou externas, para avaliar o éxito ou fracaso das súas accións. Sen 

medición non é posible a elaboración de estratexias cribles e realizables.  

ABSTRACT 

 

The heading of this dissertation is “Corporate Social Responsibility in public 

radiotelevisions in European Union”. This title comprehends the two issues on this 

investigation: public broadcasting and the self-regulation system in the scope of 

management.   

Policy inference, ruined processes in decision-making, fall of credibility and loss of 

enthusiasm in the development of mission of public service have derived almost all of 

the public corporations to low levels of credibility and reputation. It is not a steep fall, in 

fact about half continue to control the audience market in their respective countries, 

although the trend is negative.  

The economic crisis continues to hurt these entities that were forced to restructure the 

workforce and reduce services. All this, on a stage of digital convergence which has led 

the proliferation of channels, the fragmentation of the audience and the arrival of 2.0 

web as the foundation of interactivity. 

In this context, it appears CSR as a system through which manage responsible behaviour 

in the field economic, social and environmental. Moreover, it is a key concept to ensure 

proper development of the role of public service that legitimizes the very existence of 

the public broadcasting service, and without which tend to disappear. 
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The research focuses on the implementation of CSR in corporations from Germany, 

Austria, Belgium, Spain, Finland, France, Ireland, Portugal and the UK. On the one hand, 

explains in detail the contents of the reports of performance on this issue that these 

ones published periodically and, secondly, approaches the results of a survey of twenty-

eight questions that was sent to all the public broadcasting service in Europe, develop 

or not this system management. 

The results confirm that the nine corporations which develop actions formally 

understood as CSR is to strengthen the reputation in a scenario increasingly 

competitive. In this sense, the areas that spend most of their efforts are working and 

environmental, followed by social. 

Two faults are detected in the assumption of this philosophy. The first is related to a 

lack of attention to the rules of public mission when developing CSR. The second has to 

do with lack of evaluation. None of the nine corporations use audits, internal or 

external, to assess the success or failure of their actions. Without measurement is not 

possible to carry out strategies credible and achievable.
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1. CUESTIÓNS PREVIAS

 

 

1.1 OBXECTO DE ESTUDO  

A presente tese de doutoramento, titulada “A Responsabilidade Social Corporativa nas 

radiotelevisións públicas da Unión Europea”, ten por obxecto estudar o grao de 

implementación do modelo de autorregulación da responsabilidade social nos medios 

de comunicación de titularidade estatal e debullar nas características que o definen en 

cada caso.  

A Responsabilidade Social Corporativa é un modelo de xestión derivado do que se 

podería denominar coma nova gobernanza, que se caracteriza pola flexibilidade e a 

horizontalidade na toma de decisións, e que estivo asociado dende o seu inicio ás 

grandes multinacionais privadas, que tiveron que suavizar os seus modos de proceder 

en aras de mellorar a súa reputación e credibilidade. Sempre coa sombra do `lavado de 

cara´ e o `márketing social´ no seu recorrido, a RSC avanza riscando na ética empresarial 

como novo modo de proceder, como xeito diferente de xestionar dende todas as 

perspectivas do negocio.  
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Tomando como referencia as palabras do director desta tese, Francisco Campos Freire, 

a Responsabilidade Social Corporativa é o instrumento que pretende dar resposta e 

transparencia ás decisións e actuacións das organizacións. É unha declaración 

voluntaria de cumprimento das responsabilidades máis alá das normas legais fronte os 

grupos de interese (socios, cadro de persoal, clientes, provedores e sociedade en xeral), 

que convén xestionala a través do comportamento total, auditala e comunciala (Campos, 

2013). 

Nas últimas dúas décadas, esta autorregulación, manifestada no que se calificou 

mundialmente como Responsabilidade Social Corporativa, deu o salto, paseniñamente, 

ao sector público. A semente comeza a xerar raíces vigorosas no sector das 

corporacións de radiotelevisión estatal pública da Unión Europea, en sete das cales a 

RSC xa se erixe como novo patrón para o `bo facer´. Trátase da BBC do Reino Unido, a 

RTVE de España, a ORF de Austria, a RTÉ de Irlanda, a RTP de Portugal, a YLE de 

Finlandia e a ZDF de Alemaña. Tamén dan pasos a RTBF de Bélxica e a FT de Francia. 

Os medios de comunicación de titularidade estatal –salpicados en distintos graos por 

crises de tipo económico, tecnolóxico e de xestión- están caendo na conta dos beneficios 

que pode achegar a Responsabilidade Social Corporativa como sistema de xestión para 

acadar o cumprimento da misión de servizo público, inherente a eles por motivos 

lexislativos pero tamén culturais, históricos, lingüísiticos e tradicionais.  

Nesta investigación preténdese presentar os resultados da observación minuciosa sobre 

a idiosincrasia da Responsabilidade Social Corporativa de cada unha das corporacións 

citadas. Para iso, esmiúzase toda a información relativa a evolucións, sistemas, 

características, ámbitos, motivacións, estratexias, obxectivos, políticas, resultados e 

instrumentos de avaliación asociados a este modelo de autorregulación. Isto é, unha 

análise profunda de absolutamente todo o que incumbe ao desenvolvemento do 

concepto de RSC nos espazos das radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea.  

En resumidas contas, esta tese de doutoramento pretende poñer luz sobre a esencia da 

Responsabilidade Social Corporativa nun espazo apenas explorado ata o de agora, o dos 

medios de comunicación públicos que, aínda non estando obrigados á súa implantación, 

consideran urxente camiñar cara a outros xeitos de gobernar as súas organizacións para 

garantir a propia lexitimidade da súa existencia, o cumprimento da misión de servizo 
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público e, en consecuencia, o financiamento público. Neste senso, trátase de comprobar 

se este sistema de xestión é firme ou se, pola contra, non é máis que un conxunto de 

alicerces mal aliñados e sen equilibrio. 

1.2 OBXECTIVOS 

A presente tese de doutoramento pretende expoñer a realidade da Responsabilidade 

Social Corporativa, entendida como expresión da ética empresarial, nas corporacións 

estatais de radiotelevisión pública da Unión Europea. O obxectivo é coñecer que 

organizacións acudiron no século XXI a este sistema de autorregulación e concretar 

dende cando o fan, con que motivacións e a través de que estratexias. Así mesmo, 

prevese afondar nos obxectivos perseguidos e nos métodos implantados para a 

avaliación das accións acometidas.  

A análise das estratexias de actuación, a indagación nas memorias de Responsabilidade 

Social Corporativa e o estudo da lexislación estatal e das directivas europeas álzanse 

como cimentación xurídica desta tese. Estas accións permitirán comprender se a RSC 

está asociada á misión de servizo público das corporacións ou se, pola contra, ambos 

conceptos viaxan por camiños diverxentes.  

O contexto da investigación é a Unión Europea, por ser o marco de gobernanza e xestión 

que afecta ao espazo xeográfico no que se presenta: Galicia. Ademais, esta panorámica 

permite crear unha ventá comparativa básica para a análise, na que a partir dunhas 

mesmas directrices, impulsadas dende Bruxelas, se perciben diferentes modos de 

proceder, dispares interpretacións e desiguais ritmos de actuación.  

En base a estas premisas, os obxectivos desta tese son os seguintes: 

 Definir o concepto de radiotelevisión pública no século XXI. 

 Conceptualizar a gobernanza e a súa relación coa radiotelevisión pública.  

 Explicar o significado da Responsabilidade Social Corporativa como modelo de 

autorregulación. 
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 Identificar o marco lexislativo da Responsabilidade Social Corporativa na Unión 

Europea e nos Estados membros.  

 Coñecer as motivacións para a implementación da Responsabilidade Social 

Corporativa nas radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea. 

 Describir os informes de Responsabilidade Social Corporativa publicados polas 

radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea. 

 Comprobar o nivel de implementación da Responsabilidade Social Corporativa 

nas radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea. 

 Detectar os ámbitos da Responsabilidade Social Corporativa que desenvolven as 

radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea. 

 Avaliar o nivel de transparencia das radiotelevisións estatais públicas da Unión 

Europea. 

  Propoñer un modelo de análise de memorias de Responsabilidade Social 

Corporativa. 

 

1.3 XUSTIFICACIÓN 

O xornalismo ofrece unha relación de valores a partir dos cales dirimir se un feito é ou 

non noticia, e nesta investigación recórrese a catro deles para xustificar a elección do 

tema desta tese de doutoramento: o compromiso co servizo público, a deontoloxía e a 

ética, a novidade e a orixinalidade. Os dous primeiros están intimamente relacionados 

coa lexitimidade dos medios de comunicación, moito máis no caso dos de titularidade 

pública que son os que nos ocupan nesta investigación.  

Co inicio da crise económica e financeira en 2007 implantouse un debate social sobre a 

necesidade de modificar o modo de actuar dende o punto de vista empresarial. O 

compromiso ético e a responsabilidade cara á sociedade instituíronse en reclamo da 

cidadanía. A Responsabilidade Social Corporativa é entendida como tal dende mediados 

do século XX, se ben non foi ata o século XXI que deu o brinco ás organizacións de 
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titularidade pública, por terse interpretado ata daquela que a súa condición de públicas 

xa as obrigaba, inherentemente, a garantir as boas prácticas empresariais. 

Así mesmo, a Responsabilidade Social Corporativa está sendo asumida como o vehículo 

a través do cal canalizar a lexitimidade da propia existencia das radiotelevisións 

públicas da Unión Europea, que se recostan na misión de servizo público para defender 

o seu futuro. En consecuencia, ese obxectivo público convértese na pedra filosofal das 

accións de RSC.  

Todo feito xornalístico debe cumprir unha misión de servizo público, debe achegar 

datos relevantes á cidadanía, co obxectivo de informar, formar e entreter. Esta 

investigación quere ocupar un espazo na literatura académica da Responsabilidade 

Social Corporativa como primeiro achegamento teórico ao desenvolvemento deste 

concepto nas radiotelevisións públicas. Formar e informar sobre a implementación dun 

modelo de autorregulación nun momento no que as tradicionais fórmulas de goberno 

quedaron caducas trala posta en marcha da gobernanza, marcada pola 

horizontabilidade, con actuacións máis alá da mera regulación lexislativa.  

A Responsabilidade Social Corporativa non é máis que o retorno da ética á práctica 

empresarial, pero tamén á xornalística. O viciado dos mecanismos de xestión e da 

práctica do xornalismo claman polo rexurdir da deontoloxía, do xornalismo de verdade. 

Este valor é clave nesta tese posto que a RSC maniféstase como unha recuperación ética 

que, no caso dos medios de comunicación, soe asociarse máis ás estruturas de goberno 

que ao xornalismo en si mesmo. Preténdese saber, en consecuencia, cal é a orixe das 

motivacións reais polas cales as radiotelevisións estatais públicas acoden ao 

desenvolvemento deste modelo de autorregulación.  

É novidoso que as corporacións públicas desenvolvan accións formalmente entendidas 

de Responsabilidade Social Corporativa, de feito a primeira en comezar a facelo foi a 

BBC do Reino Unido, en 2005. Trátase dun modelo de autorregulación tan novo neste 

sector que actualmente só é desenvolto polas corporacións estatais públicas de 

Alemaña, Austria, Bélxica, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Portugal e Reino Unido. 

Algunhas delas están dando os primeiros pasos e ata o de agora só presentaron unha 

memoria anual de RSC. 
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A orixinalidade desta investigación procede da ausencia de estudos sobre a cuestión da 

Responsabilidade Social Corporativa no ámbito dos medios de comunicación públicos 

nos Estados membros da Unión Europea. Por iso, considérase imprescindible un 

achegamento inmediato a esta cuestión para poñer un foco de luz sobre a adaptación 

das radiotelevisións públicas aos procesos de globalización e a resposta ás ansias de 

compromiso ético que emanan da sociedade. 

É certo que existen numerosas publicacións, informes e investigacións sobre a 

Responsabilidade Social Corporativa nos medios de comunicación europeos, mais 

remítense ao ámbito empresarial privado. Non obstante, a implantación deste sistema 

de autorregulación nos entes públicos xa é unha realidade que, dende o punto de vista 

empírico, debe ser analizado por ter precisamente características senlleiras. 

Esta tese de doutoramento pretende ademais servir de base para futuros estudos sobre 

a Responsabilidade Social Corporativa, logo de asentar os alicerces sobre as vertentes 

básicas deste modelo na actualidade. Para isto, analízase o desenvolvemento da RSC no 

ámbito da Unión Europea e nos Estados membros así coma a súa plasmación nos entes 

antes citados. 

 

1.4 FINALIDADE 

Esta investigación ten como propósito identificar e describir a Responsabilidade Social 

Corporativa nas radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea, en canto ás 

características das accións, os motivos da súa posta en marcha, modos de 

desenvolvemento e obxectivos.  

Así mesmo, este documento pretende xerar unha serie de premisas e enunciados que 

sexan útiles dende dous puntos de vista: científico e empresarial. No primeiro caso, 

enténdese que servirá de piar para futuras investigacións, mentres que no segundo 

pode actuar de guía orientadora sobre o modo de proceder nos medios de comunicación 

de titularidade pública dentro das fronteiras da Unión Europea.   
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1.5 ESTRUTURA DA TESE 

Esta tese de doutoramento consta de catro partes diferenciadas, que se complementan e 

que operan de xeito plenamente interrelacionado.  

A. INTRODUCIÓN  

B. CUESTIÓNS PREVIAS  

C. MARCO TEÓRICO 

D. ANÁLISE E RESULTADOS  

E. CONCLUSIÓNS 

Na primeira parte de “INTRODUCIÓN” realiz|se unha presentación da tese de 

doutoramento, a súa idoneidade e o papel que se lle outorga no marco da investigación 

sobre a xestión das radiotelevisións de titularidade pública da Unión Europea.  

As “CUESTIÓNS PREVIAS” é o epígrafe que nos ocupa, no que se dan os motivos para o 

desenvolvemento da tese, concrétanse os obxectivos e preséntanse as hipóteses sobre 

as cales gravita a investigación.  

O “MARCO TEÓRICO” é o capítulo m|is amplo e quizais o m|is importante, posto que nel 

susténtanse os alicerces da investigación. Alberga o desenvolvemento dos conceptos 

teóricos que dan sentido e significado ao conxunto da tese. Nel preséntase unha 

panorámica ampla, plural e rigorosa do estado da radiotelevisión pública europea e da 

Responsabilidade Social Corporativa, con datos actualizados que permiten coñecer en 

detalle a situación particular de cada unha das corporacións estatais públicas.  

A continuación preséntanse os descubrimentos da tese, no apartado “ANÁLISE E 

RESULTADOS”, no que, facendo uso dos conceptos expostos no “MARCO TEÓRICO”, se 

publica toda a análise. É substantivo sinalar que esta parte da tese dá resposta á metade 

dos presentados como “Obxectivos da investigación”.  
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Por último, no capítulo “CONCLUSIÓNS” achéganse as valoracións e interpretacións 

derivadas de toda a análise previa. Así mesmo, recolle a refutación ou confirmación das 

hipóteses, segundo o caso. Por último, neste apartado preténdese ir un paso máis alá e 

na busca dunha maior implicación profesional sobre a cuestión da Responsabilidade 

Social Corporativa, propón un modelo de análise propio. 

 

1.6 HIPÓTESES 

A ampla bibliografía e literatura científica sobre a Responsabilidade Social Corporativa 

permite sospeitar que este modelo de autorregulación poida converterse nun sistema 

de apoio á mellora da xestión empresarial a curto e medio prazo, por ter as 

características propicias para asegurar unha forte conexión coa cidadanía por medio do 

compromiso con todos aqueles ámbitos que afectan ao discorrer vital da sociedade. Iso 

é o que di a teoría, pero resulta dificultoso levala á práctica.  Non obstante, é certo que a 

necesidade de dar resolución aos postulados teóricos é clave para a mellora das ratios 

de credibilidade e reputación das organizacións.  

Por outra banda, o debate sobre o futuro da radiotelevisión pública atópase nun 

momento álxido. Numerosos estudosos negan a súa necesidade en pleno século XXI, 

mentres que outros avogan por unha reformulación da misión de servizo público que 

avale a súa continuidade como modelo público de comunicación. No cerne da mesma 

controversia están a credibilidade e a reputación desas empresas audiovisuais públicas 

de comunicación.  

No tocante a esta discusión, a RSC está emerxendo como modelo de xestión que redunda 

no principal valor no que se debe sustentar a radiotelevisión pública: a ética 

empresarial, que, en todo caso, xa debera ser inherente a calquera servizo público por 

emanar dun  Estado e por estar financiado polos contribuidores. Sexa como for, con RSC 

ou outras opcións de autorregulación, a tendencia na segunda década do século XXI 

encamíñase cara á busca de novos modos de proceder para obter o beneplácito dos 

grupos de interese.   
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Aínda e así, débese ter en conta que a Responsabilidade Social Corporativa non está 

implantada en todas as radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea, é dicir, non 

é unha cuestión que se deba tratar de forma lineal e xenérica, posto que non se trata 

dunha característica compartida. É máis, naquelas nas que se desenvolve é tratada coma 

un anexo á xestión empresarial en lugar de entendela como o modelo en si mesmo a 

aplicar, tal e como demostra o feito de que publiquen anualmente dous informes: unha 

memoria anual sobre a xestión empresarial e un documento sobre o desempeño da RSC. 

O mesmo sucede coas radiotelevisións públicas das Comunidades Autónomas de 

España, que tamén son investigadas nesta tese de doutoramento. Do total de doce 

corporacións só tres –CCMA de Cataluña, CRTVG de Galicia e EITB do País Vasco- 

desenvolven acción formalmente entendidas como Responsabilidade Social Corporativa 

con estratexias similares ás desenvoltas polos entes europeos. 

Merece unha mención especial a CRTVG de Galicia, por tratarse da corporación de 

titularidade pública que opera no espazo xeográfico no que se desenvolve esta 

investigación. Este ente comezou a aplicar estratexias de Responsabilidade Social 

Corporativa en 2012 e publicou o seu primeiro informe de desempeño en 2013, 

seguindo as pautas da iniciativa internacional do Pacto Mundial.  

En base a estas ideas, e tendo en conta un Traballo Fin de Máster presentado 

anteriormente sobre a mesma cuestión, expóñense as hipóteses desta tese de 

doutoramento. Trátase dun labor que presenta dificultades por tratarse dunha novidade 

na xestión das empresas dependentes da Administración e, por ende, carece de pautas 

previamente establecidas para a análise.  
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 Hipótese principal: 

(H1): As radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea implantan accións 

de Responsabilidade Social Corporativa por motivos de reputación, 

credibilidade e transparencia. 

 

 Hipóteses secundarias: 

(H2): Existe lexislación europea e estatal que insta ás radiotelevisións 

estatais públicas a desenvolver accións de Responsabilidade Social 

Corporativa. 

(H3): Os informes de Responsabilidade Social Corporativa inclúen 

información sobre a estratexia e perfil das organizacións. 

(H4): As radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea planifican as 

accións de Responsabilidade Social Corporativa en base á misión de servizo 

público. 

 (H5): As características dos servizos informativos están ausentes nas 

memorias de Responsabilidade Social Corporativa das radiotelevisións 

estatais públicas da Unión Europea.  

(H6): Os indicadores de desempeño ambiental e laboral prevalecen sobre o 

resto nos informes de Responsabilidade Social Corporativa das 

radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea. 

(H7): As radiotelevisións estatais públicas empregan todas as 

potencialidades da web 2.0 para informar das súas accións de 

Responsabilidade Social Corporativa.  

(H8): No marco dun debate social sobre a corrupción en España, a CRTVG 

informa aos stakeholders das súas medidas contra esta práctica na súa 

memoria de Responsabilidade Social Corporativa de 2012.  
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1.7 METODOLOXÍA  

Neste capítulo preséntase o compendio de métodos científicos empregados nesta 

investigación para dar respostas empíricas aos obxectivos do estudo así como para 

aceptar ou refutar as hipóteses expostas.  

As Ciencias Sociais son o marco académico no que se ubica esta tese de doutoramento. A 

investigación neste eido arrancou a primeiros do Século XX coa estandarización da 

indagación nos medios de comunicación de masas, cuxos precursores foron Lasswell 

Lazarsfeld, Lewin e Hovland, entre outros. 

Kerlinger (1986) definiu a investigación científica como unha averiguación sistemática, 

controlada, práctica e crítica sobre proposicións hipotéticas sobre a suposta relación 

entre fenómenos observados. No marco das Ciencias Sociais, distinguiu catro “métodos 

de saber” para a obtención de respostas:  

 Método da tenacidade baseado na lóxica. 

 Método da intuición, con conclusións a priori.  

 Método da autoridade, a través dunha fonte autorizada.  

 Método científico, por medio de fases de estudo.  

O último método é o empregado nesta investigación, por entender que a “verdade” só se 

establece a través de análises obxectivas. Trátase dunha opción autocrítica e 

rectificadora que admite cambios conforme se descobren erros (Wimmer e Dominick, 

1996). 

En definitiva, o procedemento científico é “o proceso de aplicación do método e técnicas 

científicas a situacións e problemas teóricos e prácticos concretos na área da realidade 

social para buscar respostas a eles e obter novos coñecementos, que se axusten o máis 

posible á realidade (Sierra Bravo, 1983). 
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Segundo Wimmer e Dominick (1996), o método científico é: 

 Empírico 

 Obxectivo 

 Verificable ou replicable 

 Falible 

 Acumulativo 

 Público 

Ademais, o método científico permite que toda crenza científica, aínda estando 

solidamente confirmada, continúe constantemente sometida a verificación para 

comprobar se realmente ten validez universal (Asimov, 1990). 

Para asegurar a confiabilidade da investigación é importante a avaliación do seu valor, 

segundo Lincoln e Cuba (1985), que implica catro postulados: credibilidade, 

transferencia, fiabilidade e confirmabilidade. 

 

1.7.1 ELECCIÓN DO PARADIGMA INTERPRETATIVO 

Antes de enfrontarse a unha investigación é preciso seleccionar o prototipo científico no 

que situar os seus piares. A noción de paradigma sitúase na Filosofía da Ciencia, e enlaza 

directamente coa epistemoloxía, sobre a que se asentan os presupostos básicos do 

quefacer científico (Igartua, 2006). 

Para esta investigación, decidiuse tomar a definición que o filósofo Thomas Khum 

presentou en 1962 do termo paradigma, entendido como a concepción xeral do obxecto 

de estudo dunha ciencia, dos problemas que deben estudarse, do método que debe 

empregarse na investigación e das formas de explicar, interpretar ou comprender, 

segundo o caso, os resultados obtidos pola investigación. Outros autores revisados 

sobre este mesmo asunto foron Neuman (Neuman, 1994), Blaikie (Blaikie, 1991) e 

Alsina (Alsina, 2001). 
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No ámbito da Comunicación establécense tres orientacións meta-teóricas que dan lugar 

a outros tres paradigmas:  

 Paradigma positivista 

 Paradigma crítico 

 Paradigma interpretativo 

O primeiro foi impulsado no século XIX pola escola de pensamento de Auguste Compte e 

desenvolto posteriormente por Emile Durkheim, que entendían que a sociedade podía 

ser estudada dende un punto de vista científico a través da observación, a lóxica e a 

razón. Este paradigma positivista dá lugar a investigacións cuantitativas baseadas en 

técnicas coma a experimentación, a enquisa e a análise de contido. 

O positivismo –tamén chamado paradigma cuantitativo, empírico–analítico e 

racionalista- sostén que a realidade é sempre obxectiva e céntrase na análise de 

variables para alcanzar a formulación de leis xeralizables tras apoiarse en datos 

esencialmente empíricos. 

Basicamente, esta filosofía afirma que o mundo natural ten existencia propia, 

independentemente de quen o estude; está gobernado por leis que permiten explicar, 

predicir e controlar os fenómenos de forma obxectiva; emprega a vía hipotético–

dedutiva como lóxica metodolóxica; e defende a existencia de certo grao de 

uniformidade. 

O paradigma crítico desafía precisamente o empirismo do positivismo, alegando que a 

reflexión tamén pode converterse nunha ferramenta para a produción científica. Este 

enfoque tivo como referente a Escola de Frankfurt, con raíces marxistas e cuxos 

máximos expoñentes foron Theodor W. Adorno e Max Horkheimer. Previamente ao 

estudo da comunicación, perséguese a análise da sociedade e cuestiónanse as 

desigualdades económicas, educativas, de control e de poder dos diferentes sistemas 

contemporáneos, incluído o poder mediático (Igartua, 2006). O elemento principal 

deste paradigma é, en consecuencia, a reflexión crítica a través do descubrimento das 

ideoloxías implícitas. 
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O paradigma interpretativo é o eixo sobre o que xira esta investigación. Parte de que o 

mundo social é profundamente diferente ao mundo natural e oriéntase na busca da 

interconexión de elementos que inflúen sobre uns feitos. Non concibe a medición da 

realidade en si mesma, senón que se centra na súa percepción e interpretación e faino 

sobre unha realidade cambiante e dinámica, que é o que sucede no obxecto de estudo 

desta tese de doutoramento. 

Guba destaca deste prototipo que descansa sobre o suposto da existencia de múltiples 

realidades e que a investigación, no seu desenvolvemento, diverxirá en lugar de 

converxer a medida que avanza o coñecemento. Ademais, sinala que todas esas partes 

da realidade están interrelacionadas de tal maneira que o estudo dunha delas inflúe 

tamén en todas as demais (Guba, 1981). 

Neste senso, Igartua (2006) insta á persoa investigadora a comprender a rede de 

significados que envolven a conduta, a coñecer o mundo subxectivo das percepcións e 

racionalizar os comportamentos. Este autor sinala catro características básicas para 

este paradigma: 

a) Estudo do significado: non se analizan as causas ou funcións dos 

comportamentos, senón que se busca comprender por que se producen a 

partir de analizar o que significan as accións para os suxeitos.  

b) Estudo de regras: os significados e as accións teñen unha natureza social. 

Existen ideas de carácter cultural ou social que inciden na concepción final 

que se posúe dese obxecto. 

c) Teoría interpretativa: baséase en dúas alternativas; por unha banda o 

coñecemento local para comprender os significados e, por outra parte, a 

interpretación para analizar os comportamentos.  

d) Apóiase en datos cualitativos: non se sostén na obtención de datos 

numéricos, senón que na análise das palabras e textos. Neste senso, 

enténdese que os números non son suficientemente evocativos como para 

subministrar un entendemento adecuado, detallado e rico do fenómeno 

social a estudar.  
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Este paradigma, tamén denominado cualitativo, naturalista, metodolóxico, humanista e 

etnográfico, foi definido por Lincoln e Cuba (1985) a través de cinco máximas: 

A. Existencia de realidades múltiples. Cada unha representa significados 

distintos e diversas interpretacións. Realidade intanxible e estudada en 

forma holística.  

B. Estimula a interacción cos suxeitos da investigación. Suxire que as respostas 

sexan interpretadas á luz da intención que se lles atribúe.  

C. A conduta humana nunca se dá libre do contexto. Non existe a posibilidade de 

producir xeralizacións. O avaliador debe esforzarse por describir un caso 

particular e producir hipóteses de traballo que sexan transferibles dun 

contexto a outro.  

D. Insta a usar patróns plausibles de influencia. Non resulta factible distinguir 

causas de efectos.  

E. Todo implica identificación con valores. A investigación está influída pola 

persoa investigadora ao seleccionar un problema de estudo, situalo nun 

marco teórico, escoller unha metodoloxía e desenvolver unhas 

interpretacións de resultados.  

Destes axiomas deducen os autores dez características do paradigma interpretativo: 

 Ambiente natural. Os fenómenos non poden ser illados dos seus contextos.  

 Suxeito humano. É o instrumento da investigación por antonomasia, posto 

que é quen se adapta ás distintas realidades de cada contexto.  

 Utilización do coñecemento tácito.  

 Uso de métodos cualitativos pola súa mellor adaptación ás realidades 

múltiples.  

 Análise dos datos de carácter indutivo para a descrición e comprensión 

dunha realidade plural.  
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 Teoría fundamentada e enraizada. 

 Resultados negociados cos suxeitos humanos que conforman a realidade 

mediante o contraste de visións.  

 Informes que adquiren a forma de estudos de caso e carecen de carácter 

técnico, por iso han de recoller unha descrición completa do contexto. 

 Interpretación ideográfica con atención á particularidade do caso analizado e 

dependente do contexto concreto.  

 Criterios especiais para a confiabilidade fronte os conceptos convencionais 

de validez, fiabilidade e obxectividade. 

 

1.7.2 TRIANGULACIÓN 

Para esta investigación apóstase polo desenvolvemento dunha triangulación de 

múltiples fontes de datos para producir coñecemento. Consiste na aplicación de 

distintas metodoloxías na análise dunha mesma realidade social (Cea D´Ancona, 1999), 

a través da combinación de varios métodos cualitativos ou métodos cualitativos e 

cuantitativos (Flick, 2007) ou de dúas ou máis teorías ou fontes de datos no estudo dun 

fenómeno singular (Denzin, 1989).  

A conceptualización da triangulación é controvertida posto que algúns expertos 

enténdena coma un método para corroborar achados, mentres que outros avogan por 

ela como opción rica, robusta, completa e ben desenvolta. Algúns como Lincoln e Cuba 

(1985) van máis alá e aseguran que un só método nunca pode arroxar luz de forma 

adecuada sobre un fenómeno.  

De acordo con Jick, nas Ciencias Sociais existe unha longa tradición que preconiza o uso 

das técnicas de triangulación dos resultados obtidos no traballo de campo (Jick, 1979) 

en base á idea de que cando unha hipótese sobrevive á confrontación de distintos 

métodos ten maior grao de validez. Smith avala a teoría e asegura que a investigación 

social concede menor veracidade ás proposicións confirmadas por un só método (Smith, 
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1975), posto que poden producirse sesgos metodolóxicos segundo Oppermann 

(Oppermann, 2000). 

Aumentar a validez dos resultados e mitigar os problemas de sesgo álzase nunha das 

prioridades da triangulación como estratexia de investigación (Blaikie, 1991). Os 

primeiros en desenvolver esta práctica foron Campbell e Fiske en 1959 no artigo 

“Validación converxente e discriminante mediante a matriz plurimetodolóxica de 

características múltiples”. 

Existen cinco tipos de triangulación (Denzin, 1970): 

 Triangulación de datos: confronta diferentes fontes. 

 Triangulación de investigadores: orixínase en equipos multidisciplinarios. 

 Triangulación de métodos: combina procedementos. 

 Triangulación teórica: persegue a reformulación de teorías a partir de 

proposicións, interpretacións e contraste. 

 Triangulación múltiple: combina dúas ou máis alternativas de triangulación. 

 

1.7.3 TRIANGULACIÓN DE MÉTODOS 

Para o desenvolvemento da investigación desta tese de doutoramento seleccionouse a 

triangulación de métodos no proceso de recolección de datos, co obxectivo de comparar 

os achados obtidos, analizados e codificados de forma independente a través dos 

procedementos empregados.  

A triangulación entre métodos ofrece a oportunidade de mellorar a diagnose 

organizativa a través da síntese dos resultados derivados da utilización de múltiples 

métodos científicos nunha interpretación válida e coherente (Paul, 1996). 

Distínguese a triangulación intramétodos, na que se empregan múltiples variedade dun 

mesmo método para a recompilación e interpretación de datos, da triangulación 
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intermétodos, que trata de comprobar que os resultados non son consecuencia da 

utilización dun método en particular. 

Nesta investigación faise uso da triangulación intermétodos, defendida por autores 

como Morse e Chung (2003) por entender que permite desenvolver un estudo 

sistemática.  

Existen dúas fórmulas de actuación: simultánea, a través da utilización de métodos 

cualitativos e cuantitativos ao mesmo tempo; e secuencial, na que os resultados obtidos 

cun método son esenciais para poñer en marcha o seguinte. Neste caso valémonos da 

primeira opción, a simultánea, posto que os métodos empregados non precisan os uns 

do outros para poder desenvolvérense.  

Para evitar incorrer en defectos durante a investigación, expóñense tamén os riscos 

máis frecuentes asociados á triangulación (Rodríguez Ruiz, 2005): 

 Acumulación de gran cantidade de datos sen análise exhaustiva.  

 Dificultade de organización dos datos. 

 Control dos sesgos. 

 Complexidade derivada da multidimensionalidade das unidades observadas. 

 Dificultade para converxer resultados. 

 

1.7.4 MÉTODOS DA INVESTIGACIÓN: ANÁLISE DE CONTIDO, OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE E CUESTIONARIO 

Inicialmente considerouse que os dous procedementos de investigación empregados 

para a triangulación metodolóxica sobre a que estruturar esta tese de doutoramento 

debían ser, ademais da revisión bibliográfica, a análise de contido e a observación 

participante. Non obstante, e debido ao discorrer da mesma, descartouse a segunda 

para incluír o cuestionario.  
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A continuación detállanse as características dos tres métodos e os pasos que se 

desenvolveron a partir de cada un deles. Deste xeito, ofrécense as explicacións 

pertinentes sobre a decisión de aplicar a análise de contido e o cuestionario e rexeitar a 

observación participante.  

 

1.7.4.1 ANÁLISE DE CONTIDO 

A análise de contido é unha técnica de investigación cualitativa, unha das máis 

relevantes no estudo das Ciencias Sociais, que consiste nun conxunto de procedementos 

interpretativos e de técnicas de refutación aplicadas a produtos comunicativos. A súa 

implantación iniciouse a comezos do século XX nos Estados Unidos coa creación das 

Escolas de Xornalismo, aínda que o nome do concepto en si mesmo ten uns sesenta 

anos. 

Klaus Krippendorff na súa obra Metodología de análisis de contenido referiuse a esta 

técnica como unha procura para comprender os datos, non como conxunto de 

acontecementos físicos senón como fenómenos simbólicos, a partir da análise directa. 

Os métodos das ciencias naturais non se ocupan necesariamente dos significados, 

referencias, valoracións e intencións, mais non se pode negar a importancia que teñen 

os símbolos na sociedade (Krippendorff, 1990). 

Trátase dunha técnica que nun primeiro momento se asociou á análise dos periódicos e 

posteriormente abrangueu tamén a televisión e a radio. Na década de 1930, 

experimentou un importante impulso como campo de interese teórico a partir da 

preocupación polas relacións entre opinión pública, propaganda política e estrutura 

política norteamericanas (Igartua, 2006). Os investigadores de maior relevancia neste 

eido foron Harold D. Lasswell (Lasswell, 1927) e Berelson (Berelson, 1952). 

Durante os anos 60 do século pasado a análise de contido deu o salto a outras áreas 

como a etnoloxía, a historia, a psiquiatría e a lingüística, que se uniron á socioloxía, a 

psicoloxía, a ciencia política e a investigación xornalística (Igartua, 2006), para ser na 

actualidade un dos métodos de investigación máis empregados en Comunicación 

(Lozano, 1994).  
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Igartua sinala en Métodos cuantitativos de investigación en Comunicación que se trata 

dun método presente naqueles traballos que precisan aproximarse de maneira 

científica á análise das mensaxes, sexa cal sexa a súa natureza, para comprender a súa 

xénese, obter descricións precisas da súa estrutura e compoñentes, analizar o seu fluxo 

ou patróns de intercambio, trazar a súa evolución e inferir o seu impacto (Igartua, 

2006). 

Polo tanto, a análise de contido adopta como unidade de análise a mensaxe (Neuendorf, 

2002), que permite examinar tanto os significados coma os significantes (Bardin, 1986; 

Wimmer e Dominick, 1996), para formular inferencias reproducibles e válidas que 

poidan aplicarse ao seu contexto (Krippendorff, 1990) a partir de regras explicitadas 

(Riffe, Lacy e Fico, 1998). Os adxectivos que definen este método son tres: 

 Sistemático. A selección da mostra ten que realizarse de forma que cada 

elemento do universo teña idénticas posibilidades de ser incluído na análise. 

 Obxectivo. Os fenómenos non poden estar sesgados polas particularidades de 

quen investiga. 

 Cuantitativo. Permite resumir nun conxunto de cifras estatísticas o resultado 

dun exame minucioso dunha mostra de mensaxes. Os datos analizados 

pasarán a converterse en números a través dos cales se extraen as 

conclusións.  

A análise de contido permite distinguir entre variables patentes e latentes, é dicir, entre 

os elementos que están fisicamente presentes nas mensaxes analizadas e os non 

observables directamente e que deben ser comparados a partir dun ou máis indicadores 

patentes.  

Gaitán e Piñuel entenden a análise de contido coma o conxunto de procedementos 

interpretativos e de técnicas de comprobación e verificación de hipóteses aplicados a 

produtos ou interaccións comunicativos que, previamente rexistradas, constitúen un 

documento, co obxecto de extraer e procesar datos relevantes sobres as súas condicións 

(Gaitán e Piñuel, 1998). 
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Esta definición é a que mellor xustifica a elección deste método para acometer a 

investigación que nos ocupa. A Responsabilidade Social Corporativa é un método de 

autorregulación implantado en nove corporacións de radiotelevisión pública noutros 

tantos Estados da Unión Europea, cuxos fundamentos son expresados anualmente a 

través de memorias de desempeño. Precisamente eses informes son os documentos que 

se exporán á análise para extraer e procesar os datos relevantes co fin de coñecer as 

características do desenvolvemento da RSC.  

Como xa se indicou anteriormente trátase da primeira investigación sobre a 

Responsabilidade Social Corporativa que compara as estratexias de actuación de entes 

de radiotelevisión de titularidade pública, polo que se carece de literatura ou exemplos 

metodolóxicos aos que acudir.  

Ese é o motivo polo cal se levará a cabo unha análise de contido de carácter explorativo, 

descritivo e explicativo, o máis adecuado para testar por primeira vez un material de 

estudo, de modo que pode expoñerse un problema de análise arredor das situacións 

derivadas dos documentos observados, sinalarse as categorías relevantes para o estudo 

e presentar proba dos indicadores de medida.  

En consecuencia, este método emprégase para resolver tamén os problemas relativos á 

elaboración das categorías máis pertinentes que deben configurar un protocolo de 

análise. En canto ás fontes, trátase dunha análise de contido de tipo primario, posto que 

é a investigadora a que accede aos materiais a través das propias corporacións de 

radiotelevisión investigadas.  

Piñuel e Gaitán (1995) identifican as catro fases das que debe constar a análise de 

contido:  

 Selección da comunicación que será estudada. 

 Selección das categorías que se empregarán. 

 Selección das unidades de análise. 

 Selección do sistema de reconto ou de medida. 



TANIA FERNÁNDEZ LOMBAO 

1.7.4.1.1 A ANÁLISE DE CONTIDO NA RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

A falta de tradición de Responsabilidade Social Corporativa nos entes de radiotelevisión 

pública, acudimos ao sector privado para coñecer os métodos de análise empregados 

polos grandes grupos de comunicación da Unión Europea, a pesar de tratarse dun 

ámbito especialmente pouco desenvolto polo momento. Non obstante, é certo que a 

análise de contido eríxese como a técnica de estudo referente.  

O experto Petros Vourvachis (Vourvachis, 2007), profesor da Universidade de Kingston, 

elaborou unha relación dos métodos de investigación que se empregaron ata o de agora 

no ámbito da RSC: estudos de caso (Cormier e Gordon, 2001; Adams, 2004); entrevistas 

(O´Dwyer, 2005); enquisas con cuestionario (Dunk, 2002); experimentos (O´Donovan, 

2002); e investigacións teóricas (Parker, 2005). 

A análise de contido na RSC é entendida como unha técnica para a recompilación de 

datos para a súa posterior codificación en forma de información cualitativa a través da 

clasificación dos elementos en categorías (Aboot e Monsen, 1979). Desde os anos 

cincuenta do século pasado desenvólvese un debate sobre se a análise de contido en 

RSC é unha técnica cuantitativa ou cualitativa. Non é materia desta investigación dirimir 

sobre a natureza deste procedemento, en todo caso debe quedar clara a súa función: 

emprego de datos cualitativos para a súa posterior cuantificación.  

A análise baséase no enfoque proposto por Miles e Huberman (1994), que implica en 

primeiro lugar a revisión, codificación e síntese dos datos en bruto para posteriormente 

desenvolver clasificacións e tipoloxías. Por último, achéganse as explicacións e as 

inferencias ás preguntas de investigación e hipóteses.  

Estaa tese ten a vontade de buscar o punto intermedio entre os modelos de índice e de 

volume. O primeiro mide a presenza ou ausencia de elementos concretos de 

información (Stone et al, 1966; Holsti, 1969), a través dunha sinxela codificación 

binaria, na que unha puntuación de 1 ou 0 marca a presenza ou ausencia dos elementos. 

Este método foi o máis popular ata principios de 1990 (Guthrie e Mathews, 1985; 

Zeghal e Ahmed, 1990). O segundo enfoque é o que se emprega para comprobar o 

volume xeral da divulgación para coñecer a importancia outorgada a cada asunto 

(Krippendorff, 1980; Campbell et al, 2003). O modelo volumétrico facilita a 
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identificación cos parámetros establecidos por Global Reporting Initiative (Turner et al, 

2006). 

Campbell (2000) e Gray et al (1995) argúen que o informe anual é o documento público 

producido por unha empresa coa máis ampla distribución e, por iso, pode ser aceptado 

como fonte de información apropiada, mais os estudos centrados exclusivamente en 

informes poderían non ser completos (Unerman, 2000). 

Ademais da análise dos informes anuais de Responsabilidade Social Corporativa das 

radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea, indagarase nos sistemas de 

divulgación empregados a través dos sitios web dos entes investigados, tal e como 

recomendan Patten e Crampton (2004). 

 

1.7.4.1.2 A MOSTRA 

Unha vez formuladas as preguntas da investigación e as hipóteses, débese identificar o 

universo de estudo, é dicir, delimitar as lindes de corpus do contido que vai ser tido en 

conta. Para establecer esas fronteiras aténdese na presente tese de doutoramento a tres 

dimensións: titularidade empresarial, espazo xeográfico e publicación de informes. 

 Titularidade empresarial. Para esta investigación selecciónase 

exclusivamente as radiotelevisións públicas estatais dos Estados membros da 

Unión Europea e das Comunidades Autónomas do Estado español. A 

Responsabilidade Social Corporativa é un modelo de autorregulación 

inicialmente ligado ao ámbito privado pero que recentemente deu o salto 

cara ás organizacións públicas. Para poñer luz sobre o descoñecemento 

actual, preténdese identificar as características da implementación da RSC 

nas empresas mediáticas públicas.  

 Publicación de informes. A meirande parte das corporacións de 

radiotelevisión estatal pública da Unión Europea fan alarde de 

responsabilidade social nos seus informes económicos anuais, pero non todas 

elas publican os seus niveis de desempeño en informes temáticos sobre RSC. 
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O desenvolvemento ou non de accións formalmente entendidas como 

Responsabilidade Social Corporativa eríxese en factor determinante para 

decidir cales das radiotelevisións públicas estatais da Unión Europea e das 

Comunidades Autónomas españolas deben ser estudadas a través dos seus 

informes anuais de RSC.  

 Espazo xeográfico. A investigación céntrase no ámbito europeo por ser o 

que legal, económica e socialmente afecta ao lugar no que se desenvolve e 

publica esta tese de doutoramento. Ademais, este encadre garante que todas 

as radiotelevisións analizadas están suxeitas a un marco lexislativo 

semellante no que se refire ás normativas sobre medios de comunicación 

públicos.  

As radiotelevisións públicas que compoñen o universo son polo tanto a BBC do Reino 

Unido, RTÉ de Irlanda, ORF de Austria, RBF de Bélxica, FT de Francia, YLE de Finlandia, 

ZDF de Alemaña, RTVE de España e RTP de Portugal, ademais da CCMA de Cataluña, 

CRTVG de Galicia e EITB do País Vasco. Ao tratarse de nove corporacións estatais e tres 

autonómicas, decídese que todas elas van ser tidas en conta na investigación, polo tanto 

descártase calquera tipo de selección, ao azar ou deseñada, no que á súa inclusión no 

estudo.  

Estas nove radiotelevisións estatais da Unión Europea e tres autonómicas publicaron 

nos últimos cinco anos memorias anuais de Responsabilidade Social Corporativa. Ao 

tratarse dun fenómeno recente, resulta imposible comparar o seu modo de actuación 

nese período posto que algunhas presentaron o seu primeiro informe moi 

recentemente, en 2012, como é o caso da ORF de Austria e a YLE de Finlandia, mentres 

que, por exemplo, a RTÉ irlandesa non actualiza o seu documento anual de RSC dende 

2009.  

Para salvar estas dificultades aplícase unha mostraxe baseada no aspecto temporal. Esta 

investigación encádrase nas últimas memorias de Responsabilidade Social Corporativa 

de cada unha das corporacións analizadas, é dicir, a publicación máis recente que cada 

unha delas ofrece aos seus grupos de interese a través dos seus respectivos sitios web. 

Ademais establécese un límite: este estudo contempla os últimos informes de RSC 

publicados polas radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea e das 
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Comunidades Autónomas españolas con datas comprendidas no lustro que abrangue 

dende 2009 a 2014.  

Desta maneira, a mostra definitiva componse dos seguintes informes: 

 BBC Corporate Responsibilty Performance Review 2013 – BBC do Reino Unido 

 Corporate Responsibility 2009 – RTÉ de Irlanda 

 Nachhaltigkeit Im ORF 2011 – ORF de Austria 

 Vastuuraportti 2012 – YLE de Finlandia 

 Mit Perspektive für alle. Gesellschaftliches Engagement und unternehmerische 

Verantwortung des ZDF 2011 – 2012 – ZDF de Alemaña 

 Relatório de Sustentabilidade 2012 – RTP de Portugal 

 Informe del Pacto Mundial 2013 – RTVE de España 

 Rapport Annuel 2012 – FT de Francia 

 Rapport Annuel 2013 – RTBF de Bélxica 

 

Coa vontade de captar a realidade do ámbito xeográfico máis próximo, inclúese na 

análise as tres radiotelevisións das Comunidades Autónomas de Cataluña, Galicia e País 

Vasco, por seren as únicas do Estado que desenvolven estratexias e publican informes 

de Responsabilidade Social Corporativa.  

 

 Memoria RSC 2013 – CCMA de Cataluña  

 Informe de Progreso 2012 – CRTVG de Galicia 

 Memoria de Responsabilidad Social de EITB 2011-2012 – EITB do País Vasco 
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1.7.4.1.3 A FICHA DE ANÁLISE 

A análise de contido debe ser sistemática, obxectiva, replicable e válida a través da 

observación e interpretación de datos. Nesta investigación o obxecto de estudo son os 

últimos informes de Responsabilidade Social Corporativa publicados por cada unha das 

nove radiotelevisións estatais e tres autonómicas estudadas e que constitúen a unidade 

de mostraxe.  

En consecuencia, a unidade de rexistro estará conformada por todas as iniciativas 

incluídas nestas memorias, respondan ou non ás preguntas de investigación formuladas. 

Aquelas que dan resposta ás hipóteses e aos obxectivos serán estudadas con maior 

profundidade. 

A ficha de análise será a folla de rexistro na que se compilen os datos datos de cada unha 

das segmentacións do corpus. Trátase dun cuestionario que enche a investigadora coma 

se se fixese preguntas a si mesma para responderse a continuación en medida da súa 

apreciación de cada segmento lido (Gaitán e Piñuel, 1998). No caso desta investigación 

emprégase a ficha de análise descritiva-interpretativa. 

A estrutura da ficha debe ser o suficientemente clara para permitir rexistrar os códigos 

que se corresponden con cada unha das variables propostas e con cada unha das 

apreciacións persoais da interpretación do segmento observado. Deste xeito, soen 

comezar polas variables que se empregan para relacionar as unidades de análise, para 

seguir coas que atinxen a aspectos máis xerais e posteriormente cos máis concretos.  

Cabe sinalar que non todas as variables teñen por que presentar respostas 

predeterminadas, senón que existe a posibilidade de que a analista exprese as súas 

valoracións a través de frases ou palabras clave. Ao final do proceso, a ficha da análise 

será substancialmente semellante a unha enquisa. Neste caso, o primeiro bloque non 

require de respostas predeterminadas mentres que os dous restantes si. 

Para realizar unha correcta análise de contido é preciso presentar o denominado Libro 

de Códigos, entendido como aquel manual de instrucións que debe rexer o estudo das 

doce memorias de Responsabilidade Social Corporativa.  
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Co obxecto de elaborar o Libro de Códigos desta investigación recórrese á iniciativa 

internacional Global Reporting Initiative (GRI). Trátase dunha organización cuxo fin é 

impulsar a elaboración de memorias de sustentabilidade en todo o mundo, que en 2011 

publicou a Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad y Suplemento 

Sectorial para Medios, entendida como referente para a elaboración de informes de RSC 

no ámbito mediático.  

A proposta de Global Reporting Initiative é a máis implantada actualmente en todo o 

mundo, segundo os informes que manexa a propia organización, motivo polo cal se 

decide acudir a ela, en detrimento doutras recomendacións de índole internacional que, 

non obstante, carecen do mesmo nivel de implementación.  

Deste xeito, preséntase un Libro de Códigos que consta de tres bloques: o primeiro é de 

creación propia sobre as características formais das memorias de RSC e dos sistemas de 

comunicación empregados para a súa difusión. Os bloques segundo e terceiro 

responden única e exclusivamente ás recomendacións de Global Reporting Initiative 

para o sector dos medios de comunicacións. Para a elaboración tanto do Libro de 

Códigos coma da Ficha de Análise fíxose unha selección dos parámetros propostos por 

GRI para incluír aqueles aspectos que afectan máis directamente ao funcionamento das 

radiotelevisións de titularidade pública. 
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Táboa 1. Libro de Códigos 

 

Este Libro de Códigos recolle todos os aspectos que serán incluídos na Ficha de Análise 

das memorias de Responsabilidade Social Corporativa das radiotelevisións estatais 

públicas da Unión Europea e das autonómicas españolas. 

 

A Ficha de Análise elaborada a partir do Libro de Códigos consta das seguintes partes: 

 Título “Ficha de an|lise”. 

 Número da ficha. Cada corporación ten asignado un número de ficha, seguindo a 

orde alfabética:  
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 Ficha 1: British Broadcasting Corporation do Reino Unido. 

 Ficha 2: Raidió Teilifís Éireann de Irlanda. 

 Ficha 3: Österreichischer Rundfunk de Austria. 

 Ficha 4: Yleisradio de Finlandia. 

 Ficha 5: Rádio e Televisão de Portugal, de Portugal. 

 Ficha 6: Zweites Deutsches Fernsehen de Alemaña. 

 Ficha 7: Radio Televisión Española de España. 

 Ficha 8: France Télévisions de Francia. 

 Ficha 9: Radio Télévision Belge de la Communauté Française de 

Bélxica. 

 

 No caso das radiotelevisións públicas das Comunidades Autónomas do Estado 

español, as fichas de análise son numeradas do seguintes xeito:  

 Ficha 1: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de Cataluña. 

 Ficha 2: Compañía de Radiotelevisión de Galicia. 

 Ficha 3: Euskal Irrati Telebista do País Vasco. 
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 Características da memoria. Este apartado consta de sete preguntas que serán 

respondidas con frases ou palabras clave que permitan estandarizar o resultado 

das doce corporacións.  

 Estratexia e perfil e Enfoque de xestión e Indicadores de desempeño. Estes dous 

bloques recollen as preguntas relacionadas co comportamento económico, social 

e medioambiental das radiotelevisións analizadas en función da información que 

presentan nas súas memorias de Responsabilidade Social Corporativa, ben por 

presenza ou por ausencia. A columna da esquerda recolle cincuenta e tres 

premisas formuladas en afirmativo. O obxectivo é responder se esas cuestións 

son tidas en conta ou non, se teñen presenza ou non, relevancia ou non, nas 

memorias de RSC. Para iso, na columna de “Valoración” farase a seguinte 

distinción: 

 Marcarase un 0 cando a cuestión formulada non sexa recollida no 

informe analizado.  

 Marcarase un 1 cando a cuestión formulada si que aparece 

recollida, de forma breve ou ampla, na memoria analizada.  

Así mesmo, ábrese unha terceira columna na Ficha de Análise para a inclusión de 

anotacións e engadidos sobre todos aqueles aspectos que sexan considerados 

dignos de mención en cada unha das premisas formuladas.  

A Ficha de Análise pode ser consultada no Anexo 1.  
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1.7.4.2 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

A observación participante é definida por Kluckholm como procedemento para obter 

datos sobre a conduta a través dun contacto directo e en termos de situacións 

específicas nas cales sexa mínima a distorsión producida nos resultados a causa do 

efecto da investigadora como axente exterior (Kluckholm, 1940). 

Para esta tese de doutoramento considérase que a observación participante é unha 

técnica de análise apropiada posto o estudo da Responsabilidade Social Corporativa nas 

radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea responde aos requisitos 

establecidos por Jorgensen (1989): 

 Descoñécese suficientemente o fenómeno a estudar. De feito, como se sinalou 

anteriormente, non existe actualmente ningunha investigación publicada 

arredor desta cuestión na Unión Europea.  

 Hai grandes diferenzas entre os puntos de vista de membros e estranos. A 

falta de acordo nesta materia chega ao punto de que a maioría das 

radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea non implementaron a 

RSC como sistema de autorregulación, sexa cal sexa o motivo. Con respecto ás 

nove estatais e tres autonómicas que si que decidiron poñer en marcha 

accións formalmente entendidas como RSC, as estratexias de actuación 

mostran diferenzas nos enfoques, nas políticas e nas accións.  

 O fenómeno ocúltase á luz pública. As corporacións analizadas publican 

periodicamente informes de desempeño en materia de Responsabilidade 

Social Corporativa, pero non desvelan as motivacións, os obxectivos nin as 

estratexias. Esta situación pode deberse a unha simple cuestión de 

privacidade empresarial fronte a competencia, se ben é preciso manter na 

mente ao longo de toda esta investigación que se está a investigar empresas 

de titularidade pública, polo tanto financiadas pola cidadanía a través dos 

seus impostos, que deben render contas e ser completamente transparentes 

perante os contribuíntes.  



TANIA FERNÁNDEZ LOMBAO 

Gaitán e Piñuel (1998) acoden a Del Rincón et al (1995) para identificar as cinco 

características esencias da observación participante: 

1) Proceso de investigación aberto e flexible que permite redefinicións e 

reorientacións no seu curso.  

2) Obtención espontánea de información nun escenario social natural.  

3) Estudo de caso en profundidade.  

4) Perspectiva émica a través das percepcións e vivencias das persoas 

implicadas.  

5) Lóxica do descubrimento enfocada a xerar conceptos e hipóteses ou teorías.  

No caso desta tese de doutoramento lévase a cabo un procedemento propiamente de 

observación participante, sen variantes, coa intención de que a investigadora de forma 

consciente e sistemática comparta co grupo, dentro do permitido polas circunstancias, 

as súas actividades propias a través do contacto directo. En todo caso, trátase dunha 

observación de tipo artificial en canto a que se integra nunha comunidade á que non 

pertence, para observar condutas.  

A principal vantaxe deste procedemento metodolóxico é que permite estudar in situ a 

implementación da Responsabilidade Social Corporativa nunha radiotelevisión pública. 

Ademais, facilita o acceso a datos que inicialmente tiveron a categoría de restrinxidos e 

que, sen embargo, son esencias para a percepción do asunto estudado.  

En canto ás fases, Spradley (1980) distingue tres: a observación descritiva, a focalizada 

e a selectiva. Na primeira delas, a persoa investigadora acaba de chegar ao espazo de 

análise, do cal deberá dar cumprida descrición con detalles. Posteriormente, a 

observación focalizada esixe dunha mostraxe no campo de observación, tanto de 

informantes coma de escenarios, accións e interaccións, para a observación das 

unidades e dos niveis de análise determinados con anterioridade. A terceira fase 

responde a unha selección deliberada e explícita de datos moi específicos sobre os que a 

analista pretende afondar. 

Os expertos Pourtois e Desmet (1988) explican así o modo de proceder: primeiramente 

a persoa investigadora describe os diferentes elementos concretos da situación e fai 
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referencia tamén textualmente dos propósitos dos actores observados. Estas 

descricións van achegar información sobre o lugar no que evolucionan os actores, así 

como sobre a súa percepción da situación que viven, os seus intereses e as súas 

necesidades.  

Inmediatamente, a investigadora está obrigada a escribir un diario de bitácora no que 

anota o desenvolvemento cotiá da investigación, no que menciona as súas reflexións 

persoais e a súa vivencia da situación: as súas percepcións, expectativas, medos, 

satisfaccións, vacilacións, boas ou malas relacións cos actores e outros sentimentos.  

É preciso distinguir neste caso catro tipos de notas de campo (Corsaro, 1981; Evertson e 

Green, 1989):  

a) metodolóxicas, relativas a solución de problemas;  

b) persoais, sobre as impresións da analista;  

c) teóricas, acerca das categorías e conceptos;  

d) inferencias, con contidos descritivos e reflexivos.  

A metodoloxía baseada na análise de contido revelou que sete corporacións de 

radiotelevisión estatal pública da Unión Europea desenvolven accións formalmente 

entendidas como RSC, en base a unha estratexia concreta de autorregulación, e que 

outros dous entes profundan nesta materia, se ben a través dos informes xerais en lugar 

de memorias de desempeño baseadas propiamente na responsabilidade social. 

Adicionalmente, tres entes das Comunidades Autónomas do Estado español 

implementaron este modelo de xestión. 

Co obxectivo de que a observación participante sexa o máis fiable posible e permita 

capturar información de máxima calidade, decidiuse iniciar unha rolda de contactos 

coas sete corporacións que publican informes de RSC de xeito periódico por entender a 

priori que contan con departamentos profesionais dedicados exclusiva ou parcialmente 

a esta materia.  
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En consecuencia, os sete entes recibiron unha petición formal, vía correo electrónico, 

para acolleren á investigadora nos departamentos correspondentes en períodos dunha 

semana de duración. Ademais, estipulouse que só se levaría a cabo este método de 

investigación en caso de conseguir tres respostas afirmativas, por entender que eran 

necesarias tres visitas a outras tantas corporacións para asegurar a calidade das 

posteriores análises e comparacións.  

As persoas contactadas foron: 

 Alemaña – ZDF: John Muëller, responsable de Responsabilidade Social 

Corporativa. 

 Austria – ORF: Gerhard Draxler, director da sede de Steiermark. 

 España – RTVE: Mar Gómez, Dirección de Comunicación. 

 Finlandia – YLE: Kirsi Bruck, responsable de Desenvolvemento e 

Responsabilidade Social Corporativa. 

 Irlanda – RTÉ: Vivienne Flood, responsable de Responsabilidade Social 

Corporativa. 

 Portugal – RTP: Rui Martins, responsable de Relacións Internacionais. 

 Reino Unido – BBC:  Anita Bhalla, xefa de Radiodifusión. 

 

John Muëller, de ZDF, e Vivienne Flood, de RTÉ, informaron de que as súas corporacións, 

a pesar de desenvolveren o modelo de autorregulación baseado na RSC, non contan con 

departamentos especializados nesta cuestión, polo que carecía de sentido auspiciar 

experiencias de observación participante. Non obstante, prestáronse a colaborar 

noutras vertentes do estudo. Mar Gómez, de RTVE, e Anita Bhalla, de BBC, non 

responderon ás peticións, mentres que os contactos de Austria, Finlandia e Portugal 

mostraron a súa preferencia a ofrecer información por medio dunha enquisa.  

A variada tipoloxía de respostas obrigou a descartar a observación participante como 

método de investigación nesta tese de doutoramento e derivou na apertura dunha nova 

liña de estudo baseada no cuestionario. Deste xeito, a análise deixou de reducirse ao 
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pequeno grupo de corporacións con RSC para atender á totalidade de entes estatais 

públicos da Unión Europea e das Comunidades Autónomas. O enfoque pasou de ser 

específico a abranguer a xeralidade para coñecer as particularidades das 

radiotelevisións que desenvolven este modelo de autorregulación, as que teñen previsto 

facelo e as que non o inclúen entre os seus plans e estratexias a curto prazo.  

 

1.7.4.3  CUESTIONARIO 

Unha vez descartada a observación participante debido esencialmente a que as 

corporacións de radiotelevisión estatais públicas da Unión Europea que desenvolven 

formalmente accións de Responsabilidade Social Corporativa carecen de departamentos 

que xestionen a actividade empresarial dende os estamentos deste modelo de 

autorregulación, decidiuse indagar nos modos de proceder dos distintos entes a través 

doutro método.  

O cuestionario é o instrumento básico para obtención de datos mediante unha enquisa 

(Cea D´Ancona, 1992) para a recollida de información a través dunha forma 

protocolaria de realizar preguntas (Bosch e Torrente, 1993).   

Neste caso emprégase un cuestionario de tipo transversal que serve para estudar o 

estado dun determinado tema nun momento dado (Igartua, 2006). Para iso, elaborouse 

un cuestionario que neste caso se envía ao universo a investigar, é dicir, a todas as 

radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea que desenvolven Responsabilidade 

Social Corporativa así como todos os doce entes públicos das Comunidades Autónomas 

españolas. Tómase esta decisión por entender que ao tratarse dun universo tan 

pequeno en cantidade é perfectamente manexable sen necesidade de recorrer a unha 

mostra. Isto, ademais, permitirá obter datos máis fiables e veraces. 

Este procedemento de análise será o empregado para confirmar ou refutar a hipótese 

principal da investigación, polo que se atende coidadosamente a todas e cada unha das 

etapas, desentrañadas por numerosos expertos como Sierra Bravo (1995), Peterson, 

(2000) e Baxter e Babbie (2004). 
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O obxectivo do cuestionario é obter información sobre as variables, que son as 

propiedades ou características dun obxecto e que adopta valores numéricos. Nesta 

investigación clasifícanse segundo a súa natureza e distínguense tres: cualitativas, cuasi 

cuantitativas e cuatitativas (Amón, 1982).  

Neste caso a maioría das variables serán cualitativas, posto que as súas respostas non 

son medidas en función da magnitude ou símbolos numéricos e non manteñen unha 

relación cuantitativa entre elas.  

No que se refire á tipoloxía das preguntas, recórrese principalmente ás cuestións 

pechadas, aquelas nas que se condiciona a resposta do entrevistado a unha serie de 

opcións, fronte as abertas, nas que non se establece ningún tipo de resposta previa para 

non circunscribir ao individuo a alternativas predeterminadas.  O motivo para 

seleccionar a modalidade de respostas pechadas permite xerar unha maior 

uniformidade e facilita o proceso de cuantificación. 

O cuestionario é administrado por correo electrónico aos contactos de todas as 

radiotelevisións estatais e autonómicas. A través deste método, a persoa enquisada 

responde directamente sen a presenza da investigadora e devolve o cuestionario xa a 

través da mesma vía de comunicación.  

As vantaxes do cuestionario por correo asócianse á posibilidade de manter o anonimato 

físico que se lle outorga ao entrevistado. Ademais, produce menor presión por obter 

unha resposta inmediata, co que a persoa entrevistada gaña máis tempo para pensar as 

respostas, o que permite quizais alcanzar contestacións máis reflexivas. Pola contra, a 

principal desvantaxe é que nunca existe a total certeza sobre quen é a persoa que 

cumprimentou realmente o cuestionario, nin se coñece o contexto no que se realiza 

(Igartua, 2006).  

Ao tratarse dun cuestionario que maiormente consta de preguntas pechadas, a 

codificación de datos realízase a priori. Esta codificación debe ser entendida a través da 

definición de Cea D´Ancona (1992) como proceso de converter as respostas do 

cuestionario en códigos para a súa posterior transferencia a un ficheiro informatizado 

de datos.  
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Estas respostas serán as que se inclúan na matriz de datos, o lugar no que se rexistran 

os códigos que representan todas as contestacións ao cuestionario. Esta matriz será 

unha táboa Excel e constará de unidades de análise e de variables. As variables 

distribúense ao longo das filas deste soporte informático mentres que as unidades de 

análise ou enquisados serán presentados nas columnas.  

Para a realización do cuestionario acudiuse á ferramenta que ofrece Google a través do 

Drive para a elaboración de formularios. Por unha parte, permite que os enquisados 

respondan ás preguntas en liña de forma sinxela e directa e, por outra banda, para a 

investigadora resulta máis sinxela a tabulación das respostas, posto que poden 

redirixirse automaticamente a unha folla de cálculo. O ANEXO 2 desta tese contén o 

cuestionario desta tese de doutoramento. 

Para o desenvolvemento desta técnica de análise tomouse como primeira medida a 

posta en contacto con todas e cada unha das radiotelevisións estatais públicas dos 

Estados membros da Unión Europea e das Comunidades Autónomas do estado español, 

para saber cales desenvolven accións formalmente entendidas como RSC, cales teñen 

previsto facelo nos vindeiros cinco anos e cales non contemplan este modelo de 

autorregulación. A apertura de comunicacións executouse vía correo electrónico en tres 

ocasións nun período de tempo que abrangueu cinco meses: 

 Primeira semana do mes de maio de 2014 

 Primeira semana do mes de xullo de 2014 

 Terceira semana do mes de setembro de 2014 

Con esta estratexia ofrecéronse tres oportunidades de resposta, unha de toma de 

contacto e outras dúas de reforzo, distribuídas ao longo do tempo. Considérase que tres 

reiteracións na mensaxe son suficientes para alcanzar a aquelas corporacións que 

verdadeiramente teñen un interese en dar resposta ás cuestións expostas. De feito, os 

modos de proceder no que se refire á contestación serán tidos en conta na discusión 

relativa á transparencia das corporacións estatais de radiotelevisión pública da Unión 

Europea.  
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1.7.4.3.1 ENVÍO DO CUESTIONARIO ÁS RADIOTELEVISIÓNS PÚBLICAS DA UNIÓN EUROPEA 

En primeiro lugar, asumiuse a importancia de acadar o contacto directo coas vinte e oito 

radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea que son obxecto desta tese de 

doutoramento. Para iso, empregáronse todos os mecanismos comunicativos ao alcance, 

dende o contacto persoal ata  o correo electrónico e as redes sociais Twitter e LinkedIn.  

Presentáronse tres escenarios diferentes á hora de establecer os contactos cos vinte e 

oito entes europeos que son obxecto desta tese de doutoramento: 

 Contacto directo e persoal: Estableceuse contacto cos responsables de 

dezasete radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea na Conferencia 

Anual CIRCOM 2014, organizada pola European Association of Regional 

Television e que se celebrou no mes de maio dese ano na Facultade de 

Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela. A 

pesar de que se contactou con todas as corporacións a través desas persoas, 

non foron óptimos todos os intentos, de feito só se resolveron con éxito oito 

deles.  

 Contacto directo vía correo electrónico: No caso de quince radiotelevisións 

acudiuse á páxina web para obter os contactos directos das persoas 

responsables dos servizos de comunicación e relacións internacionais co fin 

de expoñer a investigación e solicitar colaboración. Nalgún caso, recorreuse 

as redes sociais Twitter e LinkedIn para axilizar o diálogo.  

 Contacto indirecto: No caso de cinco radiotelevisións foi imposible o contacto 

directo con ningunah das persoas que forman parte actualmente dos 

organigramas empresariais, razón pola cal se optou por dirixir a solicitude ao 

correo electrónico xeral das corporacións.  
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A continuación preséntase a relación de persoas contactadas:  

 Alemaña – ZDF: Jens Müller, responsable de Responsabilidade Social 

Corporativa. 

 Austria – ORF: Gerhard Draxler, director da ORF en Steiermark. 

 Bélxica – RTBF: Jacques Briquemont, responsable de Relacións Internacionais  

e Bruno Deblander, responsable de Comunicación. 

 Bélxica – VRT: Contacto xeral da corporación.  

 Bulgaria – BNT: Simon Kasabov, Director Xeral.  

 Chipre – CyBC: Contacto xeral da corporación.  

 Croacia – HRT: Tena Perisin, responsable de Relacións Internacionais. 

 Dinamarca – DR: Dan Tschernia, Director Xeral. 

 Eslovaquia – STV: Václav Mika, Director Xeral, e  Marta Gajdosikova, directora 

da televisión pública STV. 

 Eslovenia – RTVSLO: Marko Filli, Director Xeral.  

 España – RTVE: Mar Gómez, directora de Comunicación. 

 Estonia – ERR: Agu Uudelepp, presidente do Consello de Radiodifusión 

Nacional. 

 Finlandia – YLE: Kirsi Bruck, responsable de Desenvolvemento e 

Responsabilidade Social Corporativa. 

 Francia – FT: Rémy Pflimlin, Director Xeral. 

 Grecia – Nerit: Correo xeral. 

 Hungría – MTV: Ildiko Komaromi, responsable de Comunicacións. 
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 Irlanda – RTÉ: Vivienne Flood, responsable de Responsabilidade Social 

Corporativa. 

 Italia – RAI: Nadia Kerwat, responsable Dirección de Relacións Institucionais 

e Relacións Internacionais.  

 Letonia – LTV: Ivars Belte, presidente do Consello de Adminsitración / Klavs 

Croissant, responsable de Comunicacións.  

 Lituania – LRT: Žygintas Pečiulis, presidente do Consello de Administración. 

 Malta – PBS: Contacto xeral. 

 Países Baixos – NPO: Annette van Lijf, responsable de Cumprimento Ético. 

 Polonia – TVP: Juliusz Braun, presidente do Consello de Administración / 

Jacek Zurawski, membro do Consello Asesor. 

 Portugal – RTP: Rui Martins, responsable de Relacións Internacionais. 

 Reino Unido – BBC:  Anita Bhalla, responsable de Radiodifusión. 

 República Checa – CTV: Andrea Savane, responsable de Relacións 

Internacionais. 

 Romanía – TVR: Elena Spanily, responsable de Relacións Internacionais. 

 Suecia – SVT: Johan Linden, asesor principal da Dirección Xeral.  
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A continuación detállase o fluxo de respostas: 

 Primeiro contacto  

Tralo primeiro contacto, na primeira semana do mes de maio, obtivéronse catro 

respostas: 

 ZDF de Alemaña: O responsable de Responsabilidade Social 

Corporativa, Jens Müller, préstase a contestar o cuestionario. 

Resposta: 23 de xuño de 2014. 

 YLE de Finlandia: A responsable de Desenvolvemento e 

Responsabilidade Social Corporativa, Kirsi Bruck, responde á 

petición no primeiro contacto. Resposta: 23 de xuño de 2014.  

 RTP de Portugal: Ante a ausencia de resposta por parte de Rui 

Martins, contáctase con Ana Santana, tamén do departamento de 

Relacións Internacionais, quen fai chegar o cuestionario a Ana 

Fischer, membro do Consello de Administración. Resposta: 24 de 

xuño de 2014. 

 MTV de Hungría: O responsable de Comunicacións, Ildiko 

Komaromi, respondeu o correo electrónico para informar de que a 

súa corporación non desenvolve RSC e que, en consecuencia, non 

dará resposta ao cuestionario.  

 

 Segundo contacto 

No mes de xullo estableceuse novamente contacto con todas as radiotelevisións estatais 

públicas que non responderon tralo primeiro intentp, é dicir, todas excepto catro. 

 LRT de Lituania: O presidente do Consello de Administración,  

Žygintas Pečiulis, respondeu o cuestionario tralo segundo intento. 

Resposta: 28 de xullo de 2014. 
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 HRT de Croacia: O Xefe de Desenvolvemento, Damir Simunovic, 

respondeu ao correo electrónico dirixido ao responsable de 

Relacións Internacionais, Tena Perisin, informando da 

dispoñibilidade para contestar o cuestionario. Resposta: 29 de 

xullo de 2014. 

 RTÉ de Irlanda: A responsable de Comunicacións e 

Responsabilidade Social Corporativa, Vivienne Flood, ofrece 

colaboración dende o primeiro contacto pero non contesta ata o 

segundo. Resposta: 29 de xullo. 

 CT da República Checa: Tralo primeiro contacto, no mes de maio, 

rediríxese a petición á responsable de Recursos Humanos, Barbora 

Smutna, que se encarga da posta en contacto da investigadora coa 

responsable da Área de Acción Solidaria, Mickaela Fricova. No 

segundo envío, no mes de xullo, móstrase gustosa a responder o 

cuestionario. Resposta: 30 de xullo de 2014. 

 DR de Dinamarca: O responsable de Secretaría, Rune Holdt 

Mortensen, respondeu o correo electrónico enviado ao Director 

Xeral, Dan Tschernia, para explicar que aínda que a corporación si 

que desenvolve RSC, o equipo humano encargado da súa xestión 

non gozaba de dispoñibilidade temporal para responder o 

cuestionario.  

 

 Terceiro contacto  

A terceira semana do mes de setembro efectuouse o terceiro e último contacto, que á 

súa vez actuou a modo de recordatorio tralo arranque despois da época estival. Abriuse 

comunicación de novo con todas as radiotelevisións estatais públicas das que non se 

obtivera resposta previamente, isto é, todas agás nove.  

 RTVS de Eslovaquia: O director xeral, Václav Mika, é o encargado 

de ofrecer a información requirida a través do cuestionario. 

Resposta: 24 de setembro de 2014. 
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 ERR de Estonia: Karin Victoria Kuuskemaa, membro do Consello de 

Administración e responsable do Departamento Legal, é a persoa 

encargada de satisfacer as preguntas do cuestionario. Resposta: 24 

de setembro de 2014. 

 SVT de Suecia: O responsable de Estratexia e Responsabilidade 

Social Corporativa, Johan Hartman, respondeu á primeira 

comunicación, se ben non contestou as preguntas do cuestionario 

ata o terceiro contacto. Resposta: 24 de setembro de 2014. 

 BBC do Reino Unido. Tras un intercambio de correos electrónicos 

coa responsable de Radiodifusión, Anita Bhalla, nos que se 

solicitaba o contacto das persas encargadas da RSC ou dalgún 

membro da alta dirección, Bhalla abre diálogo coa editora Nicky 

O´Donell (coordinadora nacional de CIRCOM en Reino Unido), 

persoa que se encarga de contestar as preguntas do cuestionario. 

Resposta: 26 de setembro de 2014. 

 ORF de Austria: Dispoñibilidade para responder o cuestionario 

dende o primeiro contacto. Non obstante, o directivo Gerhard 

Drexler non contestou de forma inmediata e foi necesario esgotar 

os tres intentos de comunicación ata obter a información. 

Resposta: 3 de outubro de 2014. 
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A continuación preséntase o cadro resumo de respostas: 

 

Táboa 2. Respostas radiotelevisións públicas da Unión Europea 

 

 

1.7.4.3.2 ENVÍO DO CUESTIONARIO ÁS RADIOTELEVISIÓNS PÚBLICAS DAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS DE ESPAÑA 

A investigación amplíase ao conxunto das doce radiotelevisións públicas das 

Comunidades Autónomas do Estado español, co obxecto de indagar no nivel de 

coñecemento, interese e implantación da Responsabilidade Social Corporativa como 

modelo de autorregulación e comparar o resultado coa situación a nivel europeo.  

O proceso de contacto coas direccións dos doce entes constou de dúas fases: 

1) Correo electrónico: Primeira comunicación oficial para informar sobre a 

investigación e os seus obxectivos e solicitar datos sobre RSC. Envío dun 

cuestionario, idéntico en contido e forma, ao que se fixo chegar ás 

radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea.  
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2) Chamada telefónica: Medida de reforzo que se adoptou antes da terceira 

reiteración no envío do correo electrónico e correspondente cuestionario. O 

obxectivo era informar sobre a investigación e pedir colaboración para obter 

resposta ao cuestionario.  

 

A continuación preséntase a relación de persoas contactadas:  

 Andalucía – Canal Sur Andalucía: Ángel Fernández Millán, xefe de Relacións 

Públicas. 

 Aragón – Aragón TV: Plataforma web. 

 Asturias – RTPA: Verónica González, secretaria da Dirección Xeral. 

 Baleares – IB3: Departamento de Comunicación. 

 Canarias – RTVC: Candelaria Delgado, xefa de Gabinete. 

 Castilla la Mancha – RTVCM: Departamento de Comunicación. 

 Cataluña – CCMA: Laura Baladas, coordinadora Responsabilidade Social 

Corporativa. 

 Extremadura – Canal Extremadura: Dirección Xeral. 

 Galicia – CRTVG: Fernando Ojea, director Departamento de Comunicación. 

 Madrid – Telemadrid: Plataforma web. 

 Murcia – RTRM: Correo electrónico xeral. 

 País Vasco – EITB: Andoni Aranburu, director de Estratexia e Comunicación. 
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O fluxo de respostas desenvolveuse do seguinte xeito: 

 Primeiro contacto  

Tralo primeiro contacto, na primeira semana do mes de maio, obtivéronse dúas 

respostas: 

 RTPA de Asturias: A secretaria da Dirección Xeral, Verónica 

González, responde afirmativamente, ofrecendo colaboración, se 

ben solicitando ampliación de prazo ata despois do verán debido á 

imposibilidade de contestar antes por motivos de carga de traballo 

e falta de persoal. Finalmente non respondeu o cuestionario.  

 CCMA de Cataluña: A Coordinadora de RSC, Laura Baladas, 

respondeu á solicitude de colaboración, que se emitiu a través da 

páxina web da corporación, para ofrecer información e confirmar a 

súa intención de contestar o cuestionario. Resposta: 9 de xullo de 

2014.  

 

 Segundo contacto 

Non se produciron respostas tralo segundo contacto. 

 

 Terceiro contacto  

Despois de efectuar chamadas telefónicas a todas as corporacións, agás a catalá, fíxose o 

terceiro e último intento de contacto vía correo electrónico, logo do cal só respondeu 

unha corporación.  

 CRTVG de Galicia: O director de Comunicación, Fernando 

Ojea, previo contacto telefónico no que a investigadora o 

puxo en antecedentes sobre a investigación, contestou as 

preguntas do cuestionario. Resposta: 8 de outubro de 2014. 
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A continuación preséntase o cadro resumo das respostas das radiotelevisións públicas 

das Comunidades Autónomas do Estado español.  

 

Táboa 3. Respostas radiotelevisións públicas das Comunidades Autónomas 

 

 

1.7.4.3.3 GRAO DE COLABORACIÓN DAS CORPORACIÓNS 

A primeira parte da investigación derivada do rastrexo das páxinas web corporativas e 

da base de datos de Global Reporting Initiative revelou que sete corporacións de 

radiotelevisión pública da Unión Europea publican informes temáticos sobre 

Responsabilidade Social Corporativa e que dúas máis inclúen esta cuestión como 

apartado diferenciado nas súas memorias anuais. No caso español, tres das once 

corporacións autonómicas divulgan os documentos concernentes a este modelo de 

autorregulación. 

É de relevancia para esta tese de doutoramento comprobar se a transparencia 

prodigada na publicación de informes se traduce na entrega de información de primeira 

man no momento no que, a través dun cuestionario, se reclaman datos concretos sobre 

as estratexias de RSC desenvolvidas nas corporacións analizadas.  

A vontade de apertura debe estar patente na relación directa. A publicación dun informe 

periódico evita os riscos, posto que cada corporación presenta de forma clara e atractiva 

os seus éxitos de RSC, sen afondar nos aspectos menos interesantes ou fracasados da 

estratexia. Sucede precisamente todo o contrario cando a emisión de información debe 

producirse a través dunha entrevista ou dunha enquisa deseñadoa para demandar 
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datos que a empresa non estivo disposta a ofrecer de forma voluntaria na memoria de 

Responsabilidade Social Corporativa.  

Neste capítulo detállase o modo de proceder de cada unha das corporacións e 

identifícase a asunción de distintas estratexias. No caso das radiotelevisións estatais 

públicas da Unión Europea, constátase que non todos os entes que publican memorias 

acceden a responder as preguntas formuladas no cuestionario.   

 

Táboa 4. Colaboración das radiotelevisións públicas da Unión Europea 

 



CUESTIÓNS PREVIAS 

 

69 

 

Das sete corporacións que presentan na súa páxina web os informes de RSC, a única que 

non deu resposta ao cuestionario foi RTVE de España. Por canto ás dúas que inclúen a 

Responsabilidade Social nos seus informes anuais –RTBF e FT-, destácase que non 

ofreceron contestación de ningún tipo aos reiterados intentos de comunicación nos tres 

intentos de contacto.  

No extremo contrario, ubícanse seis corporacións que, a pesar de non publicar informes 

periódicos sobre RSC, acceden a responder as preguntas do cuestionario co obxectivo 

de poñer luz sobre as súas estratexias a curto e medio prazo en relación coa 

Responsabilidade Social Corporativa. Trátase das radiotelevisións HRT de Croacia, RTVS 

de Eslovaquia, ERR de Estonia, LTV de Lituania, CT da República Checa e SVT de Suecia.  

Dende o punto de vista do Estado español, das tres corporacións das Comunidades 

Autónomas que divulgan a súa estratexia de RSC a través de memorias periódicas, dúas 

deron resposta ás cuestións formuladas: CCMA de Cataluña e CRTVG de Galicia. 

Ningunha das demais radiotelevisións contestou, de ningunha maneira,  ás peticións 

presentadas.  

Táboa 5. Colaboración das radiotelevisións públicas da Unión Europea 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

Este marco teórico ten a vocación de dar resposta aos catro primeiros obxectivos desta 

tese de doutoramento, presentados nun dec|logo de intencións no capítulo “Cuestións 

Previas”. A bibliografía académica empregada ao longo das seguintes páxinas foi 

seleccionada coa vontade de dar resposta ás cuestións de base que rexen esta 

investigación e que, en consecuencia, actúan de alicerces de toda a análise.  

 

2.1 DEBATE SOBRE A RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA EN EUROPA 

A Unión Europea de Radiodifusión (UER) identificou en 1993 a radiotelevisión pública 

coa programación para todos, o servizo de base xeralista con ampliacións temáticas, un 

foco para o debate democrático, o libre acceso do público aos principais acontecementos, 

unha referencia en materia de calidade, unha abundante produción orixinal e un espírito 

innovador, unha vitrina cultural, unha contribución ao reforzo da identidade europea, 

así como aos seus valores sociais e culturais, un motor da investigación e do 

desenvolvemento económico.  

Neste capítulo póñense enriba da mesa os argumentos de defensores e detractores da 

radiotelevisión pública, obrigada a redefinir a súa misión de servizo público e o modelo 

de financiamento. Doutra banda, afóndase nas definicións que, historicamente e na 

actualidade, lexitiman a súa existencia e recórrese ao marco lexislativo europeo e estatal 

para dar coas claves que definen un modelo en crise.  
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A radiotelevisión pública europea atópase no espazo dunha discusión na que se 

enfrontan voces que defenden a súa continuidade asociada aos principios democráticos 

e outras que prognostican a súa desaparición en base ao esgotamento da súa función de 

servizo público no contexto do terremoto tecnolóxico e a globalización.  

Aqueles que negan un futuro continuísta para a radiotelevisión pública alegan a 

dificultade para a supervivencia do servizo público nun mundo dixitalizado, 

caracterizado pola converxencia dos medios e a redución dos ingresos públicos. Algúns 

dos autores que presentan argumentos sobre esta perspectiva son Armstrong e Weeds 

(2007), Elstein (2008) e Medina e Ojer (2011). 

O outro cabo da corda está suxeito por aqueles expertos que ven os avances 

tecnolóxicos coma unha oportunidade para a modernización do servizo público a través 

dos contidos en liña e o uso das novas plataformas. Nesta idea enmárcanse académicos 

como Moe (2008), Humphreys (2009), Iosifidis (2011) e Flew (2011). Algúns coma 

Donders (2011) van máis alá e aseguran que as achegas públicas serán imprescindibles. 

Na literatura francesa máis recente, acudimos a Cushion (2012) como férreo defensor 

da esencia do servizo público de radiotelevisión.  

A ollada máis próxima chega da man de autores españois de referencia que avogan pola 

indispensabilidade do servizo público de radiodifusión, xa que continúan a ver os 

medios públicos, de calidade e libres de inxerencias político-partidarias, como elemento 

chave na democracia, a xestión do espazo público e a participación cidadá (Zallo, 2013). 

Pero, conscientes da crise de credibilidade, instan ás corporacións a participar dunha 

profunda transformación e rexeneración democrática que inclúa a independencia 

editoral e un modelo sustentable de financiamento (Bustamante, 2010) así como a 

construción dunha forte alianza coa cidadanía (Miguel de Bustos e Casado del Río, 

2012) porque, en caso contrario, a morte dunha radiotelevisión pública alzarase como 

atentado contra a liberdade de expresión e o dereito á información (Marzal e Casero, 

2014). 
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A defensa da radiotelevisión pública na era dixital ten que basearse no cumprimento da 

súa misión, cuxos catro piares serán a función de servizo público, o financiamento, o 

control dunha autoridade independente e a supervisión parlamentaria (Moragas e 

Prado, 2010).  

Mentres emerxen novas tecnoloxías dixitais e plataformas que arrastran tras de si 

nacentes oportunidades para o desenvolvemento máis amplo do servizo público, 

prodúcese un proceso de renovación da lexitimidade dos medios de comunicación de 

titularidade pública e de reposicionamento como provedores de contido audiovisual 

(Whittle, 2004; Meijer, 2005) 

Tampouco debemos esquecer a Mary Debrett (2010), quen relata que a loita do servizo 

público co progreso tecnolóxico, que trouxo e sigue traendo novos actores ao escenario, 

podería facer innecesaria a presenza do servizo público en base a tres argumentos: 

fragmentación cultural, aparición de tecnoloxías que facilitan a multiplicación de canles 

e a ética do mercado. Neste contexto, analiza a reinvención do servizo público e expón 

que a xustificación para a existencia dos medios públicos na era dixital é a mesma que 

xustificou a súa posta en funcionamento: defender o interese público, no marco da 

mercantilización global, e a esfera pública como espazo para o diálogo democrático. 

A mesma autora publicou en 2014 un artigo na revista científica Television & New Media 

no que sinala que a innovación está xerminando nos organismos públicos de 

radiodifusión de todo o mundo baixo o paraugas do termo “medios de comunicación de 

servizo público” –concepto amparado tamén por Karen Donders-, é dicir, aqueles que se 

estenden a través de novas plataformas e experimentos de contido interactivo. Non 

obstante, o novo fenómeno leva consigo riscos para os medios de comunicación 

financiados con fondos públicos ao tempo que provoca a hostilidade dos seus rivais 

comerciais, novos e vellos, e invoca novos obstáculos e puntos de referencia normativos 

para demostrar o valor público.  

Non en van, e a pesar dos intentos rexeneradores, a situación é dramática. O experto 

francés Francis Guthleben (2012), despois de que o goberno galo anunciase un recorte 

do tres ao catro por cento na corporación estatal pública France Télévisions para 2013, 

admitiu ser “un amante da televisión pública” pero instou a aplicar o realismo: “se non 

se acometen importantes transformacións, morrer|”. 



DEBATE SOBRE A RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA EN EUROPA 

 

73 

 

No caso portugués, previamente ás ameazas de privatización da Radio Televisão de 

Portugal en 2012, o profesor e vicepresidente do Consello Regulador da Entidade 

Reguladora para a Comunicación Social (ERC), Alberto Arons de Carvalho, advertiu no 

seu libro A RTP e o Serviço Público de Televisão (2009) que o servizo público desempeña 

un papel de indiscutible importancia cultural, social, económica e incluso política.  

Sexan cales sexan as características definitorias do servizo público de radiodifusión da 

Unión Europea, Palmeri e Rowland (2011) revisaron a bibligorafía de Achille e Miège 

(1994), Avery e Pepper (1994), Bardoel e d´Haenans (2008), Briggs (1961), Engleman 

(1996) e Regourd (2008) para propoñer finalmente tres liñas de análise acerca do 

futuro da radiotelevisión pública. 

 Misión no contexto cultural de cada sociedade. 

 Medios de apoio, que permitan protexer a independencia fronte as 

influencias políticas e comerciais. 

 Natureza da súa gobernanza, estruturas de organización e distribución e 

programación e servizos. 

En calquera instancia, o servizo público de radiodifusión sobreviviu baixo a 

argumentación de que o mercado non pode cubrir todas as necesidades mediáticas que 

atenden os medios públicos, que o control estatal é antidemocrático e que unha 

alternativa a medio camiño sería necesaria. Agora, o contexto de converxencia 

tecnolóxica e globalización social e económica engade novos ingredientes ao debate 

(Center for Social Media, 2009; Copé, 2008; e Downie e Schudson, 2009). 

O proceso de transición arrancou a primeiros do século XXI. Mentres que a literatura 

dos oitenta e noventa do século pasado tinguía de pesimismo o futuro do servizo 

público de radiodifusión por ver como forzas de disolución a proliferación de canles, os 

recortes de financiamento e a perda do sentido da misión (Tracey, 1998), o comezo do 

2000 trouxo consigo oportunidades de reinvención baseadas na converxencia e a 

multiplataforma (Brugger e Burns, 2011). 
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Numerosos autores resaltan que o novo escenario coincide coas discusións sobre a 

ecoloxía dos medios do século XXI e a ampla transformación do servizo público cunha 

misión de servir ao Estado a través da radio e a televisión que se introduce no marco 

común dixital por medio de plataformas para diversos públicos (Moe, 2008; Trappel, 

2008).
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2.1.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DA RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA 

A situación actual da radiotelevisión pública na Unión Europea só se explica trala análise 

dos acontecementos que marcaron a súa historia. Neste apartado preséntanse os fitos 

que caracterizaron a súa orixe e evolución, desigual no contexto xeográfico da Unión 

Europea. A pesar dos tardíos intentos de normalización por parte das autoridades 

europeas no eido audiovisual, continúan sen subsanarse as diferenzas.  

A pesar das dificultades, o servizo público de radiotelevisión está preto de converterse 

en centenario en Europa, xa que a British Broadcasting Corporation cumprirá en 2022 

cen anos dende as súas primeiras emisións. A corporación británica atópase xa en plena 

estapa de preparación da que se prevé sexa unha conmemoración que contribúa á 

lexitimación da radiotelevisión de titularidade pública. 

 

En 1899 o italiano Guillermo Marconi realiza a primeira transmisión radiotelegráfica a 

través da Canle da Mancha. É nese momento no que os historiadores establecen o 

nacemento da radiofonía. A radio foi entendida coma un perfecto substituto da 

telegrafía, se ben a partir da segunda década do século XX foi tomada nos Estados 

Unidos, Francia e Gran Bretaña coma un medio en termos de audiencia. 

Michele Hilmes retratou en 1997 as impresións, fascinacións e incluso o espanto que 

provocou a radio no individuo e na memoria colectiva do seu público, moito máis alá de 

calquera das percepcións ás que deu lugar a televisión unhas décadas máis tarde. Estas 

sensacións tamén foron trasladadas por autores como Scannell (1996) e Douglas 

(2004). 

A implantación da radio en Europa foi desigual. Mentres que a emisora estatal do Reino 

Unido foi fundada en 1922 –actualmente está inmersa nos preparativos da celebración 

do centenario do seu nacemento-, outros Estados non tiveron servizo público de radio e 

televisión ata finais da década de 1960, ou incluso máis tarde (Bignell e Fickers, 2008).  
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En canto á televisión, as primeiras emisións remóntanse ao ano 1936 –as primeras 

probas datan de 1927- cando o goberno británico nomeou unha comisión investigadora 

para definir a posición do Estado en materia televisiva. En xaneiro de 1935 optouse pola 

televisión electrónica e o 2 de novembro de 1936 a British Broadcasting Corporation 

(BBC)  iniciou as primeira retransmisións regulares de servizo público dende os estudos 

Alendra Palace, en Londres.  

No resto de Europa, en Francia a Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones 

puxo en marcha unha emisora na Torre Eiffel en 1937 e Alemaña xa conseguira 

retransmitir con éxito os Xogos Olímpicos de 1936, coa recepción das emisións en 

lugares públicos. Deste xeito, cara a mediados da década de 1930 as transmisións 

tenderon a regularizarse nas principais capitais: Berlín, Londres, París e Nova Iorque. 

Ante a escaseza de receptores, Gran Bretaña en 1937 e os Estados Unidos en 1939 

comezaron a producir en serie aparellos para uso doméstico. 

O desenvolvemento da televisión viuse truncado co estalido da Segunda Guerra Mundial 

posto que todos os gobernos implicados concentraron o esforzo económico na 

produción armamentística. Co seu remate en 1945, tanto gobernos coma sectores 

industriais repensaron o papel da radio e da televisión dende o punto de vista da 

recuperación social, económica e tecnolóxica. 

En Gran Bretaña, a televisión pública dos primeiros anos da posguerra, naquel momento 

en situación de monopolio, identificouse coa cultura das clases altas e centrouse en 

consolidar a idiosincrasia británica baseada na identidade nacional e monárquica. En 

Francia, a televisión foi nun primeiro momento rexeitada polas elites intelectuais e puxo 

en marcha mecanismos de espectáculo lixeiro e variedades. En Italia, pola súa banda, 

serviu nos primeiros anos para a unificación lingüística dun Estado que mostraba altas 

taxas de analfabetismo.  

No caso español, Bustamante (2006) expón que mentres no modelo social europeo o 

servizo público radiotelevisivo foi concibido como peza mestra do espazo público 

democrático, en España naceu asociado ao réxime franquista e non ao Estado, 

carecendo de autonomía e filosofía de servizo público. Segundo o seu entender, unha 

vez que o Franquismo comprendeu a utilidade do medio, a censura e o dirixismo 
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afectaron á televisión e esta situación non cesou en democracia senón que, pola contra, 

os resortes autoritarios persistiron os anos seguintes.  

Sexa como fora, a radiotelevisión pública como servizo público nacional, de carácter 

social, naceu ligado ao Estado como espazo de cohesión simbólica e ao recurso 

radioeléctrico analóxico escaso, que impoñía unha planificación técnica e regulación 

restrinxida (Paracuellos e Benghozi, 2011). 

A pesar das diferenzas entre as políticas audiovisuais desenvoltas polos Estados que 

hoxe constitúen a Unión Europea, fálase dun modelo europeo de televisión fronte o 

americano, coa institución europea como berce dunha filosofía de rotura de barreiras. 

Tal é así que a televisión do vello continente naceu e desenvolveuse baixo un mesmo 

signo: a vocación de servizo público fronte o modelo americano de industria en mans de 

intereses privados e supeditada ás leis propias do mercado (Martínez, 1999). 

O servizo público de radiotelevisión en réxime de monopolio xustificouse 

tradicionalmente por factores tecnolóxicos –as limitacións do espectro radiofónico-, e 

por elementos políticos e culturais –o papel da televisión como ferramenta de 

socialización e instrumento democrático. A compoñente ideolóxica pesou máis que a 

económica e o Estado asumiu a xestión televisiva na medida en que se consideraba que 

a televisión debía satisfacer unhas necesidades xerais vinculadas á educación, a 

promoción cultural, o dereito á información e a cohesión nacional (Mateo e Bergés, 

2009). 

O réxime de monopolio foi defendido de forma significativa polo denominado Comité 

Pilkington, que se creou en xullo de 1960 no Reino Unido para debater sobre o futuro da 

radiodifusión. De feito, o informe publicado en 1962 rexeitou a entrada de televisións e 

radios comerciais no sistema de radiodifusión. Pola contra, recomendou á BBC 

introducir licenzas de televisión en color e ampliar o ámbito de actuación da radio con 

emisoras locais. 

Porén, brotaron voces críticas a este modelo, asociado por moitos ao modo de proceder 

dos réximes totalitarios. O economista británico Ronald H., profesor da Universidade de 

Chicago e Premio Nobel en 1991,  xa dende a década de 1930 e nas sucesivas, criticou 
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duramente o monopolio do sistema de radiodifusión británico. Neste senso, o coñecido 

como pai da nova economía institucional, tachou de erróneo o principal argumento de 

que o monopolio era tecnicamente necesario debido ás limitacións de espectro. 

Ademais, tamén rexeitoou a premisa da eficiencia financeira empregada para xustificar 

o monopolio de servizo público (Coase, 1950). 

Os avances na dixitalización e as telecomunicacións responderon por si mesmos ao 

argumento da escaseza de frecuencias que xustificaba o monopolio. Así mesmo, o 

avance das políticas neoliberais que propugnaron a xestión privada dos servizos 

públicos contribuíu a minar a noción de monopolio público. Definitivamente, na década 

de 1970 naceron as primeiras empresas de televisión e radio privadas.  

A modo de resumo, Manfredi (2008) distinguiu tres fases na evolución da televisión:  

 Primeira fase. Tras un longo período de monopolio público, a partir da 

década dos setenta, prodúcese a proliferaron de televisións privadas e 

xorden os operadores de cable e satélite. Isto conduce ao adelgazamento dos 

entes públicos e á liberación dos mercados audiovisuais a escala 

internacional.  

 Segunda fase. As radiotelevisións asumen a dixitalización e a globalización 

como novos desafíos para o cumprimento da misión.  

 Terceira fase. As televisións de réxime estatal aparecen en países con 

deficiencias democráticas. 

A tradición europea no referido á radiotelevisión pública foi tratada por autores 

norteamericanos como Eli Noam, que en 1995 abordou a evolución dos operadores 

públicos europeos, monopolios ata a década dos oitenta na maioría dos casos. Para iso 

analizou as transformacións tecnolóxicas, políticas e económicas anteriores ás 

primeiras normativas comunitarias. 

As radiotelevisións públicas enfrontáronse dende a década dos oitenta a unha 

importante contradición: por unha banda operaban coma institucións políticas ao 

difundir mensaxes, valores, ideas e información e, noutra banda, exercían coma 

empresas comerciais que debían sustentarse desde o punto de vista económico.  
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Pese a que radiotelevisión estatal pública se desenvolveu de forma independente en 

cada Estado membro, axiña floreceu o interese de lograr unha comuñón no modo de 

proceder que crease unha única identidade europea. En 1957 Francia, Alemaña, Italia, 

Bélxica, Países Baixos e Luxemburgo asinaron en Roma o Tratado da Comunidade 

Económica Europea co obxectivo de sentar as bases dun mercado común, se ben nese 

momento non se incluíron premisas sobre o audiovisual europeo.  

Aínda así, xa existían por aquel entón experiencias no marco da radiodifusión que se 

manteñen na actualidade. A Unión Europea da Radiodifusión creouse en febreiro de 

1950 a partir dun conglomerado de vinte e tres organizacións interesadas en fundar 

unha asociación profesional de organismos de radio e televisión sen fins comerciais. 

Actualmente contabiliza setenta e tres membros activos en cincuenta e seis países de 

Europa, Oriente Próximo e norte de África, ten carácter independente e desmarcouse do 

desenvolvemento propio da Unión Europea.  

A radiotelevisión estatal pública foi tida en conta pola Unión Europea a partir sobre 

todo da década de 1980, cando se fixo necesario regular o seu funcionamento con 

respecto ao nacemento das corporacións de titularidade privada, sen ser capaz, iso si,  

de pór solución a problemas de especial relevancia como o da competencia. A pesar de 

tratar de crear un marco europeo común e unificado por medio de sucesivos 

documentos normativos, é certo que continúa habendo grandes distancias nos modos 

de proceder entre unhas e outras corporacións. 

Dende o punto de vista lexislativo, as primeiras políticas europeas do audiovisual e na 

Unión Europea xorden na década dos setenta, esencialmente arredor de debates sobre a 

protección do cine, e desenvólvense nos oitenta, ao tempo que se produce a 

liberalización, privatización e consolidación do novo modelo dual de radiotelevisión. 

Identifícanse cinco etapas: 
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1) 1984. Antecedentes, reflexións e debates no Parlamento, Comisión Europea e 

Consello de Europa que culminan no Libro Verde da Televisión sen 

Fronteiras (1984), que confronta determinismo económico e diversidade 

(Corredor e Bustamante, 2012). 

2) 1985-1992. Etapa de reequlibrio e salvagarda do servizo público de 

radiotelevisión, cine e pluralismo dos medios coa publicación da Directiva da 

Televisión sen Fronteiras (1989), o Programa Media de protección e 

promoción do cine e o audiovisual (1991) e o Libro Verde sobre Pluralismo e 

Concentración de Medios (1992). 

3) 1993-1999. O Tratado de Maastricht, aprobado en 1992 pero implementado 

en 1993, recoñece no seu artigo 151 (no Tratado vixente, no 167) as culturas 

dos Estados membros da Unión Europea como expresión de riqueza e 

herdanza común. Posteriormente, en 1997 publícase o Libro Verde da 

Converxencia e o Protocolo ao Tratado de Maastricht sobre o respaldo ao 

financiamento da radiotelevisión pública fronte as presións e denuncias das 

empresas privadas ante a Dirección Xeral de Competencia. Son o xerme das 

Comunicacións de 2001 e 2009 sobre axudas estatais aos medios de 

comunicación públicos.  

4) 2000-2010. Desenvolvemento de políticas separadas e conflitos. En canto ás 

iniciativas, ponse en marcha Cultura 2000, Media Plus (ata 2007), a Carta dos 

Dereitos Fundamentais a UE (2000) e a Directiva de Servizos de Medios 

Audiovisuais (2007). Así mesmo, trabállase na regulación das redes de 

telecomunicacións e comercio electrónico e dereitos de autor na sociedade 

do coñecemento.  

5) 2010-2020. Publicación da Estratexia 2020 e a Axenda Dixital Europea e 

implantación de Europa Creativa 2014-2020. Conclúe o Programa Media 

(2007-2013).
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2.1.2 DEFINICIÓNS TEÓRICAS DA RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA 

Resulta imposible empregar unha única definición que dea cumprido resumo á bagaxe 

literaria que sobre o concepto de radiotelevisión pública se acumulou durante os 

últimos noventa anos, dende o seu nacemento europeo no berce da BBC. Non obstante, 

neste apartado preséntanse as principais definicións tomadas de autores de referencia 

para podermos situar as lindes teóricas en base ás características principais.  

Coa vontade de ofrecer unha panorámica ampla, acudiuse á bibliografía máis relevante 

das últimas décadas –con especial atención a autores españois- pero tamén ás 

definicións publicadas por institucións oficiais.  

 

A radiotelevisión ha de ser definida como aquela empresa provedora de servizos 

(Cubeles, 2002), que distribúe a domicilio produtos audiovisuais (Bustamante, 2004) 

que satisfacen necesidades de distinta natureza (Igartua e Badillo, 2003). Ademais é 

investidora en activos concretos, os programas, que perseguen una maximización de 

retornos, xeralmente medidos a través de audiencia (Berné e Oribe, 2013).  

Nas bases da definición coinciden a maioría dos autores, se ben resulta imposible lograr 

a unificación efectiva e práctica das propostas de todos eles no que respecta á 

modalidade pública. As diferenzas fanse notables nos engadidos e achegas de 

significado que lle son dadas a este significante. En todo caso, dende o punto de vista 

administrativo, pódese afirmar que os programas de radio e televisión presentan 

características propias dos bens públicos, é dicir, que o seu acceso é gratuíto e que o 

consumo non destrúe o servizo nin impide o seu desfrute por parte doutros 

consumidores (Medina, 2005). 
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A radiotelevisión pública como tal foi definida por primeira vez polo primeiro Director 

xeral da British Broadcasting Corporation (BBC), John Reith, que sostivo que as funcións 

destas organizacións debían ser educar, informar e entreter. No BBC Handbook de 1928 

recóllense as percepcións de Reith, quen advertiu que o entretemento debía ocupar 

unha posición de menor importancia respecto aos outros dous obxectivos. Así mesmo, 

incidiu na importancia de manter altos niveis de calidade, co rexeitamento de contidos 

prexudiciais para a sociedade.  

Precisamente, no caso do Reino Unido procedeuse a establecer unha relación a distancia 

entre o Estado e o servizo público de radio e televisión. Deste xeito, en lugar de situalo 

baixo a tutela directa da administración central, decidiuse deixalo en mans dun órgano 

que actuase a favor do interese público e que gozase da autonomía suficiente para evitar 

inxerencias políticas ou burocráticas: o BBC Trust. 

Manfredi (2008) sinala que esta idea de servizo público que cobre o territorio estatal e 

que garante o pluralismo xustifica o financiamento público vía canon ou a través dunha 

modalidade mixta. A pesar de que os fondos procedan directamente da cidadanía -

canon- ou indirectamente -partidas procedentes dos orzamentos xerais dos Estados-, a 

radiotelevisión pública debe estar liberada de calquera tipo de interferencia ou presión 

comercial e política.  

Nesta liña, a UNESCO indica que a radiotelevisión pública só pode servir de piar da 

democracia cando o seu labor se realiza dende o pluralismo, a diversidade de 

programación, a independencia editorial, a rendición de contas e a transparencia.  

A Unión Europea de Radiodifusión (UER) coincide nesa definición e recalca que a 

radiotelevisión pública ha de ser independente dos poderes políticos e económicos e 

servir tan só á poboación que a financia, entendéndoa coma conxunto de cidadáns e 

cidadás e non de consumidores e consumidoras. 
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Co foco posto nas dúas definicións oficiais procedentes da UNESCO e maila UER, García 

Leiva (2008) enumera tres funcións innatas das radiotelevisións de servizo público:  

1) Función económica e tecnolóxica dinamizadora das industrias culturais 

nacionais. 

2) Función política centrada na democratización das comunicacións, 

encabezada por un servizo público modelo e referente. 

3) Función cultural garante da calidade e promotora das características 

distintivas de cada comunidade. 

Mateo e Bergés (2009) presentaron unha definición de radiotelevisión pública en 

comparativa coas empresas de titularidade privada. Sosteñen que as primeiras deben 

caracterizarse por:  

 Maior oferta de información. 

 Especial atención á diversidade territorial. 

 Respecto á diversidade cultural e lingüística. 

 Máis oferta de programas culturais e divulgativos. 

 Ampla cobertura de deportes e competicións non maioritarias. 

 Existencia de programas de servizos e de participación de grupos sociais 

significativos. 

 Atención salientable ao público infantil e ancián. 

 Impulso á produción nacional. 

 Maior grao de diversificación da programación. 
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O Grupo de Alto Nivel sobre Pluralismo e Liberdade nos Medios da Comisión Europea 

publicou en xaneiro de 2013 o informe “A liberdade e o pluralismo nos medios de 

comunicación resultan cruciais para a democracia europea”, no que se advirte que a 

propiedade pública dos medios de comunicación non é sinónimo de propaganda do 

goberno e a independencia editorial das radiotelevisións públicas debe ser respectada 

polos gobernos. 

Nesta liña recoméndase que haxa unha disposición dos fondos estatais para os medios 

de comunicación públicos que son esencias para o pluralismo, por cuestións xeográficas, 

lingüísticas, culturais e políticas, pero que non son comercialmente viables. Así mesmo, 

sostén que os medios públicos han de estar suxeitos a normas estritas que prohiban a 

inxerencia gubernamental e garantir o pluralismo interno baixo a supervisión dun 

organismo independente que represente a todas as partes. 

Para que a radiotelevisión sexa pública debe crear un espazo de exposición, debate, 

valoración e interpretación de ideas plural e crible, no que toda a cidadanía, sen 

excepción, se vexa representada. Ademais, ha de preocuparse de trasladar informacións 

e contidos que, ao mellor carecendo de forza comercial, gozan de importancia desde o 

punto de vista cultural ou político. En definitiva, ha de ser o fiel reflexo da sociedade e 

do territorio no que desenvolve a súa actividade, respectando as minorías e difundindo 

as diferenzas, especialmente as culturais e lingüísticas. 

A lexislación estatal e internacional europea debe ser garante de que os principios 

asociados á radiotelevisión pública se cumpran de forma tallante. É ineludible velar 

porque os poderes políticos, sindicais, económicos ou doutra orde, en todo caso elitistas, 

non manexen ao seu antollo as cordas dun servizo público convertido en marioneta de 

propaganda. Por iso, os procesos de nomeamento das direccións e os sistemas de toma 

de decisións deben estar debidamente especificados en prol do pluralismo e a 

transparencia. O bo goberno corporativo debe reinar na xestión empresarial destas 

empresas de titularidade pública para manter a boa saúde democrática.
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2.1.3 CONCEPTO DE SERVIZO PÚBLICO APLICADO Á RADIOTELEVISIÓN 

A finalidade deste apartado é explicar como se define o termo de servizo público no 

marco da radiotelevisión de titularidade pública. Logo de describir as distintas etapas na 

evolución do concepto, identifícanse os elementos definitorios:  

 Universalidade 

 Responsabilidade cultural  

 Independencia 

 

O concepto de servizo público ten a súa orixe na xurisprudencia e doutrina francesas de 

finais do século XIX e primeiros do XX. No inicio, a noción valeu de criterio para o 

reparto de competencias entre as dúas ordes xurisdicionais: a ordinaria e a 

administrativa. A Escola de Burdeos, encabezada por Duguit e Jezel, desenvolveu a 

teoría definitiva do servizo público describindo o concepto coma toda actividade cuxo 

cumprimento debe ser asegurado, regulado e controlado polo Estado por tratarse 

dunha forma de interdependencia social. Pero a noción de servizo público foi 

empregada por primeira vez por Rousseau para trazar a diferenza entre a idea do 

“interese colectivo do Estado” e de “servizo ao rei” (López Candela, 2004). 

Na tradición norteamericana o concepto de servizo público procede da “common law” 

británica, na cal é o poder político o que, en última instancia, delimita os sectores do 

servizo público (Tremblay, 1988). Refírese, polo tanto, ao sistema legal baseado nas 

decisións adoptadas polos tribunais, pola xurisprudencia, en contraste cos sistemas de 

Dereito Civil, onde a principal fonte é a lei. En consecuencia, descansa sobre un 

conxunto de normas non escritas e non promulgadas ou sancionadas. 

A Unión Europea está composta por Estados prestadores de servizos de necesidade 

básica para a sociedade e financiados a través das arcas públicas, engrosadas polo cobro 

de impostos, taxas e distintos tipos de canons. Inclúese nesta categoría a radiotelevisión 

pública, entendida por parte da comunidade investigadora, como se relatou en capítulos 
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anteriores, como o espazo que garante a difusión de información veraz e plural para 

alimentar unha opinión pública de calidade.  

Raymond Williams (1990) propuxo unha serie histórica de clasificacións de servizos 

públicos de radio e televisión. 

 Modelo paternalista. Derivado das ideas ilustradas, pretende educar á 

audiencia e transmitir valores, hábitos e gustos mediante o manexo do 

monopolio e a censura sobre a premisa do ben común. O paternalista foi o 

modelo defendido polo primeiro director xeral da BBC, John Reith, quen 

entendeu que a radiotelevisión debía ser incluída na liña doutros servizos 

públicos provistos pola administración, como as estradas e o ferrocarril. 

Desde xeito, a BBC erixiuse nos primeiros anos como voz institucional, cuxo 

discurso era considerado formal e oficial.  

 Modelo burócrata. Desenvolveuse co crecemento das institucións do Estado, 

cando as estruturas audiovisuais se dispuxeron de acordo coa burocracia 

estatal. Trátase dun sistema moi asociado ás ditaduras, unha radiotelevisión 

feita á medida do réxime, como foi o caso da Radio Televisión Española 

durante o Franquismo.  

 Modelo carismático. Define unha radiotelevisión menos burocrática e máis 

próxima á cidadanía.  

 Modelo de vangarda. Baséase nunha radiotelevisión cunha programación 

máis arriscada e dirixida ao entretemento. 

Nun primeiro momento desenvolveuse o modelo paternalista con motivo dos límites do 

espectro radioeléctrico. Non obstante, unha vez que esas barreiras foron perfectamente 

superadas, impúxose o argumento de que as corporacións públicas habían de ter como 

obxectivos básicos formar, informar e entreter, máxima que continúa impregnando a 

lexitimidade da radiotelevisión pública nos tempos actuais.  
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Eses son os tres obxectivos centrais que constitúen a pedra angular da existencia da 

radiotelevisión pública, pero hai máis. Marta Roel Vecino (2006) engadiu tres:  

 Universalidade ou acceso libre por parte da poboación a todos os contidos. 

 Responsabilidade cultural, sobre todo lingüística no caso de radiotelevisións 

que afectan a rexións ou autonomías dentro dun Estado. 

 Independencia fronte o poder político e os intereses comerciais, posto que un 

servizo público nunca debe estar a expensas do proveito particular ou 

partidista, sexa privado ou público. 

O Consello Audiovisual de Cataluña define o servizo público como a preservación das 

garantías democráticas, das funcións informativa, económica, política, social, cultural, 

educativa, divulgadora, interrelacional, identitaria, de calidade, de equilibrio territorial, 

mobilizadora de valores, impulsadora de creatividade e guía. 

Manfredi (2008) deu un paso máis alá para incluír na súa definición de servizo público 

conceptos relacionados coa programación que se ofrece á sociedade. Na súa opinión, 

este concepto é o resultado dunha noción ampla das políticas públicas de comunicación 

que consiste no bosquexo de obxectivos políticos, económicos e sociais. Isto abarca o 

sistema estatal de televisión, as institucións de organización e control, o financiamento e 

o conxunto de contidos da programación, así como a interacción entre o mercado, o 

interese público e a audiencia. Como consecuencia, o servizo público reflicte na 

programación os contidos de calidade, a independencia política e a non subordinación 

aos intereses comerciais. 

A defensa da radiotelevisión pública tamén foi plasmada dende o punto de vista 

habermasiano, segundo o cal está destinada a ampliar a esfera pública para garantir o 

acceso á información de todos os membros da sociedade. Esta percepción vincúlase aos 

modelos que apoian o financiamento público e a implantación do canon. Este sistema é 

o que, de forma xeral, está instituído actualmente na Unión Europea.  

Esta tipoloxía de radiotelevisión impúxose, aínda que non totalmente, fronte os modelos 

híbridos que combinan as esixencias do servizo público e os ingresos comerciais. 
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Numerosas corporacións europeas mantiveron durante anos ambas vías, pero todas 

elas están prescindindo dos ingresos comerciais, en parte tras seren obrigadas por 

normativas europeas contra a competencia desleal coas canles privadas.  

López Cepeda (2011) detecta que moitas radiotelevisións públicas, como o caso da 

española, optaron por imitar as políticas de programación das canles comerciais coa 

finalidade de preservar a súa situación no mercado e non perder audiencia. Isto 

carrexou como consecuencia unha perda de identidade e credibilidade social das cadeas 

públicas, acentuada polo control dos poderes debido á información xerada. A partir desa 

situación, resáltase a busca de calidade, o pluralismo informativo e a protección do 

interese xeral como os tres principais obxectivos.  

Neste contexto de incertezas, Pauwels e Donders (2014), apuntan que unha 

aproximación racional ao servizo público de radiodifusión debe conter seis respostas a 

seis preguntas imprescindibles: 

 Pode o servizo público de radiodifusión estar activo en todas as plataformas? 

 Que deben achegar as radiotelevisións públicas ao proxecto dos medios de 

servizo público? 

 Cal pode ser o custo dos medios de servizo público? 

 Como asegurar a rendición de contas das radiotelevisións públicas? 

 Como controlar e avaliar as radiotelevisións públicas? 

 Como equilibrar o servizo público de radiodifusión co desenvolvemento do 

sector privado? 

Ambas autoras propoñen cinco valores fundamentais sobre o servizo público de 

radiodifusión: 

A. Conversa. As radiotelevisións públicas deben implicar o seu público, evitando 

tratar á audiencia como receptora pasiva. Trátase de persoas activas que 

poden interactuar, participar e crear.  

B. Empoderamento cidadá. As emisoras públicas teñen que estar enraizadas 

nunha visión emancipatoria –a nivel de acceso, habilidades, comprensión 
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crítica, etcétera- e ofrecer un punto de entrada á abundancia de contidos 

dispoñibles. 

C. Creatividade e innovación. Deben ofrecer servizos creativos e ser un porto 

seguro para a innovación tecnolóxica e a xeración de experiencias 

envolventes.  

D. Conservación. As radiotelevisións públicas teñen un papel a desempeñar na 

garantía cultural común e nas narrativas nacionais. En consecuencia, deben 

afondar no contido local, a dixitalización e a máxima calidade.  

E. Credibilidade. As emisoras públicas teñen que ser punto de referencia, coa 

calidade como distintivo nun contexto no que a audiencia conta cunha morea 

de opcións. 

A continuidade do servizo público de radiodifusión pasa por garantir unha oferta de 

calidade, economicamente sustentable ao tempo que baseada na innovación e a 

creatividade. Un modelo que se distinga de toda a oferta privada, non só nas grellas de 

programación, senón que tamén nas ferramentas de rendición de contas e avaliación 

empregadas.
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2.1.4 CARACTERÍSTICAS DO SERVIZO PÚBLICO APLICADO Á 
RADIOTELEVISIÓN 

É abundante e ampla a literatura producida nas últimas décadas en torno ao concepto 

do servizo público aplicado á radiotelevisión. A pesar das múltiples variantes da 

definición e da falta de consenso á hora de postular un único estamento, sitúanse como 

piares a universalidade, a responsabilidade cultural e a independencia coa finalidade de 

formar, informar e entreter a toda a cidadanía do territorio no que opera. Non existe 

plena conformidade sobre cales son todas e cada unha das características que definen o 

servizo público, polo que na seguintes páxinas preséntase unha mostra das que se 

consideran máis relevantes en base aos obxectivos desta tese de doutoramento. 

 

A análise do concepto de servizo público asociado á radiotelevisión para o deseño do 

marco teórico desta tese de doutoramento revela que existen tres elementos 

coincidentes na maioría das definicións e que, en consecuencia, son chave na definición 

do termo: universalidade, responsabilidade cultural e independencia.  

O profesor na Universidade de Manchester Tom Gibbons (1998) identifica dous 

elementos básicos do servizo público: a universalidade e a responsabilidade cultural. A 

primeira entendida dende o punto de vista xeográfico, posto que se debe asegurar que 

os contidos chegan a todo o territorio no que opera a radiodifusión pública, garantindo 

ademais que se dá resposta aos intereses e gustos de todo o público que se encontra 

nese espazo. Noutra banda, a responsabilidade cultural vista como a vontade de 

informar, educar e entreter a partir dos máximos niveis de calidade. Outro aspecto 

asociado ao servizo público é a independencia da influencia política, motivo polo cal 

advirte o autor que a radiodifusión pública debe ser financiada en parte polas súas 

audiencias.  

A UNESCO, no informe “Public broadcasting: why? How?” (2000), sinala que a acción da 

radiotelevisión pública apóiase en certos principios fundamentais, definidos na época 

dos medios de comunicación de interese xeral, moito antes da multiplicación das 

emisoras e da era da especialización. Non obstante, recomenda que dirixentes dos 
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servizos públicos se ocupen de darlles un novo sentido, reinterpretalos dalgunha 

maneira, nun mundo dominado pola fragmentación dos medios de comunicación.  

Segundo esta organización, os principios que definen a radiotelevisión de servizo 

público son:  

 Universalidade: a radiotelevisión pública debe ser accesible a toda a 

cidadanía no territorio no que desenvolve a súa actividade. 

 Diversidade: de xéneros propostos, de públicos destinatarios e de temas 

tratados.  

 Independencia: o servizo público é o lugar onde as ideas deben expresarse 

con toda liberdade, un foro onde circule información, opinión e crítica. Isto só 

é posible se se preserva a independencia, e por conseguinte a liberade, fronte 

as presións comerciais e o poder político. 

 Especificidade: a radiotelevisión pública débese distinguir dos demais 

servizos de radiodifusión. A audiencia debe recoñecer este servizo entre toda 

a oferta, para o que ha de crear novos xéneros, innovar e arriscar. 

O informe “Radiotelevisión de servicio público: Un manual de mejores pr|cticas” 

publicado pola UNESCO en 2005 recolle unha definición do Consello da Comisión 

Europea da Televisión Independente, que identifica os seguintes pés da radiotelevisión 

de servizo público a modo de decálogo: 

1. Ampla cobertura de programas que comprazan unha variedade de 

preferencias e intereses. 

2. Alta calidade técnica e niveis de produción, con adecuado financiamento, 

innovación e diferenciación, a través do uso de todos os modernos 

recursos. 

3. Toma en consideración dos elementos culturais, lingüísticos e sociais das 

poboacións minoritarias. 

4. Satisfacción dos intereses comunitarios particulares de cada rexión. 
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5. Identidade nacional. 

6. Emisión de estreas de producións orixinais. 

7. Aposta polos riscos creativos. 

8. Sentido da independencia e imparcialidade a través de noticias sólidas e a 

creación dun foro para o debate público no que se garanta a pluralidade 

de opinións. 

9. Cobertura universal. 

10. Publicidade comercial limitada. 

Partindo da xeralidade alcánzase a concreción. A continuación preséntase unha mostra 

das definicións de servizo público dalgunhas das corporacións de radiotelevisión 

pública da Unión Europea que serán analizadas nesta investigación sobre 

Responsabilidade Social Corporativa.  

A BBC do Reino Unido cita os seguintes principios de servizo público:  

 Universalidade xeográfica. 

 Universalidade de atención, a programación ten que alimentar todos os 

intereses e gustos. 

 As minorías deben recibir unha atención especial, sobre todo as persoas 

discapacitadas. 

 Recoñecemento da identidade nacional. 

 Afastamento dos intereses creados, en particular dos gobernos. 

 A universalidade de pago, o financiamento procede de todos os usuarios. 

 A estrutura e a competitividade destínanse á programación de calidade máis 

que aos números da audiencia. 

 Innovación.  
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No contexto do Estado español, a Radio Televisión Española estableceu dez estamentos 

de servizo público:  

 Impulsar o coñecemento dos valores constitucionais: liberdade, xustiza, 

igualdade e pluralismo político. 

 Promover activamente o pluralismo co pleno respecto ás minorías mediante 

o debate democrático, información obxectiva e plural e libre expresión de 

ideas. 

 Respectar a dignidade humana, con actuacións en prol dos dereitos dos 

menores, a igualdade de sexos e a non discriminación. 

 Impulsar a diversidade cultural e lingüística. 

 Ofrecer calidade, diversidade, innovación e esixencia ética. 

 Ter por obxectivo atender ás máis amplas audiencias, tanto no seu número 

coma na diversidade. 

 Propiciar o acceso de todos aos distintos xéneros de programación e aos 

eventos sociais, institucionais, culturais e deportivos. 

 Favorecer a educación, difusión intelectual e artística e de toda clase de 

coñecementos, así como o seu desenvolvemento por medios audiovisuais. 

 Asegurar a protección dos dereitos do consumidor. 

 Fomentar a produción audiovisual española e europea.  

France Télévisions de Francia expón na súa páxina web que o réxime xurídico do 

servizo público se define en torno a tres principios: continuidade, igualdade e 

adaptabilidade.  
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En 2010 a RTÉ irlandesa publicou unha Declaración de Servizo Público, na que 

identificou seis características:  

 Independencia de calquera interese. 

 Previsión e reacción ante todos os intereses, necesidades e preocupacións da 

comunidade irlandesa. 

 Mantemento dos máis altos estándares de calidade. 

 Defensa dos valores democráticos consagrados na Constitución. 

 Promoción da expresión cultural irlandesa. 

 Responsabilidade. 

Pola súa banda, a YLE finesa manifesta na súa web que o servizo público é apoiar a 

democracia e fortalecer a cultura finesa, así como mostrar unha imaxe diversa e 

multicultural do mundo. Adicionalmente, engade o principio da igualdade de 

oportunidades para que todos os fineses teñan as mesmas opcións á hora de obter 

información, vivir experiencias, estar entretidos e educarse e desenvolverse a si 

mesmos.   

Segundo a ORF austríaca, o servizo público consta de cinco dimensións no ámbito da 

radiotelevisión pública: 

 Valor corporativo. 

 Valor individual.  

 Valor internacional. 

 Valor estatal. 

 Valor social.  

O servizo público da ZDF alemá sitúase sobre os valores do humanismo, a democracia 

liberal, a conciencia cultural e o xornalismo independente, coa finalidade de satisfacer 

as audiencias. O obxectivo, di no seu sitio web, é ofrecer fiabilidade e credibilidade.  
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En base aos principios citados polas radiotelevisións estatais públicas investigadas, é 

imprescindible acudir a Manfredi (2008) por ser autor dunha proposta de catro 

categorías para a clasificación dos principios que definen o servizo público:  

1. Variedade e equilibrio de contidos:  

 a) diversidade de xéneros;  

 b) amplitude e variedade de xéneros e formatos;  

 c) investimento comparado entre xéneros,  

 d) dispoñibilidade de contidos en horas de máxima audiencia.  

2. Diversidade:  

 a) programación que cumpra as necesidades e as demandas dos 

 consumidores;  

 b) programación para distintos tipos de targets;  

 c) representación dos distintos puntos de vista;  

 d) programación demandada a distintas produtoras;  

e) promoción da representación das distintas comunidades.  

3. Calidade:  

 a) orixinalidade e innovación;  

 b) cumprimento dos canons de decencia e bo gusto;  

 c) produción de alta gama;  

 d) contidos ambiciosos, desafiantes, provocadores e estimuladores da 

 audiencia. 

4. Valores sociais:  

 a) identidade cultural;  

 b) democracia informada;  

 c) variedade nos servizos informativos.  
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O servizo público en si mesmo debe ser un dos elementos definidores das estratexias de 

Responsabilidade Social Corporativa. As súas características e principios regulan o bo 

funcionamento das radiotelevisións públicas e, en consecuencia, convértese nun 

elemento de autorregulación de cara aos públicos de interese.  

Neste senso, a Unión Europea de Radiodifusión publicou en 2014 o informe “Revisión 

dos Valores do Servizo Público de Radiodifusión. A ferramenta”, entendido como 

mecanismo de control do servizo público. As recomendacións da UER son incluídas 

nesta tese de doutoramento por entender que constitúen un modelo sintetizador, 

completo á par que sinxelo, das características que han de definir o servizo público.  
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Táboa 6. Valores do servizo público de radiodifusión 

VALORES DO SERVIZO PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN 

UNIVERSALIDADE  - Alcance audiencia 

- Accesibilidade 

- Plataformas 

- Cohesión social 

INDEPENDENCIA - Gobernanza 

- Fondos 

- Toma de decisións (editoriais) 

- Confianza 

- Servizo á democracia 

EXCELENCIA - Control de calidade 

- Formación 

- Visión externa 

DIVERSIDADE - Programación 

- Audiencias xuvenís 

- Organización 

- Visión externa  

RENDICIÓN DE CONTAS - Transparencia 

- Escoita dos grupos de interese 

- Publicación de informes 

INNOVACIÓN - Contido 

- Innovación tecnolóxica 

- Colaboracións  

- Implementacións 

Fonte: Unión Europea de Radiodifusión, 2014 

 

 

 

 



TANIA FERNÁNDEZ LOMBAO 

Cada radiotelevisión pública establece os seus principios de servizo público, pero o que 

ha de ser coincidente en todas elas é o rexeitamenteo a poñer en risco o seu 

cumprimento por dar resposta a cálculos de custos e beneficios.  

O concepto de servizo público e a súa relación coa radiotelevisión debe ser entendido 

irremediablemente como unha prolongación dos dereitos e liberdades das persoas no 

ámbito da esfera pública e no escenario da democracia. Os medios de comunicación 

públicos son o baluarte dese espazo e, polo tanto, é obrigatorio impedir as ameazas e 

violacións que se enfronten ao seu rexo cumprimento.
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2.1.5 TRANSICIÓN DO ANALÓXICO AO DIXITAL 

O futuro da radiotelevisión pública está asociado indiscutiblemente á evolución da súa 

misión e a como esta se adapte aos avances tecnolóxicos. Co inicio do século XXI 

intensificouse a vertixe de cambios e evolucións que están levando ás corporacións de 

radiotelevisión pública a mergullarse nunha nova dinámica de traballo que está sendo 

afrontada de forma desigual no contexto da Unión Europea. 

 

Para afrontar o arranque deste capítulo acódese á bibliografía galega, concretamente á 

tese de doutoramento de Ana López Cepeda (2010) na que se presenta unha cronoloxía 

do desenvolvemento da Televisión Dixital Terrestre na Unión Europea.  

Reino Unido foi o país pioneiro no lanzamento da TDT en Europa, pero axiña se foi 

implantando a nova televisión polo continente europeo, destacando o período que vai 

desde 2002 a 2005. Os países que promoveron servizos de Televisión Dixital Terrestre 

foron, ademais de Reino Unido (1998), por orde cronolóxica: Suecia (abril de 1999), 

España (maio de 2000), Finlandia (agosto de 2001), Suíza (novembro de 2001), 

Alemaña (novembro de 2002), Holanda (abril de 2003), Bélxica (xullo de 2003), Italia 

(xaneiro de 2004), Francia (2005) e República Checa (2005). 

Werner Rumphorst (2003) advirte que canto máis se diversifiquen e individualicen as 

fontes de información e máis se fragmenten as audiencias, máis importante será manter 

polo menos un servizo vigoroso que faga de punto estatal – nacional de referencia e de 

identificación ao mesmo tempo que de foro de opinión. 

Non obstante, contra o esforzo polo cumprimento do servizo público sitúanse as forzas 

dos mercados que conducen cara ás concentracións empresariais e aos oligopolios, 

incluso ata os límites das lexislacións. Neste senso, Manfredi (2008) alertou de que a 

lóxica comercial non asegura a diversidade, salvo para os que teñen alto poder 

adquisitivo. Ademais, a diversidade lingüística e cultural pode resultar excesivamente 

cara. 
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O apagamento analóxico puxo fin a unha relación directa entre o radiodifusor, que 

producía contidos, e o público, que compraba ou alugaba o receptor de televisión. Vicent 

Porter (2007) detectou cinco novidades:  

 Produción de aparellos DTV, PVR e decodificadores. 

 Incremento do mercado de instalación de antenas (foi temporal). 

 Ampliación do mercado para os publicistas, por haber máis canles. 

 Crecemento das oportunidades de product placement e publicidade sobre 

estilo de vida. 

 Afianzamento dun mercado secundario de programas de televisión.  

Pero a transformación máis radical prodúcese co novo papel que asumen as audiencias. 

En primeiro lugar a chegada da Televisión Dixital Terrestre implica a súa fragmentación 

e o incremento da cantidade de horas de programación necesarias para alimentar un 

número crecente de canles.  

Foi un cambio que moitos viron con vertixe pero que outros quixeron aproveitar para 

crear o valor diferencial con respecto da competencia. Danse as condicións para que a 

radiotelevisión de servizo pública faga valer a súa esencia de promoción da innovación, 

sen detrimento da calidade e mediante a continuación na provisión de programas que 

previsiblemente desaparecerán das televisións comerciais (Miguel e Garitaonandía, 

2007) 

Os xestores das radiotelevisións públicas dirixen medios cuxos alicerces son a 

universalidade e a calidade dos contidos. Por iso, han de quedar claras e marcadas as 

diferenzas co modo de traballar das radios e televisións comercias de titularidade 

privada. 

A Unión Europea publicou numerosas comunicacións a través do Consello de Europa e 

da Comisión, e mesmo por medio do Protocolo de Ámsterdam, para manifestar a 

necesidade de plasmar o servizo público nos novos modelos de información como 

motor de transición dixital.  
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A BBC do Reino Unido foi das primeiras, como vén sendo habitual, en encadrar os pasos 

para asegurar un exitoso salto do analóxico ao dixital. O 2000 Communications White 

Paper puxo de manifesto que os principais obxectivos que debían perseguir o servizo 

público e a industria audiovisual habían ser a consecución con éxito da migración dixital 

antes do ano 2010 e o mantemento do servizo público audiovisual como núcleo da 

Televisión Dixital Terrestre.  

O goberno quería conseguir que o mercado británico dos medios de comunicación fose 

un dos máis competitivos do mundo, asegurar o servizo universal e a capacidade de 

elección de diversos servizos de alta calidade e certificar que a cidadanía e os 

consumidores estivesen protexidos. 

Neste senso, unha das primeiras decisións tomadas no seo da BBC foi a creación de 

canles temáticas. Esta estratexia foi fortemente criticada polas empresas de titularidade 

privada, que alegaron que non era ese o uso máis axeitado dos orzamentos recadados a 

través do canon. Tamén a UNESCO se manifestou no 2000 contra o desenvolvemento de 

canles tem|ticas por parte das radiotelevisións públicas: “Cabe preguntarse se as 

emisoras de radio e televisión pública deberan crear servizos especializados sabendo 

que a súa razón de ser é dirixirse ao conxunto do gran público e non só aos públicos 

particulares”. 

En todo caso, coa bagaxe que permite o paso dunha década dende esa comunicación do 

ano 2000, pódese afirmar que foi unha estratexia exitosa posto que posteriormente 

todas as corporacións públicas europeas labraron o camiño da especialización temática 

sen intención de deixar de atender a ningún público. 

Bustamante (2007) foi outra das voces que se expresou con reservas ante a 

dixitalización. Na súa opinión había unha ameaza de que a multiplicidade e 

fragmentación da oferta de canles temáticas e servizos, coa conseguinte segmentación 

de públicos, acabase cunha experiencia compartida que sustentase o consenso e a 

cohesión social e degradase a base económica para a fabricación de programas de 

calidade. 
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Non pode quedar á marxe da transformación tecnolóxica Internet, que propiciou un xiro 

de cento oitenta graos nas políticas dos medios de comunicación. A inmersión na rede 

obriga aos operadores a unha revisión completa da xestión empresarial, que comeza 

pola propia creación dunha dirección para Internet e novos medios (Manfredi, 2008). 

Créanse novos servizos públicos ao abeiro da tecnoloxía dixital, que permiten a 

transmisión da mesma información pero con menos recursos, o que deriva nun 

incremento do número de programas e unha mellora da calidade.  

Os custos son inferiores aos da tecnoloxía analóxica, mais non desaparecen. Ademais, é 

paso obrigado a súa detallada xustificación perante a cidadanía que, a fin de contas, é 

quen sustenta a radiotelevisión pública. O financiamento público xustifícase cando os 

novos medios se inclúen nunhas políticas públicas xerais, de maneira que Internet e 

outras tecnoloxías conexas completen os obxectivos da misión do operador público.  

É tempo para que a radiotelevisión pública se redefina sobre os cementos do servizo 

público para garantir a comprensión do seu por que. Manfredi (2008) atribúelles tres 

funcións no marco dixital:  

 Actuar de contrapeso do oligopolio empresarial e da fragmentación da 

audiencia. 

 Ampliar as posibilidades de elección dos consumidores. 

 Influír positivamente no ecosistema estatal de medios. 

Ademais, as radiotelevisións públicas deben atopar novas maneiras de involucrar ao 

público e enriquecer as súas sociedades. Teñen que navegar nun novo entorno 

competitivo e regulador xa que comezan a medirse nun mercado multiplataforma. A 

adaptación a este novo escenario requirirá de creatividade e innovación dos creadores 

de contido (Murray, 2013). 

Aínda así, é unha realidade que a dixitalización aínda non chegou a todos os fogares da 

Unión Europea. O respecto á misión de servizo público aínda ten que materializarse a 

través dos sistemas convencionais de transmisión para garantir a universalidade e 

calidade do servizo. O pulo definitivo para o apagamento analóxico non estará rematado 

ata que toda a poboación teña acceso a Internet e aos novos sistemas de transmisión 
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dixital, no que se refire ao cumprimento da función pública que lexitima a continuidade 

das radiotelevisións públicas.  

Na segunda década do século XXI a televisión chega aos usuarios a través de seis 

pantallas –televisor convencional, ordenador, teléfono móbil, tableta, consola de 

videoxogo e receptor panorámico para alta definición-,  en forma de múltiples servizos 

fragmentados e converxendo con outros medios de comunicación, coma as redes 

sociais. Neste contexto, o concepto máis ruturista co pasado é o da interacción 

fragmentada cos receptores. 

Segundo o anuario “Televisión, cinema, video and on-demand audiovisual services in 39 

European States” publicado en 2014 polo Observatorio Europeo do Audiovisual, os 

modos de transmisión do sinal de televisión na Unión Europea en 2012 eran: 1) 

televisión por cable; 2) televisión dixital por cable; 3) redes SMATV e DTH dixital 

(recepción individual por satélite); 4) redes SMATV e DTH de pago; 4) IPTV 

(distribución por subscrición a través de banda ancha. Neste caso, opción gratuíta 

porque se subministra co servizo de conexión a Internet); 5) IPTV de pago (para aquelas 

canles que só se distribúen previo abono dunha cota); 6) TDT (Televisión Dixital 

Terrestre); 7) TDT de pago.  
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Táboa 7. Recepción de televisión 2012 (%) 

 

Segundo os datos do Observatorio Europeo do Audiovisual (2014), a Televisión Dixital 

Terrestre (TDT) é o modelo de recepción por excelencia en Chipre, Croacia, España, 

Grecia, Italia, Lituania e Reino Unido. Cabe destacar tamén a importancia deste sistema 

en Letonia, cuxa implantación se sitúa dous puntos por debaixo da televisión por cable.  
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A Televisión Dixital Terrestre de pago rexistra cifras simbólicas -pois non supera en 

ningún caso a barreira do 20 por cento- en Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, 

Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Países Baixos, Reino Unido e Suecia. O 

único Estado no que destaca coma un dos modelos principais de transmisión de sinal de 

televisión é Malta, cun 42.6 por cento dos fogares con aparello receptor nos que se paga 

por este sistema. 

Pola súa banda, a televisión por cable é a que predomina en Alemaña, Bélxica, 

Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Hungría, Letonia, Malta, Países Baixos, 

Portugal, Romanía e Suecia, sendo así o sistema de transmisión máis implantado no 

conxunto da Unión Europea. A televisión por cable de pago é o sistema máis empregado 

en Finlandia, na mesma porcentaxe que a televisión por cable estándar, mentres que no 

caso de Portugal sitúase na segunda posición. 

A televisión por satélite é a máis común en Austria, Bulgaria, Eslovaquia, Irlanda, 

Polonia e o Reino Unido (neste último rexístranse porcentaxes similares para a 

recepción por satélite e a Televisión Dixital Terrestre). A recepción individual por 

satélite en modalidade de pago non se alza como modelo principal en ningún Estado 

membro, se ben Polonia rexistra unha porcentaxe moi alta con respecto aos demais, dun 

52.9 por cento. En canto ao IPTV, destaca en Francia, cunha cifras moi similares ás da 

TDT, un 38 por cento.
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2.1.6 POLÍTICAS EUROPEAS PARA A RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA 

Neste epígrafe preséntanse as políticas europeas que na actualidade debuxan o 

marco común lexislativo no que se moven todas as radiotelevisións estatais públicas 

da Unión Europea. A normativa comunitaria sobre radiodifusión desenvólvese a 

partir da década dos setenta e oitenta do século pasado, cando conclúe o monopolio 

das televisións públicas e xorden as primeiras canles comerciais.  

 

O modelo audiovisual europeo é de carácter dual, baseado na coexistencia das 

radiotelevisións de titularidade pública e privada. Esta convivencia dista de ser pacífica 

e está inmersa en constantes conflitos, entre os que destacan: o difícil equilibrio do 

marco de financiamento,  a disputa da audiencia e da publicidade e a protección do cine 

e o audiovisual como industrias simbólicas e estratéxicas da diversidade cultural 

europea. Esas problemáticas sitúanse no pé da dicotomía entre a política da 

competencia e a retórica do pluralismo e da diversidade cultural. 

Neste contexto nacen as políticas europeas do audiovisual, que se materializan en cinco 

ámbitos: a través das Directivas e Comunicacións comunitarias de obrigada 

transposición ás respectivas lexislacións estatais; mediante as axudas directas á 

produción e distribución a través dos programas Europa Creativa ou Euroimages;  a 

cargo do Observatorio Europeo do Audiovisual e da Axencia Executiva Educativa, 

Audiovisual e Cultural; pola regulación e vixía dos mercados da competencia; e na 

defensa da filosofía do pluralismo tanto democrático como sociocultural.   

As políticas europeas de comunicación audiovisual na segunda década do século XXI 

derívanse das Directivas de Servizos Audiovisuais de 2007 e 2010, Programa Europa 

Creativa (2014-20) e da Axenda Dixital Europea 2020. En base a estas normativas, os 

Estados membros da Unión Europea deben adaptar as súas leis para dar cumprida 

resposta ás novidades da conversión dixital.

 

 



POLÍTICAS EUROPEAS PARA A RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA 

 

107 

 

2.1.6.1. POLÍTICAS EUROPEAS 

 

2.1.6.1.1 DIRECTIVA EUROPEA DE MEDIOS AUDIOVISUAIS 

 A televisión pública na Unión Europea réxese a través da Directiva Europea de Medios 

Audiovisuais, aprobada o 11 de decembro de 2007, que veu a modificar as disposicións 

legais, regulamentarias e administrativas que conformaban a Directiva de Televisión 

sen Fronteiras, aprobada en 1989 e vixente ata 2007, que tiña como propósito eliminar 

os obstáculos á circulación transfronteiriza da televisión entre os Estados membros, que 

debían cumprir uns requisitos en canto a produción nacional, protección de menores, 

publicidade e patrocinio. 

A Directiva presenta nas súas primeiras páxinas unha relación de definicións a ter en 

conta no novo panorama audiovisual. Destácase a presentación do termo de prestador 

de servizos audiovisuais como a persoa física ou xurídica que ostenta a 

responsabilidade editorial sobre a elección do contido da comunicación audiovisual e 

sobre a forma específica en que se organiza o dito produto. É polo tanto unha condición 

que a responsabilidade editorial competa á persoa física ou xurídica que transmite os 

contidos.   

O documento caracterízase por diferenciar por primeira vez en Europa os conceptos de 

servizo lineal, é dicir, a emisión continuada de programas de fluxo, e non lineal, referido 

aos modelos de vídeo e televisión baixo demanda, de catálogo ou á carta. O aspecto que 

determina o espazo entre ambas fórmulas é o do rol que adquire o usuario, que 

abandona a súa posición de espectador pasivo.  

Deste xeito, púxose letra a un baleiro normativo coa disposición de abarcar todo tipo de 

comunicación audiovisual, independentemente da canle de distribución, agás as 

versións electrónicas dos xornais, revistas, transmisións de audio e servizos de radio. A 

Directiva non descarta, ademais, que servizos non lineias cheguen a substituír os 

primeiros grazas ás súas potencialidades. 
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Aínda así, algúns autores non se mostraron conformes coas novas definicións por 

considerar que se trata dunha diferenciación contraditoria no marco dun escenario de 

converxencia dixital condicionado polos lobby das industrias culturais. 

“De forma máis retórica que efectiva –así o critican as asociacións de usuarios- a 

Directiva trata de protexer os dereitos básicos dos cidadáns e dos telespectadores, 

especialmente no ámbito da radiodifusión lineal, pero en menor medida diante dos 

novos servizos. Ese é o punto máis feble que foi criticado polas asociacións de usuarios 

da comunicación pola desprotección dos seus dereitos na regulación dos servizos á 

carta ou baixo demanda” (Campos Freire, 2011). 

A nova normativa comunitaria fixo fincapé en evitar o falseamento da competencia, 

mellorar a seguridade xurídica, contribuír á plena realización do mercado interior e 

facilitar a creación dun espazo único de información, a partir dun conxunto básico de 

normas coordinadas, con respecto aos servizos de comunicación baixo petición. 

O Artigo 3 establece que os Estados membros garantirán a liberdade de recepción e non 

obstaculizarán no seu territorio as retransmisións dos servizos de comunicación 

audiovisual procedentes doutros Estados membros. 

Pola súa banda, os Estados membros deben asegurar que os servizos de comunicación 

audiovisual ofrecidos polos prestadores baixo a súa xurisdición non conteñan 

incitacións ao odio por razón de raza, sexo, relixión ou nacionalidade (Artigo 6); que os 

seus servizos sexan gradualmente accesibles a persoas con discapacidade visual ou 

auditiva (Artigo 7); e que non emitan obras cinematográficas fóra dos períodos 

acordados cos titulares dos dereitos (Artigo 8). 

En canto á publicidade, flexibilízanse os horarios e contémplanse as fórmulas de 

integración de produtos e colocación de temas dentro dos argumentos cinematográficos 

e de ficción, patrocinio e telepromoción no caso das televisións comerciais, mentres que 

nas públicas tende a desaparecer. A nova normativa substitúe a limitación da cantidade 

diaria de publicidade televisiva por unha acotación horaria, isto é, elimínase o tope 

diario e mantense o límite horario do vinte por cento por cada hora natural en relación 

cos anuncios de publicidade televisiva e de televenda. Ademais, ambas vertentes de 

publicidade deberán ser facilmente identificables e distinguirse do contido editorial.  
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Unha das grandes novidades é a autorización con respecto ao emprazamento de 

produtos en todos os programas, agás os informativos, infantís, espazos de consellos e 

documentais. Porén, esta modalidade deberá ser sempre advertida ao principio e final 

de cada programa co indicativo “product placement” ou “emprazamento do produto”.  

A diversidade cultural apuntálase no que respecta á produción cinematográfica. O 

Artigo 13 da Directiva insta a fomentar a produción de obras europeas e o acceso ás 

mesmas e propón incluílas no catálogo de programas ofrecidos polo servizo de 

comunicación audiovisual a petición. Ademais, as radiotelevisións deberán destinar 

para obras europeas unha proporción maioritaria do seu tempo de difusión (Artigo 16) 

e reservarán como mínimo o dez por cento do seu tempo de emisión, exceptuando o 

dedicado a información, deporte e publicidade, a obras europeas de produtores 

independentes dos organismos de radiodifusión (Artigo 17). 

A protección aos menores queda blindada a través do Artigo 27, segundo o cal a 

radiotelevisión non incluirá ningún programa que poida prexudicar seriamente o 

desenvolvemento físico, mental ou moral dos menores e, en particular, programas que 

inclúan pornografía ou violencia gratuíta. 

A revisión da Directiva en 2010 insistiu na necesidade de que as regras sexan aplicadas 

en base á natureza do servizo e non en función da plataforma na que é entregado o 

contido ao usuario, de modo que se distinguen os servizos audiovisuais lineais, 

incluíndo IPTV, streaming e difusión web, dos servizos non lineais ou baixo demanda. 

Os Estados son os encargados de crear a conexión adecuada entre a norma comunitaria 

e as leis estatais. Para iso, están obrigados a garantir a independencia da autoridade de 

regulamentación nacional encargada de poñer en práctica as disposicións da Directiva. 

Así  mesmo, esta normativa representa a primeira capacidade de avaliar e equilibrar a 

dualidade a nivel estatal baixo a supervisión da UE.   

O Grupo de Alto Nivel para Medios Libres e Plurais como garante da Democracia 

recoñeceu en 2013 o esforzo harmonizador da Directiva, se ben resaltou que continúa 

habendo diferenzas estatais, como son as leis de difamación, as lexislacións sobre 

fiscalidade, subvencións financeiras e protección de datos. Así mesmo, reclama 
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uniformidade con respecto á composición e o rol dos órganos reguladores, posto que a 

Directiva tan só require a cooperación dos organismos reguladores independentes. 

A existencia de diverxencias entre as normas propias de cada un dos Estados membros, 

entre elas e con respecto á normativa europea provocan que o marco lexislativo non 

sexa máis ca un espello de sombras desdebuxadas que afectan enormemente ás 

actividades tranfronteirizas e sobre todo aos servizos non lineias, menos regulados por 

seren máis recentes.  

A autora Gilliam Doyle (2012) resumiu en “Economía audiovisual: los mercados 

audiovisuales en la Unión Europea” as distintas críticas que recibiu esta Directiva. Por 

unha banda, a imposición das mesmas normas aos servizos non lineais que ás emisoras 

convencionais creará, segundo afirma, incertezas que frearán o investimento en 

servizos de novos medios de comunicación, poñendo aos actores europeos en 

desvantaxe con respecto a Estados Unidos e Xapón. Noutra banda, foi tachada de 

demasiado liberal por flexibilizar algunhas das restricións de publicidade e 

emprazamento do produto fronte a Directiva de Televisión Sen Fronteiras.  

Tamén na liña crítica, académicos coma Wheeler (2007) entenderon que está 

demasiado centrada na desregulación e no apoio á industria e ao comercio en lugar de 

buscar a sintonía en cuestións culturais e cidadás. 

 

2.1.6.1.2 POLÍTICAS EUROPEAS SOBRE FINANCIAMENTO 

O financiamento vén regulado a través de dúas modalidades normativas: o Protocolo de 

Ámsterdam de 1997, que apoia a subvención estatal da radiotelevisión pública co 

condicionante de que salvagarde o pluralismo, o control democrático e a promoción dos 

valores socioculturais; e as Comunicacións Europeas de 2001 e 2009 sobre os requisitos 

das axudas estatais para a radiotelevisión pública. 
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A primeiros da década de 1990 do século pasado, os grupos mediáticos comerciais 

denunciaron a dobre vertente de financiamento das radiotelevisións públicas, que 

recibían fondos estatais ao tempo que os combinaban cos ingresos por publicidade. 

Ademais desta suposta competencia desleal, ampliaron a crítica á expansión dos medios 

públicos máis alá das vías tradicionais, coa apertura de canles temáticas e de servizos en 

liña.  

Neste contexto, o Protocolo de Ámsterdam foi a fórmula adoptada en 1997 pola Unión 

Europea para dar base legal ao financiamento da radiotelevisión pública e poñer punto 

e final ás denuncias dos operadores privados. 

O Protocolo deixa claro que “o sistema de radiodifusión público dos Estados membros 

está directamente relacionado coas necesidades democráticas, sociais e culturais de 

cada sociedade e coa esixencia de preservar o pluralismo dos medios de comunicación”. 

Adicionalmente, a Comisión Europea publicou a Comunicación de 2001 sobre a 

aplicación das normas en materia de axudas estatais ao Servizo Público de Difusión, 

ampliada en 2009, para dar resposta ás preocupacións dos operadores comerciais.  

Este documento establece a necesidade de acadar un control efectivo das axudas dende 

os Estados a través dun mecanismo de avaliación que inclúa a revisión previa dos novos 

servizos postos en marcha polos organismos de radiodifusión pública, aclaracións sobre 

a inclusión de produtos de pago dentro da misión de servizo público e maior 

supervisión a nivel estatal das misións corporativas.  

Deste xeito, os Estados membros son os encargados de establecer os mecanismos 

axeitados para garantir un control regular e eficaz no uso do financiamento público e 

para impedir a sobrecompensación e a subvención cruzada (López Cepeda, 2011). 

Na última Comunicación, a de 2009, recoñécese o permiso para que as organizacións 

públicas poidan traballar noutras plataformas sempre e cando manteñan os principios 

da súa misión, é dicir, a salvagarda das necesidades democráticas, sociais e culturais que 

se especifican no Protocolo de Ámsterdam. Deste xeito, os servizos non lineais non 

quedan relegados tan só ás empresas audiovisuaias de titularidade privada con fins 

comerciais. 
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O Punto 11 da Comunicación manifesta que “as disposicións do Tratado constitutivo da 

Comunidade Europea entenderanse sen prexuízo da facultade dos Estados membros de 

financiar o servizo público de radiodifusión na medida en que o financiamento se 

conceda aos organismos de radiodifusión para levar a cabo a función de servizo público 

tal e como foi atribuída, definida e organizada en cada Estado membro, e na medida en 

que o dito financiamento non afecte ás condicións do comercio e da competencia na 

Comunidade nun grao que sexa contrario ao interese común, debendo terse en conta a 

realización de dito servizo público” (Comisión Europea, 2009). 

Esta Recomendación fai referencia expresa á converxencia dos medios dixitais. 

Considera que a radiodifusión e a televisión non deben incluír na definición a radio e a 

televisión por Internet posto que non requiren de autorizacións por parte dos Estados, 

como, pola contra, si que é o caso dos xornais dixitais. Esta percepción oponse ao ditado 

na Directiva de 2007, que ubica os servizos non lineais cos medios tradicionais por 

ofrecer produtos similares, e non coas versións electrónicas dos xornais por ter o 

mesmo formato de emisión. 

“O obxectivo dos medios impresos na Internet é garantir o negocio e quedar fóra da 

regulación formal. Na medida en que os sitios web de moitos xornais ofrecen cada vez 

máis material audiovisual, de tal maneira que se parecen moito aos servizos en liña 

ofrecidos polos medios de radiodifusión pública, a excepción xera confusión e unha 

posible discriminación a favor dos sitios en liña por prestar servizos como televisión 

baixo demanda, pero non cubertos pola Directiva, simplemente porque están asociados 

cun diario impreso”, (Michalis, 2011). 

Neste apartado tamén é de destacar o programa Media, que se iniciou na década de 

1980, para promover o financiamento da formación, elaboración de guións, produción e 

distribución do audiovisual. A asignación actual deste proxecto é de 775 millóns de 

euros para o período 2007-2013, o que equivale a catro millóns de euros para cada 

Estado membro. 

A finalidade deste programa europeo é fomentar unha maior difusión das obras 

audiovisuais europeas ademais de perseguir que a industria sexa máis competitiva para 

colaborar na reestruturación da rede audiovisual europea, principalmente ante os 

Estados Unidos. 
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Como nota negativa, non se establece con exactitude cales son os resultados que se 

pretende obter a través destes investimentos. Isto provoca o inevitable debate sobre o 

modo no que se conceden axudas públicas para a produción de cultura. Non é tanto 

unha cuestión de cantidades, senón de obxectivos.  

Brevini (2013) sostén que se o mundo en liña debe impregnarse do mesmo espírito de 

servizo público que caracteriza á radiodifusión tradicional, os responsables políticos 

europeos e as institucións teñen que entender que é crucial unha reconfiguración dos 

valores e do servizo público de radiodifusión 2.0. 

 

2.1.6.1.3 POLÍTICAS EUROPEAS SOBRE CINE E CULTURA 

O Programa Europa Creativa, que deu relevo ao Programa Media a partir de 2013, 

integra accións e culturais e audiovisuais para o período 2014-2020. O obxectivo é a 

transformarse e adaptarse a un mercado único dixital ao tempo que se preservan os 

valores das identidades e as diversidades culturais xenuínas dos países europeos. Esta 

motivación atópase de fronte coa complexidade da gobernanza da Unión Europea.  

Cabe sinalar que se trata dun programa esencialmente sobre cultura e cine, se ben é 

certo que repercutirá na televisión dende o punto de vista da produción de contidos. A 

Unión Europea sostivo durante vinte anos o Programa Media, no que investiu máis de 

1.800 millóns de euros en axudas á guionización, produción, distribución, exhibición, 

reconversión dixital e circulación exterior. Agora esta iniciativa vén de fusionarse co 

programa de Cultura para denominarse Europa Creativa, cunha dotación de 1.800 

millóns –900 millóns para o audiovisual e 500 millóns para actividades culturais- 

enfocado á promoción financeira e o emprendemento empresarial.  

Dende o punto de vista televisivo, o subprograma Media –dentro de Europa Creativa- 

inclúe como unha das súas motivacións incrementar a capacidade dos operadores 

audiovisuais europeos para realizar obras audiovisuais con potencial circulación na 

Unión e fóra dela, así como coproducións europeas e internacionais, incluíndo as 

emisoras de televisión.   
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2.1.6.1.4 AXENDA DIXITAL 2020 

A acción normativa da Unión Europea con respecto á radiotelevisión complétase coa 

Axenda Dixital Europea 2020. Trátase dunha das sete iniciativas da Estratexia Europea 

2020 que ten como propósito definir a función capacitadora que deberán desempeñar 

as tecnoloxías da información e a comunicación para reactivaren o crecemento da 

economía europea na segunda década do século XXI. 

Coa ollada posta no horizonte da terceira década do século XXI, parte de sete 

obxectivos: 

 Crear un mercado único dixital. 

 Mellorar a interoperabilidade entre contidos e servizos TIC. 

 Fomentar a confianza e a seguridade en Internet. 

 Ofertar un acceso moito máis rápido e seguro. 

 Estimular o investimento en I+D. 

 Promover a alfabetización mediática e capacitación dixital. 

 Aplicar as TIC ás iniciativas sobre cambio climático, sistemas de saúde e 

inserción laboral. 

Estes sete obxectivos foron concretados nun plan de acción de cen medidas iniciado en 

2010, pero que avanza lentamente segundo recoñeceu a propia Comisión Europea en 

2011 debido a que que numerosas actuacións dependen da vontade da UE pero tamén 

do seu encadre na gobernanza europea, é dicir, nas lexislacións e intereses de todos os 

Estados membros. 

Neste momento están concluídas as acción relacionadas coa simplificación das redes 

paneuropeas para difusión de contidos en liña, o acceso ás obras orfas, a promoción do 

mercado de servizos baixo demanda, a avaliación da concesión de licenzas e a redución 

de obstáculos para a distribución de contidos creativos. Así mesmo, engádense 

estratexias para implementar o marco europeo de interoperabilidade e para aplicar leis 

que apoien o mercado único dixital.  
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No ámbito da televisión dixital, márcase como obxectivo ofrecer á cidadanía as 

prestacións da televisión en alta definición (AD), co impulso da oferta de contidos de 

alta calidade. Para iso é necesaria a existencia dun parque de receptores adaptados e 

con capacidade para recibir emisións AD. Por outra banda, perséguese facilitar a 

adopción de novas solucións tecnolóxicas no ámbito da televisión dixital para mellorar a 

calidade dos servizos e fomentar un uso eficiente do espectro radioeléctrico. Prevese 

que en 2020 os contidos e as aplicacións dixitais sexan entregados case exclusivamente 

en liña. 

A reacción en España a esta proposta chegou a través da elaboración das liñas para a 

Creación dun Foro de Tecnoloxía Audiovisual, dependente do Ministerio de Industria, 

Enerxía e Turismo, no que participen axentes relevantes no ámbito audiovisual co 

obxectivo de facilitar o desenvolvemento e implantación de innovacións como a Alta 

Definición, a televisión en 3D e a híbrida, ademais de solucións en mobilidade. 

“Esta estratexia é a transición cara a unha economía e sociedade dixital integrada para 

superar problemas críticos e lograr avanzar nos grandes obxectivos. Os problemas son a 

falta de investimentos en redes, falta de interoperabilidade, falta de habilidades, 

sociedades desestruturadas, mercados dixitais fragmentados, aumento da 

ciberdelincuencia, baixa confianza dixital e investigación e desenvolvemento 

insuficientes. Fronte a iso, é preciso avanzar nos obxectivos de despregue de redes, 

aumento da demanda de servizos e creación de contidos e servizos sen fronteiras” 

(Campos Freire, 2011). 

A Axenda Dixital Europea establece como principal obxectivo para a segunda década do 

século XXI a implantación das redes de banda ancha pensadas para múltiples servizos 

dixitais de telefonía, conexión a Internet e televisión. Por iso, ese é o novo perfil dos 

operadores converxentes de comunicacións que pretenden a integración do negocio dos 

servizos de conectividade, información, coñecemento e entretemento. 

A distribución dixital de contidos culturais, xornalísticos e creativos, ao ser máis rápida 

e barata, permite aos autores e provedores de contidos chegar a audiencias novas e 

máis extensas. Por iso, Europa precisa impulsar a creación, produción e distribución –en 
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todas as plataformas- de contidos dixitais. Isto require de modelos de negocio 

innovadores, a través dos cales se poida acceder aos contidos e pagar por eles de moitas 

formas diferentes, conseguindo un xusto equilibrio entre a remuneración dos titulares 

dos dereitos e o acceso do público en xeral. Ademais, asúmese que a dispoñibilidade 

dunha oferta legal en liña ampla e atractiva constituirá unha resposta eficaz á piratería. 

De acordo coa Axenda Dixital, os contidos e servizos, que han de ser cada vez máis 

atrractivos, deben estar dispoñibles nun entorno de Internet transfronteirizo. No caso 

da televisión, fálse da explosión de fórmulas baseadas no streaming, plataformas de 

vídeo, aplicacións e servizos baixo demanda. Neste senso, existen importantes desafíos 

a abordar, tales como a dispoñibilidade transfronteiriza de servizos e a capacidade dos 

operadores para aproveitar plenamente a distribución en liña.  

Esta iniciativa internacional ten como misión desenvolver políticas e fomentar a 

investigación e a innovación para buscar solucións óptimas a tres problemas principais: 

 A evolución dos dereitos de autor e da súa xestión nun mundo conectado. 

 O papel das TIC na xestión de contidos, incluíndo a mellora da 

dispoñibilidade de contidos creativos en liña e a accesibilidade dos 

consumidores tamén a través das fronteiras. 

 A simplificación dos procesos de concesión de licenzas e a súa transparencia 

a través da utilización de bases de datos e estándares.  
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Por outra banda, no marco de debate sobre a Axenda Dixital, a Comisión Europea e a 

Unión Europea de Radiodifusión acordaron ampliar a súa cooperación no 

fortalecemento dos medios públicos nos Estados membros da UE. O 30 de agosto de 

2013 anunciouse a sinatura dun Memorando de Entendemento baseado en catro 

obxectivos: 

1. Mellorar a responsabilidade pública e a credibilidade dos Medios de Servizo 

Público. 

2. Contribuír á mellora da sustentabilidade financeira dos Medios de Servizo 

Público. 

3. Mellorar a independencia editorial. 

4. Contribuír á preparación dos Medios de Servizo Público para o futuro dixital. 
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2.1.6.2 POLÍTICAS ESTATAIS PARA A RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA 

A implementación da lexislación europea sobre medios audiovisuais –primeiro a 

Directiva de Televisión sen Fronteiras e despois a Directiva sobre Medios Audiovisuais- 

derivou na transposición dos seus preceptos nos Estados membros a través de políticas 

estatais. Neste epígrafe preséntase unha panorámica das normativas que rexen o sector 

de radiodifusión público en cada un dos países que constitúen a Unión Europea. Na 

maioría dos casos producíronse reformas lexislativas logo da Directiva de 2007, co fin 

de adaptárense ás novas definicións sobre os servizos lineais e non lineais, se ben uns 

Estados deron máis pasos que outros.   

 

A partir de 2007 produciuse un goteo continuo de novas leis reguladoras da 

radiotelevisión pública nos Estados membros da Unión Europea coa única finalidade de 

lograr a transposición dos ditames da Directiva Europea de Medios Audiovisuais.  

Esa data coincide co inicio da crise económica e financeira que levou a numerosas 

corporacións europeas a tomar decisións caracterizadas pola austeridade para paliar as 

dificultades de antemán, sen daquela prever as súas consecuencias reais. Esas novas 

normativas tamén foron aproveitadas, con carácter xeral, para revisar as lexislacións 

das radiotelevisións públicas e incluso modificar as súas estruturas organizativas e 

reordenar o financiamento. 

Entre as accións máis destacadas sitúase a supresión da publicidade da televisión 

pública estatal en países como Francia e España, ou restricións nos seus horarios de 

emisión. Ademais, implantáronse novas modalidades de emprazamento do produto, tal 

e como se estipulou na Directiva de Medios Audiovisuais (2007). 
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En tanto en canto os Estados membros son os encargados de levar á práctica a Directiva, 

a experta en servizo público de radiodifusión Maria Michalis (2011) dispón que a Unión 

Europea é a principal responsable das consideracións de política económica mentres 

que os Estados membros conservan a responsabilidade dos obxectivos de servizo 

público. Polo tanto, advirte que os Estados han de enfrontarse á tarefa de equilibrar os 

obxectivos democráticos, sociais e culturais pero, ao final, é a UE quen está chamada a 

confirmar que o balance alcanzado sexa o correcto.  

As corporacións do Reino Unido, Alemaña, España, Francia, Italia, Bulgaria e Hungría 

foron suxeito de reformas normativas impulsadas polos gobernos estatais para 

adaptárense ás novidades europeas sobre os servizos dixitais de oferta de contidos.  

Algúns países empregaron as novas normativas aprobadas a partir de 2009 para crear 

novos órganos de regulación, supervisión e control, mentres que outras leis estatais 

trataron de dar resposta ás dificultades económicas asociadas á crise con artigos sobre a 

redución do número de membros dos consellos asesores. A continuación expóñense as 

novidades máis destacadas das novas normativas estatais, tomando como fonte o 

informe anual de 2013 do Observatorio Audiovisual Europeo.  

A décimo quinta emenda ao Tratado Interestatal da Radiodifusión de Alemaña, 

normativa que rexe o funcionamento da radiotelevisión pública, entrou en vigor o 1 de 

xaneiro de 2013. O principal obxectivo era poñer en marcha unha reforma do modelo de 

recadación do canon de televisión, que dende ese momento se carga por cada fogar e 

non por cada aparello de recepción, medida coa que prevén obter uns ingresos 

adicionais de 1,1 millóns de euros ata 2017. Por outra banda, afondouse nas cuestións 

da protección de menores e a concentración de medios.  

Ademais, unha sentenza do 25 de marzo de 2014 do Tribunal Constitucional alemán 

ordena modificar o Tratado antes do 14 de maio de 2015 para reforzar o pluralismo da 

ZDF. Entre as novidades, destácanse as seguintes: o número de representantes do 

Estado non pode superar un terzo dos órganos supervisores, cando actualmente alcanza 

o 44 por cento; os representantes da sociedade deben ser elixidos sen interferencia 
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política; e a independencia obriga a que os membros dos órganos non poidan recibir 

instrucións políticas. 

Austria aprobou o 29 de febreiro de 2012 novas emendas á Lei de Medios de Servizos 

Audiovisuais e á Lei de Radiodifusión para establecer novas normas para as canles 

privadas e introducir tamén o concepto de servizo audiovisual, referido a programas de 

televisión e a servizos á carta.  

En Bélxica non se produciu ningunha modificación lexislativa nos últimos anos no que 

respecta ás normativas que rexen a radiotelevisión pública do territorio de fala francesa 

RTBF. No caso da VRT, que opera en territorio flamenco, aprobouse o 27 de marzo de 

2009 o Decreto sobre a radiodifusión e a televisión, no que se lexisla sobre a cadea 

pública e o órgano regulador público dos medios de comunicación. 

A Lei de radio e televisión de Bulgaria, de 1998, foi emendada por última vez en 2010 

para incluír, entre outros asuntos, a distinción conceptual dos servizos lineais e non 

lineais e dar así cumprida transposición á Directiva Europea de Servizos Audiovisuais. 

No ámbito do control, o texto introduciu o corregulamento como mecanismo de 

regulación alternativo. Pola súa banda, Chipre aprobou en 2009 a creación dunha 

autoridade audiovisual a través da revisión da Lei de Radio e Televisión de 1998. 

En Croacia, as últimas emendas aprobadas á Lei de Radio e Televisión entraron en vigor 

en xullo de 2012 e trouxeron consigo cambios na estrutura e o goberno da radiodifusión 

de servizo público en prol da transparencia, a independencia e o pluralismo. Así mesmo, 

afondou en cuestións relacionadas co financiamento, a supervisión e a prestación de 

novos servizos.  

A Lei de radio e televisión danesa foi modificada por última vez o 1 de xuño de 2013, coa 

finalidade de introducir esencialmente novidades no ámbito da publicidade e máis 

concretamente sobre a prohibición da colocación de produtos, co obxectivo de 

adaptarse á Directiva Europea de Servizos Audiovisuais.  

A televisión pública eslovaca STV e a radio de servizo público SRO fusionáronse en 2011 

nun só ente a través da Lei de Televisión e Radio, aprobada o 15 de decembro de 2010. 

Nesta normativa preséntase un novo modelo de financiamento que consiste en 

combinar a contribución da cidadanía coas partidas dos Orzamentos Xerais do Estado, 
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non obstante aínda non se levou a cabo o desenvolvemento formal desta iniciativa. Ese é 

o motivo polo que en xaneiro de 2013 se volveu ao anterior sistema, baseado no cobro 

de cotas de radiodifusión aos fogares.  

En xuño de 2012, emendouse a Lei de Medios de Eslovenia para lexislar a transmisión 

libre de custo das canles de televisión de especial relevancia no múltiplex da Televisión 

Dixital Terrestre operado polo ente público RTVSLO. Por outra banda, tamén en xuño de 

2012 emendouse a Lei de Radiodifusión, co fin de prohibir o uso do múltiplex de servizo 

público ás televisións comerciais.  

En España, o Goberno aprobou o 15 de febreiro de 2013 a Axenda Dixital estatal 

baseada nunha estratexia para o desenvolvemento da economía e a sociedade dixital no 

período 2013-2015 coa finalidade de cumprir os horizontes da Axenda Dixital europea 

2015-2020. Trátase dun documento que consta de cento seis obxectivos organizados en 

seis áreas principais:  

 Expansión de redes ultrarrápidas. 

 Desenvolvemento da economía dixital. 

 Administración electrónica e mellora dos servizos públicos dixitais. 

 Fortalecemento da confianza na dixitalización da sociedade. 

 Impulso á investigación e innovación. 

 Formación profesional.  

Anteriormente, en 2010 aprobouse a Lei Xeral de Comunicación Audiovisual, na que se 

contempla a creación do Consello Estatal de Medios Audiovisuais cunha función 

reguladora. Non obstante, en xuño de 2013 foi derrogada a súa regulamentación para 

incluír as súas previsións de competencias na Comisión Nacional dos Mercados e da 

Competencia (CNMC), o chamado a ser órgano superregulador por incluír os ámbitos 

das entidades da Comisión do Mercado das Telecomunicacións (CMT), a Comisión 

Nacional da Competencia (CNC), o Comité de Regulación Ferroviaria (CRF), a Comisión 
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Nacional do Sector Postal (CNSP), a Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria 

(CREA) e o Consello Estatal de Medios Audiovisuais (CEMA). 

Dende a óptica estritamente audiovisual, as tarefas deste órgano consistirán na 

supervisión dos contidos para asegurar a protección dos menores, o cumprimento dos 

límites á radiodifusión da comunicación comercial e os dereitos deportivos, o correcto 

cumprimento da función pública e o adecuado uso dos fondos públicos.  

Volvendo á Lei Xeral de Comunicación Audiovisual de 2010, o texto pon de manifesto que 

a corporación pública RTVE manterá un financiamento procedente dunha taxa de uso 

de frecuencias, cun máximo de 330 millóns de euros anuais, un imposto aos operadores 

de telecomunicacións que auspician servizos audiovisuais e ás televisións comerciais 

que ofrecen contidos de pago ou gratuítos vía cable, satélite ou redes terrestres.  

Esta normativa sufriu unha modificación a través dun decreto do 31 de marzo de 2012, 

que engade no artigo 40 que as Comunidades Autónomas determinarán os modos de 

xestión do servizo público de comunicación audiovisual, que pode consistir, entre 

outras modalidades, na xestión directa, indirecta ou en diferentes instrumentos de 

colaboración público – privada. Así mesmo, suprime o parágrafo no que se impedía a 

cesión a terceiros da produción e edición dos programas informativos e daqueles que 

expresamente determinen os mandatos-marco que para cada ente se aproben en 

desenvolvemento do escenario competencial correspondente. Na mesma liña, tamén se 

elimina a referencia ao pulo da produción propia.  

No ámbito xeográfico no que se desenvolve está investigación, Galicia, está vixente a Lei 

9/2011, do 9 de novembro, dos Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia, 

que presenta como principal novidade a unificación dos tres entes instrumentais 

existentes ata ese momento na Comunidade Autónoma (a Compañía Radio Televisión de 

Galicia e as sociedades Radiotelevisión de Galicia e Televisión de Galicia) nunha única 

corporación pública, CRTVG, para gañar eficacia e capacidade de actuación.  

A normativa establece un horizonte a longo prazo, que será especificado nun mandato-

marco para o cumprimento dos obxectivos ligados á función de servizo público, que se 

articulará por medio de contratos-programa entre o Consello da Xunta de Galicia e a 

Corporación RTVG, con duración de tres anos, co obxectivo de dotar de independencia e 

estabilidade financeira á organización.  
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A nova Corporación mantén o modelo mixto de financiamento, polo que pode obter 

recursos tanto pola vía da compensación polo cumprimento da misión de servizo 

público por parte da Xunta de Galicia, como pola fonte dos ingresos publicitarios ou 

derivados doutros dereitos.  

Con respecto aos órganos de goberno, determínase que o nomeamento da Dirección 

Xeral, que antes efectuaba o Executivo, será realizado polo Parlamento de Galicia por 

maioría cualificada, ao igual que os membros do Consello de Administración, que se 

reducen a sete. A presidencia será funcional e exercerase de forma rotatoria por 

períodos de seis meses. En ambos casos, requirirase para a elección unha maioría de 

dous terzos da Cámara ou de tres quintos en segunda votación.  

Por outra banda, increméntanse os requisitos de cualificación profesional esixidos para 

formar parte dos órganos de goberno, así coma as causas de incompatibilidade. 

Ademais, alóngase ata cinco anos os mandatos tanto da Dirección Xeral coma do 

Consello de Administración, renovables por una soa vez, para que non coincidan cos 

tempos das lexislaturas.  

Volvendo á area europea, en Estonia aprobouse en decembro de 2010 a Lei de Servizos 

Audiovisuais para dar cumprida transposición á última directiva europea aprobada 

neste materia e incluír, entre outras cuestións, regulación para os medios lineais e non 

lineais. Finlandia acometeu en 2013 unha reforma integral da lexislación sobre 

comunicacións electrónicas a través do Código da Sociedade da Información, que foi 

sometido a consulta pública por parte do Ministerio de Transporte e Comunicacións. O 

obxectivo deste documento, que aínda é unha proposta, é actualizar e harmonizar o 

marco regulador.  

En Francia, a Comisión Europea aprobou o 21 de novembro de 2013 as disposicións 

relativas á sección de distribución do imposto francés sobre os servizos de televisión, 

que financia case o corenta por cento do orzamento anual do Centro Nacional do Cine e 

da Imaxe en Movemento.  
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A súa base fiscal ampliouse na Lei de Finanzas de 2012, para incluír o volume de 

negocios do operador das subscricións. Non obstante, esta reforma foi suspendida por 

falta de acordo entre Francia e a Comisión Europea e finalmente unha sentenza ditada 

polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 27 de xuño de 2013 sostivo que o 

imposto aos operadores de comunicacións electrónicas era compatible cos principios 

comunitarios. 

En xullo de 2013 o Parlamento de Grecia aprobou unha nova Lei de radio, internet e 

televisión para a creación dun novo servizo público de radiodifusión cunha nova 

compañía que recibiu o nome de NERIT e que empezou a funcionar en maio de 2014, en 

substitución da ERT, que deixou de emitir debido ás decisións da Troika (Comisión 

Europea, Banco Central Europeo e Fondo Monetario Internacional) no marco das 

políticas de austeridade.  

En Hungría aprobouse en agosto de 2010 a nova Lei de Medios para o establecemento 

dun novo organismo regulador converxente e resultante da fusión dos órganos 

existentes ata o momento e a creación da Fundación de Servizo Público como órgano de 

goberno para os entes públicos de radiotelevisión. Esta lei foi criticada por parte das 

federacións de xornalistas e incluso do Comisario Europeo de Dereitos Humanos e o 

Parlamento Europeo por entender que permitiría un aumento do control 

gubernamental sobre a radiodifusión. En 2011, a Comisión Europea e o Goberno 

húngaro chegaron a un acordo sobre algunhas emendas á lei, que se materializaron en 

dúas actualizacións aprobadas en maio de 2012 e febreiro de 2013. 

O Goberno irlandés anunciou en febreiro de 2012 a súa previsión de substituír o 

método de recadación do canon de radiodifusión por unha cota de licenza a cargo de 

cada fogar. O obxectivo é atallar os problemas derivados do panorama de converxencia 

tecnolóxica que permite que a radiotelevisión de servizo público e os seus contidos 

estean dispoñibles de forma universal nunha ampla gama de plataformas e dispositivos, 

sen estaren suxeitos a un aparello de televisión.  
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O mercado audiovisual italiano está regulado pola Lei sobre as normas que rexen o 

sistema público e privado de radio e televisión, do ano 1990, cuxa última emenda foi 

executada en 2010 para implementar a Directiva de Servizos de Medios Audiovisuais da 

Unión Europea. Esta reforma foi rexeitada polas asociacións de xornalistas e por 

numerosos medios de comunicación por considerala unha `lei mordaza´ contra a 

liberdade de expresión. 

En Letonia aprobouse en febreiro de 2013 unha modificación á Lei de Medios de 

Comunicación Electrónicos, que estipula que será o Consello Nacional de Medios 

Electrónicos quen aprobe a listaxe de canles que se distribúen gratuitamente e quen se 

ocupa da supervisión e autorización das fusións entre provedores de medios.   

Lituania puxo en vigor o 1 de xaneiro de 2013 a modificación do artigo 47 da Lei de 

Subministro de Información no que respecta á Comisión de Radio e Televisión, co 

obxectivo de definir novos requisitos para os seus membros, regras para a súa 

designación e destitución e o financiamento. Pola súa banda, en Malta modificouse a 

lexislación de servizos audiovisuais en 2011 para abolir o canon televisivo. 

O 4 de xuño de 2013 a Cámara de Representantes holandesa discutiu unha proposta 

lexislativa para modificar a Lei de Medios de Comunicación de 2008 no que se refire á 

dixitalización crecente dos medios e ao aumento do nivel de competencia no sector da 

radio e da televisión coa entrada de iniciativas privadas a través de Internet. Fronte a 

isto, proponse a introdución dunha cantidade mínima de canles que deben ser ofrecidas 

polos provedores de televisión dixital a través dos seus paquetes estándar para manter 

a variedade na oferta de medios.  Por outra banda, a Secretaría de Educación, Cultura e 

Ciencia presentou o 14 de febreiro de 2013 un proxecto para emendar tamén a Lei de 

Medios, pero neste caso no que atinxe aos sistema de radiodifusión pública. 

Contémplase que en 2016 o servizo público estea integrado por un máximo de oito 

organismos de radiodifusión, en lugar dos vinte e un actuais, e que novas emisoras 

poidan aspirar a converterse en parte da rede.  

Polonia deu luz verde en agosto de 2010 a unha modificación da Lei de Difusión e 

Dereitos de Licenza para cambiar as disposicións sobre o funcionamento do servizo 

público de radiodifusión e asegurar o cumprimento da misión de servizo público. Nesta 
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emenda non se recolleu, sen embargo, ningún cambio sobre o canon, aínda que estaba 

previsto dende había tempo. O 28 de febreiro de 2013 entrou en vigor unha emenda á 

Lei de Radiodifusión para implementar os contidos da Directiva Europea de Servizos de 

Medios Audiovisuais no que respecta aos contidos baixo demanda. Neste senso, obriga 

aos operadores a presentar un informe anual ao Consello Nacional de Radiodifusión 

sobre as súas actividades.  

En Portugal, a Asemblea da República aprobou en xullo de 2012 a Lei de Cine e Medios de 

Comunicación Audiovisual, na que se definen principios para o desenvolvemento e 

protección do audiovisual en todas as súas manifestacións. Así mesmo, en abril de 2011 

entrou en vigor a nova Lei de Televisión, que traspón as recomendacións da Directiva 

Europea de Medios Audiovisuais.  

O Goberno do Reino Unido anunciou en marzo de 2012 unha proposta para ampliar o 

réxime de crédito fiscal coa finalidade de impulsar producións de televisión de alta 

calidade, videoxogos e animación. Noutra banda, o país está inmerso nun período de 

consultas para o desenvolvemento dun proxecto de Lei de Comunicación, cuxa 

publicación se prevía para 2014. O Parlamento acordou crear un novo sistema 

regulador dos medios de comunicación que se encargará de controlar os métodos para 

obter a información que posteriormente se difunde e así evitar escándalos coma o de 

News of the World, do grupo News Corp de Rupert Murdoch, en 2011.  

A República Checa aprobou o 6 de setembro de 2011 numerosas emendas á lexislación 

audiovisual no que respecta á publicidade e á televenda na televisión pública e ao 

financiamento do cine. Os anuncios comerciais foron retirados en 2012 das canles CT1 e 

CT24, mentres que con respecto ás outras cadeas se estipulou que non deben superar o 

0,5 por cento da emisión diaria.  

En Romanía bloqueáronse a finais de 2013 dúas propostas de emendas á Lei sobre a 

organización e funcionamento da corporación de radiodifusión pública tras alegar o 

Goberno que as posibilidades de desenvolvemento económico e tecnolóxico que 

ofrecían eran vagas, posto que a lei non establece criterios claros para a fusión nin para 

a adquisición de accións. En novembro dese ano, o Senado rexeitou outro proxecto para 

reducir a taxa de licenza dos medios de servizo público romanos.  
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A nova Lei de Radio e Televisión sueca entrou en vigor o 1 de agosto de 2010 para levar a 

cabo a transposición da Directiva de Servizos de Medios Audiovisuais. A normativa, polo 

tanto, regula o patrocinio, a publicidade e a colocación de produtos. Así mesmo, define a 

creación dun novo organismo regulador, a Autoridade Sueca de Radiodifusión, que 

substitúe a tres órganos que actuaban independentemente. Por outra banda, en outubro 

de 2013 presentouse o proxecto de lei Cultura e accesibilidade, radiotelevisión pública de 

2014 a 2019, que contén as liñas directoras do servizo público de radiodifusión. 
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2.1.7 FUTURO DA RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA 

A radiotelevisión pública está sendo protagonista dun proceso de renovación conceptual 

cara aos recentemente bautizados `medios de servizo público´, cuxa lexitimidade reside, 

coma antano, no garante dos valores democráticos. Neste contexto de transformación, 

comeza a dilucidarse a Responsabilidade Social Corporativa como modelo de 

autorregulación apropiado para afondar na rendición de contas e na transparencia que 

os grupos de interese, e en xeral a sociedade, requiren actualmente dos medios de 

comunicacións, que se mostran á vez ansiosos por xeraren para si credibilidade e 

confianza.  

 

En plena segunda década do século XXI e consolidada a transición tecnolóxica continúa 

o debate sobre cal debe de ser no futuro o papel dos medios de comunicación de 

titularidade pública dende o punto de vista da produción, distribución, acceso e 

consumo.  

Karen Donders (2011) definiu o contexto actual no que se desenvolve a radiotelevisión 

pública europea do seguinte xeito: “o debate, despois de tantos anos, continúa 

centrándose nunha serie de argumentos económicos que requiren a intervención do 

Estado nos medios públicos. En Europa o servizo público de radiodifusión foi confiado a 

servir metas relacionadas cos procesos democráticos e culturais fundamentais no 

marco da esfera pública definida por Habermas, e por iso se conceptualiza como garante 

institucional. Entón, o servizo público de radiodifusión desenvolveuse na Europa 

occidental como a institución central de medios a nivel nacional e arraigouse nas facetas 

económica, política, social e cultural da nación”. 
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Segundo as distintas vertentes académicas no eido da radiotelevisión, distínguense tres 

escenarios actuais sobre políticas relativas aos medios de comunicación de titularidade 

pública: 

A. Servizo público de radiodifusión puro, que se caracteriza pola supervivencia 

das emisoras marxinais, como sucede en Estados Unidos. 

B. Servizo público de radiodifusión reformado, que admite un novo espazo 

dixital que trae consigo novos perigos, ante os que se defende a intervención.  

C. Servizo público de radiodifusión que busca reinventarse coas novidades 

tecnolóxicas para servir un público dixital a través de numerosas 

plataformas. 

Durante décadas os medios de comunicación estiveron asociados a unhas funcións 

propias que configuraban a súa identidade. Pero isto rematou coa chegada de Internet, 

que, entre outras novidades, posibilitou unha sociedade multimedia. E este fenómeno 

afecta tanto á estrutura dos medios, que cambian o enfoque das súas actividades, como 

aos contidos, sobre todo a información e os espazos de actualidade (Soengas, 2013). 

Ademais, o progreso tecnolóxico trae consigo novos actores que poden facer innecesaria 

a presenza do servizo público debido á fragmentación cultural e a multiplicación de 

canles (Debrett, 2010). 

Non obstante, a pesar de opinións pesimistas coma a de Debrett (2010), Medina e Ojer 

(2011) e Elstein (2008), hoxe en día fálase da transición do servizo público de 

radiodifusión cara aos medios de servizo público, que se corresponden co terceiro 

punto da anterior clasificación. Ademais, detéctase que a xustificación da existencia dos 

medios públicos continúa a ser a mesma que se argüíu no momento da súa creación, é 

dicir, a defensa do interese público no contexto de globalización e mailo garante da 

esfera pública como baluarte democrático. 
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Donders (2011) abraza este cambio dixital cara aos medios de servizo público e 

establece seis condicións esenciais:  

1. Activación do servizo público en todas as plataformas. 

2. Oferta de servizos relacionada cos obxectivos básicos establecidos polo 

Estado. 

3. Custos en harmonía cun financiamento adecuado. 

4. Transparencia. 

5. Control e mando relativo á rendición de contas interna e externa da 

corporación pública. 

6. Equilibrio no establecemento dun sistema de control apropiado.  

Este proceso de transformación dar| lugar a unha nova “comunicación de servizo 

público” na cal as corporacións públicas deben ser o respaldo sobre o que descansa a 

sociedade democrática na era do coñecemento, basicamente caracterizada pola 

sobreabundancia de información (Anguiano, 2011). 

Entre as voces optimistas, Urquiza (2007) argúe que a radiotelevisión pública seguirá 

tendo carácter universal e custo reducido para toda a poboación e dará acubillo ás 

potencialidades das redes dixitais para a educación, a información, a cultura e a 

competencia profesional.  

A Comisión Europea contribuíu a proxectar a transición dos servizos públicos de 

radiodifusión aos medios de servizo público a través de políticas que apoiaron a 

reforma na era dixital así como a adaptación da misión de servizo público. O rol 

desempeñado pola Comisión no pasado continúa sendo esencial na actualidade para dar 

consonancia ás políticas de servizo público de radiodifusión dos Estados membros coa 

implantación de poucos pero importantes principios comúns, tales como a definición da 

misión de servizo público, a transparencia e o Test de Valor Público para novos servizos. 
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Así mesmo, serviu para garantir a independencia propia de cada un dos Estados 

membros e, en consecuencia, para aplicar os principios comúns e desenvolver as 

singularidades dos seus servizos públicos de radiodifusión en función da idiosincrasia 

política, cultural e social de cada un deles, sen impoñer unha única vía de escape e 

entendendo que actúa nun contexto que non se caracteriza pola uniformidade. 

Como moeda de cambio, os Estados membros deben contribuír a crear unha esfera 

pública paneuropea máis ampla cuxo propósito sexa garantir realmente o exercicio 

democrático dos poderes da Unión Europea. 

Un dos elementos de discusión nesta segunda década do século XXI será o modelo de 

financiamento e os respaldos económicos das radiotelevisións de titularidade pública. 

De feito, mantense en curso unha disputa en numerosos países da Unión Europea sobre 

cal debe ser o nivel de apoio que deben recibir as corporacións dende os gobernos. 

Dende o punto de vista dos contidos, a calidade será o elemento definidor do éxito ou 

fracaso das radiotelevisións públicas con respecto ás audiencias, que deixarán a súa 

postura pasiva para desenvolver un rol proactivo a través do diálogo e a interacción. Por 

iso, as corporacións de servizo público deben respectar este principio case que por riba 

de todos os demais por unha mera cuestión de lexitimación da súa propia razón de ser.  

No que respecta ás audiencias, a transcendencia do servizo público pode chegar a ser 

incluso maior, posto que sen el incorreríase nunha grave discriminación entre os 

individuos que conforman o conxunto da cidadanía, cunha grave fractura entre os 

conectados e os desconectados.  

En canto aos gobernos, é preciso non perder de vista as modalidades de xestión que se 

están implantando paseniñamente baseadas na privatización de servizos por medio da 

subcontratación de servizos a empresas externas. Neste senso, deberán preguntarse os 

Estados membros e as rexións (Comunidades Autónomas en España) con 

radiotelevisións públicas se se pode permitir que un servizo público perda a esencia do 

seu nome a cambio de permitir a entrada da participación privada no seu 

funcionamento interno. 
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En aras de manter altos niveis de reputación, as corporacións han de traballar dende o 

ámbito da xestión en prol da transparencia e da rendición de contas. Para iso será 

esencial a independencia do goberno corporativo. Hanretty (2011) reclamou 

independencia política para os operadores públicos aducindo precisamente a súa 

importancia na construción do espazo político democrático. Nesta tese de 

doutoramento preséntase a Responsabilidade Social Corporativa como elemento clave 

na consecución destes obxectivos. 
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2.2 ESTADO DAS RADIOTELEVISIÓNS PÚBLICAS DA UNIÓN EUROPEA 

As radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea víronse na obriga de acometer 

reformas orzamentarias e estruturais co fin de adaptárense á nova estampa que deixou 

tras de si a crise económica e financeira iniciada en 2007 e que, aínda sen darse por 

concluída a finais de 2014, tivo máis incidencia nuns Estados membros ca noutros.  

A continuación preséntase unha análise dos orzamentos, os ingresos e os gastos dos 

últimos anos para poder interpretar con perspectiva crítica os cambios. Para determinar 

o estado de saúde das corporacións públicas tamén se presentan datos relacionados 

coas audiencias, a través dos cales se pode clarificar en que porcentaxes se miden coa 

competencia comercial.  

 

2.2.1 SITUACIÓN FINANCEIRA DAS RADIOTELEVISIÓNS PÚBLICAS DA UNIÓN 
EUROPEA 

A crise económica e financeira mundial, que empezou en 2007 trala caída do banco 

norteamericano Lehman Brothers, continúa xa entrada a segunda década do século XXI 

e prevese que a súa incidencia se vexa reflectida nos orzamentos e cadros de persoal 

das radiotelevisións públicas nos vindeiros anos.  

Ademais resulta posible que o cambio de ciclo económico traia consigo o afianzamento 

de novos modelos de xestión baseados en sistemas de gobernanza así como a 

consolidación de mecanismos de control férreo do gasto, impulsados polas políticas de 

austeridade, co obxecto de evitar situacións similares a curto ou medio prazo.  

Co obxectivo de comprobar a incidencia da crise no funcionamento das corporacións 

públicas resulta imprescindible coñecer a evolución dos orzamentos desde o inicio da 

crise ata a actualidade. Na seguinte táboa, cuxa fonte é o Observatorio Audiovisual 

Europeo, inclúense os datos, en millóns de euros, referidos a todas as radiotelevisións 

estatais públicas da Unión Europea no período comprendido entre 2008 e 2013.
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Táboa 8. Evolución dos orzamentos das RTV públicas da UE (2008-2013) 

 

Os sistemas públicos de radiodifusión da Unión Europea –incluíndo corporacións 

estatais e rexionais ou autonómicas- que manexaron orzamentos máis altos en 2012 –

último ano do que se conta con datos-, por enriba dos 1000 millóns de euros, foron seis: 

ZDF –ARD de Alemaña (8523.4), ORF de Austria (1001.9), RTVE-FORTA de España 

(2165), FT de Francia (4307), RAI de Italia (2761) e BBC do Reino Unido (7746.1). No 

extremo oposto sitúanse aqueles que non alcanzaron sequera os 100 millóns: BNT de 
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Bulgaria (60.4), CyBC de Chipre (37.7), RTVS de Eslovaquia (97.4), ERR de Estonia 

(28.5) e LRT de Lituania (20.7). O resto de sistemas públicos tiveron orzamentos 

situados entre os 100 e os 1000 millóns de euros.  

O grupo de sistemas públicos con maior orzamento en 2012 presenta evolucións 

diferentes nos seis casos para o período analizado. A amálgama alemá formada por ZDF 

e ARD incrementou as súas contas desde os 8469.2 millóns de euros de 2008 ata os 

8867.2 millóns de 2011, para rexistrar unha caída en 2012 ata os 8523.4 millóns. 

Similar situación sufriu a FT francesa, cun crecemento dende os 4020.6 millóns de 2008 

aos 4443.1 millóns de 2011, para sufrir a continuación unha lixeira baixada en 2012 ata 

os 4307 millóns.  

Pola contra, a ORF austríaca tivo unha tendencia negativa nos anos centrais da crise, 

cunha caída dende os 1044.8 millóns de euros de 2008 aos 971.2 de 2010, mentres que 

en 2012 volveu superar os 1000 millóns. Os orzamentos conxuntos de RTVE e FORTA 

en España experimentaron unha evolución semellante á austríaca, cunha caída 

paulatina dende os 2871 millóns de 2009 aos 2165 de 2012.  

A corporación italiana RAI experimentou a tendencia menos abrupta, cunha baixada 

continuada dos orzamentos dende 2008, con 3315 millóns de euros, ata 2012, con 2761 

millóns. O mesmo sucedeu na BBC do Reino Unida, cunha redución das contas dende os 

7850.3 millóns de euros de 2009 aos 7746.1 millóns en 2012.  

Por canto ao grupo de corporacións con orzamentos inferiores aos 100 millóns de 

euros, detéctase que as oscilacións neste período de cinco anos nunca superaron os dez 

millóns, agás na RTVS de Eslovaquia, que pasou de ter unhas contas de 114.1 millóns en 

2011 a 97.4 en 2012. A BNT de Bulgaria rexistrou unha caída continuada desde os 68 

millóns de 2008 aos 60.4 de 2012, ao igual que a ERR de Estonia, desde os 32.1 aos 28.5 

millóns de euros entre ambos exercicios, cun pequeno repunte en 2012.  

A LRT de Lituania viu reducidas as súas contas entre 2008 e 2010, dos 26.3 aos 17.3 

millóns de euros, se ben volvéronse incrementar en 2011 e 2012 ata os 20.7 millóns. A 

CyBC oscilou nos cinco anos de forma alternativa en torno a cifras próximas aos 35 e 45 

millóns de euros.  
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No que atinxe ao grupo conformado polas demais corporacións: o orzamento conxunto 

dos entes belgas rexistrou o pico máis baixo en 2011, con 776.5 millóns de euros, e o 

máis alto en 2009 con 799 millóns; a HRT croata pasou de 193.3 en 2010 a 189.9 en 

2012; a DR danesa presentou unha tendencia ascendente, dende os 763 millóns de 

euros de 2009 aos 872.6 en 2012, ao igual que a YLE finesa, dende os 397.5 millóns de 

2008 aos 456.1 en 2012; a MTV de Hungría, subiu dos 184.3 millóns en 2009 aos 296.8 

en 2012; a NPO dos Países Baixos, dos 815.1 millóns de 2008 aos 864.5 de 2012; a SVT 

sueca, cunha suba desde os 694 millóns en 2009 ata os 786.9 en 2012; e a TVR romana, 

cun incremento dende os 205.6 millóns de 2008 a 215.8 de 2011. Pola súa banda, a 

RTVS eslovaca, a RTVSLO eslovena e a TVP polaca rexistraron subidas e baixas 

alternativas na serie analizada. Por último, o orzamento da RTP portuguesa subiu dos 

298.5 millóns de euros de 2008 aos 318.1 de 2011, para baixar en 2012 aos 259 millóns. 

 

2.2.2 SITUACIÓN DAS AUDIENCIAS DAS RADIOTELEVISIÓNS PÚBLICAS DA 

UNIÓN EUROPEA 

Neste apartado preséntanse as audiencias das corporacións de radiotelevisión estatal 

públicas da Unión Europea. Non se inclúe información sobre as audiencias das radios 

destes entes posto que os modelos de medición son diferentes segundo os Estados 

membros e non servirían para establecer similitudes ou diferenzas entre elas nin para 

facer un xuízo de valor global que as enmarcase a todas.  

Tal que así, con respecto á televisión preténdese facer unha achega esencialmente 

informativa sobre o estado de saúde do servizo público de radiodifusión no que se refire 

á súa relación máis directa coas audiencias.  

Deste xeito, é posible revelar que, contrariamente das previsións de moitos expertos 

para as primeiras décadas do século XXI, o servizo público de radiodifusión continúa 

contando co apoio das audiencias, que lle outorgan cotas de pantalla de arredor dunha 

terceira parte dos universos analizados no caso de boa parte das corporacións 

europeas.   

Os datos que se empregan para a análise son os referidos á media anual do share ou cota 

de pantalla, é dicir, a porcentaxe de fogares conectados a esa canle de televisión nun 
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momento determinado. É o resultado de multiplicar o alcance –individuos ou fogares- 

pola fidelidade –tempo investido. A suma desas audiencias é a que representa o total de 

aparellos receptores acendidos nun programa. 

A continuación, preséntase unha táboa coas cotas de pantalla (share) dos sistemas 

públicos de radiodifusión dos Estados membros da Unión Europea dende o 2009 ata o 

2012, nas franxas horarias diúrna e nocturna, segundo os datos publicados en 2014 

polo Observatorio Europeo do Audiovisual.  
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Táboa 9. Audiencias medias das TV públicas da UE (2008-2012) 
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En base aos datos que revela a táboa, detéctase a existencia de tres tipoloxías de 

televisións en función da cota de pantalla: 1) superior ao 35 por cento; 2) entre o 20 e o 

35 por cento; 3) por debaixo do 20 por cento.  

No primeiro grupo inclúense as canles dos sistemas públicos de radiodifusión de 

Alemaña, Austria, Bélxica Flamenca, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Italia, Países Baixos, 

Polonia, Reino Unido e Suecia.  

O share conxunto de ZDF e ARD, situouse no 42.9 por cento en horario diúrno e no 48.8 

por cento no nocturno no ano 2012, cifras que mostran a hexemonía do sector público. 

En Austria, as canles da televisión pública ORF tiñan unha cota media de audiencia do 

36.9 por cento na franxa horaria diúrna e do 42.1 por cento na nocturna en 2012, o que 

supón unha caída de algo máis de once puntos con respecto a 2006. Na Bélxica flamenca 

continúa dominando o mercado a televisión pública VRT, que en 2012 alcanzou o 42 por 

cento de cota media na franxa diúrna e o 45 por cento na nocturna. 

Dinamarca é o único mercado europeo no que as canles públicas, operadas por DR e 

TV2, continúan atraendo a máis da metade das audiencias, concretamente en 2012 ao 

64.3 por cento en horario diúrno e ao 70.3 en prime time. A cota de pantalla domínaa 

TV2, que en 2012 informou diariamente a un 24 por cento da audiencia, seguida por 

DR1, co 19.4 por cento. En Finlandia a cota de mercado das canles de servizo público de 

YLE reduciuse do 45.1 por cento de media en 2010 ata o 42 por cento en 2012.  

En Irlanda a emisora estatal de servizo público rexistrou unha cota de mercado 

combinada en 2012 do 31.7 por cento en horario diúrno e do 38.8 por cento no 

nocturno, o que supón un 35.3 por cento de media. A cota de audiencia en Italia está 

dominada pola pública RAI, que rexistrou en 2012 porcentaxes do 39.9 por cento en 

daily time e do 41.5 por cento en prime time, cifras en todo caso inferiores ao 42.3 e o 

44.1 por cento, respectivamente, alcanzadas en 2008, primeiro ano da serie temporal 

analizada.  

A televisión pública lidera o mercado de audiencia nos Países Baixos, con porcentaxes 

do 36.2 para o daily time e o 38.8 para o prime time en 2012. En Polonia, a emisora de 

servizo público TVP mantén unha posición forte no mercado de audiencias, cunha cota 
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do 34.2 por cento en horario diúrno e un 38 por cento nas horas nocturnas en 2012. No 

Reino Unido a BBC liderou o mercado de audiencias co 37.3 por cento en daily time e o 

39 por cento no prime time en 2012. Trátase dunhas cifras que se mantiveron estables 

nos últimos cincos anos, cun lixeiro incremento con respecto a 2008. Pola súa banda, 

tras uns anos nos que a televisión pública sueca SVT perdeu audiencia, en 2009 

recuperou a súa posición como canle máis vista do Estado.  

O segundo grupo de televisións, as que rexistran cotas de pantalla entre o 20 e o 35 por 

cento, está conformado pola operadoras da Bélxica de fala francesa, Croacia, Eslovenia, 

Estonia, Francia e República Checa. 

A televisión pública belga que opera no territorio de lingua francesa, a RTBF, rexistrou 

un share medio no último ano da serie dun 20.9 por cento de media durante o día e un 

24.5 por cento nas horas nocturnas en 2012. O mercado da televisión croata mostra un 

equilibro entre o servizo público e as dúas principais canles privadas. En 2012 as 

públicas rexistraron unha audiencia diaria media do 29 por cento. 

En Eslovenia, as canles do servizo público de radiodifusión RTVSLO rexistraron en 2012 

o 27.7 por en cento en daily time e do 29.2 por cento en prime time. O servizo público de 

de Estonia opera dúas canles de televisión, TVE e ETV2, que en 2012 alcanzaron o 19 

por cento de audiencia en daily time e o 22,6 por cento en prime time. Trátase das 

mellores porcentaxes da serie temporal analizada e contrastan coas rexistradas en 

2008, do 15.8 e o 17.1 por cento, respectivamente. No mercado francés, a canle pública 

TF1 continúa sendo a máis seguida cunha cota diaria de audiencia en 2012 do 32 e o 

34.8 por cento en daily time e prime time, respectivamente. A televisión pública checa,  

apuntou unha cota de mercado total do 29.3 por cento durante o día e o 28.1 por cento 

nas horas nocturnas en 2012.  

O terceiro grupos identificado, con cotas de pantalla inferiores ao vinte por cento, 

abrangue as televisións de Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, España, Grecia, Hungría, 

Letonia, Lituania, Malta, Portugal e Romanía.  

En Bulgaria, a cadea pública BNT conta con catro canles e unha cota de pantalla do 8.5 

por cento durante o día e o 11.2 por cento pola noite, porcentaxes que representan 

menos da metade das cifras que rexistraba en 2006. A emisora de servizo público 

chipriota CyBC obtivo unha audiencia acumulada do 17.4 por cento na franxa horaria 
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diúrna e do 21.6 por cento na nocturna en 2012. Na república eslovaca, o conxunto das 

canles da televisión pública STV alcanzaron o 11.7 e o 11.4 por cento nas franxas diúrna 

e nocturna en 2012, respectivamente, porcentaxes notablemente inferiores ao 22 e 22.6 

por cento de 2008. 

O servizo público español está sufrindo unha tendencia negativa, cunha caída dende o 

22.6 por cento en horas diúrnas e o 20.8 por cento en nocturnas en 2008 ata o 18.9 e 

18.6 respectivamente en 2012. En Grecia as canles privadas dominaron o mercado en 

2012, un ano antes de que a televisión pública botara o peche debido a unha orde 

ministerial para cumprir as medidas de recortes impostas pola Troika. A televisión 

pública viña rexistrando unha tendencia negativa dende 2008 e na serie temporal 

analizada nunca chegou a superar o 20 por cento de cota de audiencia.  

En Hungría, o servizo público de radiodifusión rexistrou en 2012 un 14 por cento de 

audiencia en daily time e un 13.9 por cento en prime time, porcentaxes semellantes ás de 

2008. A televisión pública letona ten unha posición feble, co 13.3 e o 15.3 por cento de 

audiencia en daily time e prime time en 2012. En Lituania, a televisión pública LRT 

situouse na terceira posición tras caer por debaixo do 10 por cento de audiencia media 

por primeira vez, co 10.6 por cento en horario diúrno e o 8.8 por cento no nocturno.  

A televisión pública portuguesa perdeu cota de mercado, dende porcentaxes do 29.9 e o 

26.7 por cento en 2008, en daily time e prime time, ao 18.8 e o 16.7 por cento, 

respectivamente. En Romanía, a televisión pública TVR non alcanzou nos cinco anos da 

serie temporal o 10 por cento de cota, e en 2012 situouse no 6.2 e 6.4 por cento en 

horario diúrno e nocturno.  

Non é posible marcar tendencias que definan directamente a relación entre a evolución 

das audiencias e dos orzamentos dos sistemas de radiodifusión públicos da Unión 

Europea.  

Por canto ao grupo de sistemas que superan o 35 por cento de cota de pantalla, os de 

Austria, Bélxica, Dinamarca, Finlandia, Países Baixos e Suecia incrementaron os seus 

orzamentos entre 2008 e 2012, mentres que os de Alemaña, Irlanda, italia, Polonia e 

Reino Unido mantivéronos ou reducíronos.  
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Non obstante, é certo que os sistemas de radiodifusión que rexistraron un share medio 

ubicado entre o 20 e o 35 por cento coincide cun grupo de corporacións que mantiveron 

as súas contas practicamente igual todos os anos da serie analizada, que coinciden cos 

da crise económica. Trátase de Croacia, Eslovenia, Estonia, Francia e República Checa.  

No caso daqueles que copan menos do vinte por cento da cota de pantalla detéctanse 

tamén dúas vías, unha delas formada polos sistemas de radiodifusión que viron 

reducidas as súas contas na serie temporal (Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, España e 

Portugal) e aqueles que as mantiveron invariables ou que incluso as incrementaron 

(Hungría, Letonia, Lituania, Malta e Romanía).  

É significativo o caso do sistema de radiodifusión español, que a pesar de ser un dos seis 

de toda a Unión Europea con maior orzamento anual agrúpase no conxunto de 

corporacións con menor cota de pantalla, inferior ao vinte por cento. 

Por outra banda, cabe sinalar que a maioría das corporacións de radiotelevisión pública 

da Unión Europea están ofrecendo os seus servizos a través de novas vías: a televisión 

en alta definición, Internet e aplicacións móbiles. O dato máis significativo é que todas 

elas contan actualmente con plataformas online nas que ofrecen os seus servizos 

televisivos e radiofónicos baixo demanda incluíndo.  

A BBC do Reino Unido destaca sobre todas as demais tanto en número de canles, como 

en aplicacións móbiles e na innovación e creatividade da súa plataforma web BBC 

iPlayer.  

A táboa que segue informa do número de canles analóxicas, emisoras de radio, cadeas 

en alta definición, canles en Internet, plataformas dixitais e aplicacións móbiles de cada 

unha das radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea.  
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Táboa 10. Oferta de canles das RTV estatais públicas da Unión Europea 
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2.2.3 IDENTIDADE DAS RADIOTELEVISIÓNS PÚBLICAS DA UNIÓN EUROPEA 

As corporacións de radiotelevisión estatal pública da Unión Europea están somerxidas 

nun espazo de transformación derivado das dificultades económicas que trouxo consigo 

a crise de 2007, a evolución tecnolóxica e a excesiva politización dos órganos de xestión.  

Neste contexto reconstrúese a súa lexitimidade que, esencialmente, gravita sobre a 

definición tradicional da misión de servizo público. Neste capítulo analízanse os 

diferentes vértices da identidade e o seu tallado para convertela en garante de 

credibilidade e reputación. 

 

A mediados da primeira década do século XXI foron numerosos os autores que se 

expresaron sobre a transformación das radiotelevisións públicas. Bardoel e Lowe 

(2007) sinalaron que a converxencia, a dixitalización, a globalización, a fragmentación e 

o neoliberalismo combinados co posmodernismo son actualmente os elementos 

determinantes do servizo público de radiodifusión e o estímulo dos medios de servizo 

público. Nissen (2006) centrouse no plano tecnolóxico e manifestou que o salto das 

radiodifusións públicas ás multiplataformas será imprescindible para manter a súa 

posición na esfera pública. 

Acúdese a eses mesmos autores para establecer as diferenzas entre os servizos públicos 

de radiodifusión e o que eles veñen en denominar `medios de servizo público´. Os 

primeiros caracterízanse pola unidireccionalidade, a linealidade e a narración cuns 

obxectivos no marco da información, a educación e o entretemento, que se desenvolven 

grazas ao significativo peso do financiamento público. Noutra banda, os segundos son 

definidos como interactivos e personalizados, non lineais e baixo demanda, multimedia 

e integradores, coa misión de servizo público baseada na información, a comunicación e 

a participación das audiencias, tamén no eido financeiro. 

Arredor desta idea, académicos como Iosifidis (2010) visualizan o futuro do sistema 

público de radiodifusión no modelo dos medios de servizo público por considerar que 
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proporcionará unha ampla gama de alta calidade con contido universalmente accesible 

e gratuíto. 

No extremo oposto, Jakubowicz (2011) cuestiona a utilidade dos medios de 

comunicación públicos e incluso vai máis alá ao prever a súa desaparición debido ao 

tsunami que ocasionaron as políticas neoliberais. A autora explica que o servizo público 

de radiodifusión instalouse como tal trala Segunda Guerra Mundial e consolidouse na 

década dos oitenta do século pasado como o garante e “benestar da comunicación” |s 

audiencias. Non obstante, co advento do neoliberalismo os fundamentos ideolóxicos de 

todo o público debilitáronse fortemente, incluído o servizo público de radiodifusión, que 

sobreviviu ao cambio pero que acabará sucumbindo por estar rodeado por un mar de 

desregulamento, mercantilización e privatización. 

As tendencias europeas de xestión do sector audiovisual, marcadas pola crise 

económico - financeira iniciada en 2007 e polos cambios tecnolóxicos da converxencia 

dixital, xiran no último quinquenio en torno á reestruturación da televisión pública, á 

concentración dos operadores de servizos dixitais de ondas hertzianas, de cable e 

satélite e á nova orientación das políticas de apoio ao cine dentro do ámbito xenérico 

das industrias culturais e creativas. As economías de escala, de gama e de club dominan 

os distintos modelos da televisión europea marcando a súa concentración e 

empurrando á reestruturación do audiovisual público (Campos Freire, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 



TANIA FERNÁNDEZ LOMBAO 

2.2.3.1 IDENTIDADE E CULTURA DAS ORGANIZACIÓNS 

 O profesor alemán Franz-Rudolf Esch, membro da editorial Springer Gabler 

especializada en negocios, define a identidade corporativa coma un concepto de 

comunicación que fai referencia ao posicionamento estratéxico dunha empresa dende o 

punto de vista interno e dende o entorno corporativo no que opera. Neste senso, a 

cultura da organización vén determinada polas orientacións estratéxicas con respecto 

ao cadro de persoal, os clientes, os provedores e os competidores (Esch, 2008) 

Dende un punto de vista menos economicista, o profesor Miguel Túñez (2011) definiu a 

identidade coma o conxunto de sinais que a organización transmite para identificarse; 

céntrase na súa representación icónica pero debe ampliarse a todo o que se fai visible –

por acción ou por omisión- ou se dá a coñecer dende a organización. En síntese, é a 

personalidade da organización proxectada na sociedade. 

A identidade é a base sobre a que se sustentan as decisións. A identidade orienta as 

políticas, estratexias e accións da organización e reflicte os seus principios, valores e 

crenzas (Collins e Porras, 1995), ademais de representar a forma que a organización 

elixe para identificarse a si mesma de cara aos seus públicos (Zinkham, 2001). 

A literatura académica sobre identidade corporativa inclúe unha corrente que estuda o 

concepto de maneira vinculada ás crenzas e aos valores esenciais e diferenciais da 

organización. Concretamente Capriotti (2009) definiuna coma a personalidade da 

organización e Villafañe (1999) como a súa esencia. 

Para esta investigación emprégase a definición presentada por Capriotti por entender 

que aglutina as incursións previas sobre este termo por parte de decenas de autores: 

“Identidade corporativa é o conxunto de características centrais, perdurables e 

distintivas dunha organización coas que se autoidentifica e autodiferencia”. 

 

 

Derivado da identidade, sitúase o concepto de cultura corporativa, que é o contexto 

simbólico e dinámico de construción e de proxección da identidade, no que se poden 
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producir cambios ou transformacións pola propia evolución da organización ou ben por 

axustes nas estratexias (Túñez, 2011); tamén entendida como alma da identidade 

corporativa que representa aquilo que a organización é nese momento concreto 

(Capriotti, 2009). 

A cultura corporativa debe ser asumida por todos os membros do cadro de persoal para 

conseguir o efecto desexado perante os públicos de interese. Robbins e Judge (2009) 

identificárona coa forma en que os membros a consideran válida e a usan para manter e 

transmitir os seus xeitos de pensar sobre a organización e de actuar como individuos 

que a conforman. 

No contexto económico actual e no marco da globalización, os activos intanxibles 

eríxense no poder potencial das organizacións de cara aos públicos e fronte os seus 

competidores. É por iso que a identidade e a cultura corporativa saen á palestra coma 

elementos protagonistas nos novos modelos de xestión empresarial. 

Villafañe (2007) pon o foco sobre esta cuestión e sinala que a xestión dos recursos 

intanxibles constitúe hoxe en día a principal prioridade da política de comunicación das 

empresas, non porque se puxesen de moda, como ás veces de forma simplista se afirma, 

senón porque os intanxibles engaden valor ás corporacións grazas ao seu poder 

diferenciador e a súa capacidade de fidelización emocional. 

Neste contexto de máxima proxección da identidade corporativa é no que se desenvolve 

a Responsabilidade Social Corporativa como novo modelo de xestión que explota as 

virtudes éticas da empresa. 

 

 

 

 

2.2.3.2 DEFINICIÓN DA MISIÓN DAS RADIOTELEVISIÓNS PÚBLICAS DA UNIÓN EUROPEA 
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A académica Karol Jakubowicz (2006) entende que o futuro do servizo público de 

radiodifusión pasa por conservar as súas características de base incluíndo un cambio 

significativo: a posta ao día coa realidade contemporánea. 

Para isto clama por “unha definición clara e precisa da misión”. En caso de non lograla 

advirte de que os partidarios da “deserción do modelo” de servizo público de 

radiodifusión poden ser moi persuasivos á hora de convencer aos gobernos e 

responsables políticos de que xa non é necesario ou de que se debería reducir de 

maneira significativa na súa escala de operación e impacto no mercado. 

Para salvar existosamente os obstáculos, advirte da necesidade dun cambio en 

practicamente todas as áreas de actividade do servizo público de radiodifusión, o 

fortalecemento do soporte político e a redefinición do modelo de financiamento. En 

todo caso, esta autora entende que o cambio esencial debe referirse á relación da 

radiotelevisión co público e á creatividade. Ambas dimensións deben ser as que dean 

unha viraxe á misión. 

Así o entendeu rapidamente a BBC, que foi a primeira corporación da Unión Europea en 

dar o paso cara a “un futuro creativo”. En 2006 o seu director xeral, Mark Thompson, 

dixo que “a BBC xa non debe pensar en si mesma coma un organismo de radiodifusión 

de televisión e radio. Debemos aspirar a ofrecer contidos de servizo público á nosa 

audiencia a través de calquera medio e en calquera dispositivo, tanto se están na casa 

coma se están en movemento. Podemos ofrecer moito máis valor público cando 

pensamos en todas as plataformas ao considerar como o público pode atopar o noso 

contidos m|is útil, relevante e valioso”. 

A visión de Mark Thomspson completouse coa seguinte afirmación: “vexo unha 

oportunidade creativa única. Este novo mundo dixital é mellor que o anterior para os 

contidos de servizo público”. 
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Ata primeiros do século XXI a misión dos radiodifusores públicos reducíase a tres 

piares:  

 Servir á cidadanía. 

 Defender a cultura e diversidade nacional e fomentar o proceso democrático. 

 Servir para a mellora social, política e cultural. 

Nissen (2006) considerou preciso engadir outros tres factores no seu intento de 

actualizar o concepto de misión:  

 Proporcionar contidos e servizos a pequenos grupos con necesidades 

específicas. 

 Ofrecer contidos e servizos distintivos para grandes audiencias. 

 Aumentar o alcance do servizo público en función do comportamento dos 

usuarios. 

Con respecto ao terceiro argumento proposto por Nissen, a Unión Europea de 

Radiodifusión xa anticipaba en 2002 que o futuro máis inmediato pasaría por un servizo 

público personalizado en liña e baixo demanda. 

Trece das vinte e oito corporacións de radiotelevisión pública da Unión Europea 

presentan nos seus sitios web a definición da súa misión, as cales son presentadas a 

continuación. Inclúese tamén a interpretación da CRTVG de Galicia por ser o referente 

xeográfico para esta tese de doutoramento.  
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VRT – Bélxica 

A VRT belga preséntase como o servizo de radiodifusión público dirixido a todo o 

público flamenco. 

 “O servizo público de radiodifusión ofrece programas e 

servizos para unha audiencia ampla en todas as 

plataformas, independentemente de influenzas 

comerciais e políticas. A VRT céntrase na calidade, a 

sustentabilidade e a comunidade”. 

 

CyBC – Chipre 

A CyBC de Chipre presenta así a súa misión de servizo público na súa páxina web: 

“Enriquecer a vida de todo o pobo de Chipre e os 

expatriados con programas e servizos multiculturais e 

innovadores; satisfacer as necesidades democráticas, 

sociais e culturais da sociedade; crear valor engadido 

para a sociedade; e contribuír na loita pola reunificación 

do noso país.”  
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DR – Dinamarca 

A DR danesa recorre á versión máis histórica e tradicional da misión das 

radiotelevisións de servizo público: 

“A misión da DR é informar, entreter e inspirar. A DR 

ofrece programas e servizos para todos, pretende ser o 

marco de referencia para toda a poboación e 

proporciona constantemente ao público en xeral unha 

alternativa independente de alta calidade fronte os 

medios de comunicación comercial.” 

 

RTVE – España 

A páxina web da RTVE española recolle a seguinte definición de misión de servizo 

público: 

“RTVE responde ao seu carácter de empresa de 

comunicación de servizo público. Este obrígaa a garantir 

unha información rigorosa, independente e plural e un 

entretemento de calidade. A fomentar o debate, a 

innovación e a creación. A apoiar a difusión das artes, a 

ciencia e a cultura. Todo iso baixo as premisas de 

cohesionar e dar cauce á participación.” 

 

 

 

 



TANIA FERNÁNDEZ LOMBAO 

ERR – Estonia 

A misión da corporación de radiotelevisión pública de Estonia defínese do seguinte 

xeito: 

“Medios de comunicación que funcionan coma unha rede 

de información entre persoas relacionadas con Estonia, 

apoiándose nos valores europeos e ampliando a visión 

do mundo aos estonianos. A ERR educa, implica persoas, 

fomenta a libre discusión, promove a creatividade, une 

xeracións, cultiva a tolerancia e o entendemento mutuo 

e protexe os valores éticos fundamentais. Polo tanto, 

mantén a nación, lingua e cultura e dálle continuidade 

no espazo e no tempo”. 

 

 

YLE – Finlandia 

A corporación finesa presenta a seguinte definición de misión no seu sitio web: 

“Fortalecer a sociedade e cultura finesa, proporcionando 

toda a información, educación, coñecementos e 

experiencias.” 
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RTÉ – Irlanda 

A RTÉ irlandesa distingue catro obxectivos dentro da súa misión: 

 1) ofrecer un servizo independente e de confianza de 

noticias precisas e imparciais; 2) proporcionar a máis 

ampla gama de boa relación calidade – prezo, con 

contidos e servizos para todas as idades, intereses e 

comunidades; 3) reflectir a diversidade cultural e 

rexional de Irlanda e permitir o acceso aos grandes 

eventos; 4) apoiar e fomentar a produción e o talento 

creativo de Irlanda.  

 

RAI – Italia 

A RAI italiana non presenta unha definición de misión de servizo público como tal na 

súa páxina web, pero fai referencia ao contrato programa no que se especifica o 

significado do termo. Trátase dunha descrición que consta de dezasete puntos. 

 

LTV – Letonia 

Tamén a LTV letona basea a súa misión nos contidos ofrecidos á cidadanía: 

 “Crear programas de calidade que informan, educan e 

inspiran á cidadanía para mellorar a súa calidade de 

vida.” 
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LRT – Lituania 

A LRT lituana centra a súa misión no ámbito do xornalismo e dos produtos ofertados á 

cidadanía: 

 “Proporcionar información precisa, obxectiva e 

equilibrada, con programas educativos, culturais e de 

entretemento de alta calidade, para crear condicións 

para o desenvolvemento sustentable, a promoción da 

democracia e a integración da sociedade na República 

de Lituania.” 

 

NPO – Países Baixos 

A NPO holandesa reduce a súa misión ao seguinte lema:  

“O servizo público é para todos, a radiotelevisión pública 

une á sociedade holandesa con programas que informan, 

inspiran e entreteñen. A TVR romanesa define a misión 

con cinco puntos: ofrecer información xusta e imparcial; 

promover a educación; fomentar o pensamento crítico; 

ofrecer producións de entretemento de calidade; e lograr 

a comunicación directa.” 
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RTP – Portugal 

A RTP portuguesa non presenta unha definición de misión de servizo público como tal 

na súa páxina web, pero fai referencia ao contrato estatal no que si que se especifica o 

contido do termo. Trátase dunha exposición ampla, que abrangue vinte e catro puntos.  

 

BBC – Reino Unido 

A BBC do Reino Unido, paradigma da radiodifusión pública europea, presenta a súa 

misión na seguinte frase:  

“Enriquecer a vida das persoas con programas e servizos 

que informan, educan e entreteñen”.  

Esta máxima é completada a través da visión, que di: 

“Ser a organización máis creativa do mundo”. 

 

CRTVG – Galicia 

No caso galego, a Compañía Radio Televisión de Galicia define a súa misión de forma 

breve e sinxela: 

“A misión primeira da Compañía é mellorar e 

normalizar o uso da nosa lingua oficial, o Galego, e 

promover a nosa cultura.” 
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2.2.3.3 REPUTACIÓN E CREDIBILIDADE 

O físico e filósofo estadounidense Thomas Khun publicou en 1962 o libro A estrutura 

das Revolucións Científicas (para esta tese tomamos a tradución ao galego do ano 2000 

do Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo) no que acuñou o termo “cambio de 

paradigma” para definir as revolucións no coñecemento científico sobre unha materia 

que daba lugar a unha realidade ou modelo completamente diferente do existente. O 

cambio de paradigma producíase pola acumulación de paradoxos.  

Esta teoría pode e debe ser aplicada ao campo das Ciencias Sociais e concretamente ao 

mundo da Comunicación, afectado de cheo pola aparición de Internet e a web 2.0. O 

primeiro paradoxo prodúcese en torno ao sistema baseado nas figuras do emisor e o 

receptor e a intermediación social.  

A rede é un novo espazo onde os roles dos diferentes axentes constrúense, evolucionan 

e cambian día a día. Onde a autoridade – entendida como competencia-, non se dá por 

suposta senón que se cuestiona e confirma permanentemente. Un espazo onde os 

intermediarios tradicionais perderon credibilidade e confianza ao tempo que xurdiron 

novos “influíntes” vinculados coas redes sociais. Nese entorno, completamente novo da 

historia da Comunicación, é no que persoas, empresas, organizacións e gobernos han de 

construír a súa identidade e reputación dixitais. O novo paradigma da Comunicación 

estase construíndo agora (Cerezo, 2011). 

Neste contexto, o bombardeo de publicidade e información unidireccional, sen 

establecer comunicacións na dobre vía, trouxeron consigo unha redución da 

credibilidade, ante a que os grandes medios de comunicación non son en absoluto unha 

excepción, mentres que os conflitos de interese na xeración de reputación fixéronse 

máis evidentes (Alonso, 2011). Nesta nova era da cidadanía conectada e a intelixencia 

colectiva, as empresas veranse obrigadas a ser honradas e transparentes (Polo, 2011). 

Isto non afecta só ao ámbito empresarial. O cambio de paradigma salpicou por completo 

o plano político co choque entre os logros da democracia representativa e as ansias de 

democracia participativa. Xa non é suficiente a representación, senón que é 

imprescindible desenvolver sistemas de gobernanza e participación para lograr os 

niveis de credibilidade de antano.  
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Asegurar elevadas ratios de reputación e credibilidade ante os grupos de interese 

eríxese en principal reto das corporacións de radiotelevisión pública da Unión Europea 

para os vindeiros anos. Para iso, requiren dun modelo de xestión responsable, de 

autorregulación, como é o da Responsabilidade Social Corporativa.  

Segundo o Dicionario da Real Academia Galega, a reputación é a “opinión xeral 

favorable ou desfavorable, existente sobre unha persoa ou cousa”. A Real Academia 

Española presenta dúas acepcións para este significante: 1) opinión ou consideración en 

que se ten a alguén ou algo; 2) prestixio ou estima en que son tidos alguén ou algo. 

Más alá das definicións oficias e dende unha óptica situada no márketing, Post e Griffin 

(1997) interpretaron a reputación coma  “a síntese de opinións, percepcións e actitudes 

dos grupos de interese dunha organización, incluíndo empregados, clientes, provedores, 

investidores e comunidade”.  

A reputación é a suma da identidade, a imaxe corporativa, as percepcións, crenzas e 

experiencias que os suxeitos dos grupos de interese relacionaron coa empresa ao longo 

do tempo (Olmedo, 2010), pero tamén o conxunto dos comportamentos empresariais, 

as comunicacións e as relacións (Doorley e García, 2008). Estas definicións suxiren, en 

consecuencia, que a reputación corporativa é un factor determinante nas decisións 

sobre investimentos (Yelmo, 2007). 

Resulta imprescindible desenvolver unha correcta estratexia de comunicación para 

lograr un efecto positivo nos grupos de interese se o que se quere é mellorar esas 

percepcións emocionais. Holme e Watts (2000) consideran que é fácil ser informado 

sobre o comportamento dunha empresa a través das normas ou códigos de conduta 

pero que é bastante máis complicado ter coñecemento dos resultados de proxectos a 

longo prazo. Ademais, advirten de que é difícil enorgullercerse de ser unha boa 

compañía sen ser visto coma un oportunista. 

Académicos como Barney (2001), Rodríguez (2004) e Borraz e Fuentelsalz (2005) 

indagaron noutras consideracións e analizaron o concepto coma un recurso, unha 

capacidade organizativa e un activo intanxible. Como tal, é fonte de vantaxe competitiva. 
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Argenti e Druckenmiller (2004) detectan unha dicotomía: mentres que a confianza dos 

colectivos externos nos negocios é baixa, o escrutinio público sobre os mesmos é 

elevado. A demanda de maior transparencia e a crecente atención prestada á 

Responsabilidade Social Corporativa esixe de máis esforzo para a construción e 

mantemento da boa reputación.  

Neste contexto introdúcese o concepto de Responsabilidade Social Corporativa, que se 

institucionaliza co seu propio conxunto de regras e crenzas sobre como as empresas 

deben e non deben actuar (Bertels e Peloza, 2008); modelo de autorregulación que non 

debe confundirse coa filantropía, a pesar de ser esta unha modalidade que outorga ás 

organizacións altos niveis de reputación (Brammer e Millington, 2005).
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2.2.4 CRISE NAS RADIOTELEVISIÓNS PÚBLICAS DA UE 

Neste epígrafe preséntanse as arestas da crise que viven as corporacións de 

radiotelevisión pública da Unión Europea dende dous puntos de vista: o económico e o 

de xestión, afectados ámbolos dous pola transformación tecnolóxica e a multiplicación 

da oferta. 

Para comprender o papel da Responsabilidade Social Corporativa como modelo de 

autorregulación que ha de servir ás corporacións para alcanzar o bo goberno co fin de 

seren máis transparentes e gozaren de maior reputación, é esencial coñecer cales son os 

obstáculos aos que se están afrontando nesta segunda década do século XXI.  

 

Ao longo do tempo, case todos os sistemas europeos de radiodifusión pública 

desenvolveron modelos mixtos e híbridos de financiamento a partir do cobro de 

impostos –directos ou indirectos- e da publicidade comercial. A maioría tamén sufriron 

falta de independencia dos gobernos, incluso despois das experiencias totalitarias e 

trala Segunda Guerra Muncial coa restauración de formas democráticas de goberno. 

Incluso posteriormente, a maioría dos sistemas de comunicación tendían a permanecer 

preto, a miúdo baixo, do control directo dos gobernos (Palmeri e Rowland, 2011). 

Esta panorámica sobre as radiotelevisións públicas é esmiuzada nos seguintes 

apartados. 
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2.2.4.1 CRISE FINANCEIRA E ECONÓMICA 

A crise económica e financeira de 2007 abriu novamente o baúl dos dilemas sobre a 

existencia, evolución, transformación, financiamento, xestión e gobernanza da 

radiotelevisión pública europea no marco da conversión dixital.  

Aínda que o sistema de financiamento da radiotelevisión pública europea é mixto e 

diverso, o seu nutrinte común son os fondos públicos –procedentes de impostos 

especiais ou de achegas directas dos Estados en forma de subvencións- e a 

participación, cada vez máis reducida, nos investimentos publicitarios. A crise fundiu e 

cuestionou de forma radical as expectativas desas tres fontes de ingresos, sen despexar 

novas liñas alternativas e sustentables de negocio (Campos Freire, 2013). 

A televisión foi concibida no seu comezo como unha encomenda social e, en 

consecuencia, como un servizo gratuíto, de natureza universal e de interese económico 

xeral (Paracuellos e Benghozi, 2011). Baixo eses preceptos camiñou durante décadas, 

pero iniciado o século XXI as complicacións da xestión do modelo de financiamento 

cruzáronse cunha múltiple crise estrutural de cambio tecnolóxico, de longo ciclo 

económico en recesión, de axuste fiscal público e de movementos de fondo trala busca 

de novos recursos (Zallo, 2011).  

Os efectos da crise, que se viu endurecida por medidas de presión financeira e unha 

caída dos ingresos de publicidade, impulsaron aos gobernos a flexibilizar as políticas 

públicas, suprimir as exencións fiscais e reestruturar o marco de actividade dos 

principais grupos empresariais, os procesos de concentración e a entrada de novos 

operadores globais de fóra de Europa.  
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A irrupción das multiplataformas como espazos de venda de servizos audiovisuais, a 

fragmentación da oferta e da demanda, a multiplicación de dispositivos –televisión, 

ordenador, teléfono móbil, tableta, videoconsola ou pantalla grande-, a diversificación 

da accesibilidade –de fluxo, baixo demanda, á carta e en rede social- debuxaron en 

poucos anos un panorama tecnolóxico completamente novidoso ao que as 

radiotelevisións públicas europeas tiveron que enfrontarse nunha situación de abafante 

debilidade económica. 

Ao principio da crise, as radiotelevisións públicas compensaron os seus orzamentos co 

mantemento das subvencións estatais e a recadación do canon. Non obstante, 2010 foi o 

ano de inflexión no que varias operadoras suprimiron ou reduciron as súas emisións de 

publicidade. Ademais, nese ano producíronse cambios reguladores na maior parte das  

corporacións, sometidas a plans de adelgazamento das súas estruturas (redución do 25 

por cento de gastos na BBC, 20 por cento na NPO holandesa, 37 por cento na MTV 

húngara e 50 por cento na RPT portuguesa), regulacións de cadros de persoal (cun 15 

por cento de baixas ou despedimentos) e redución de custos laborais (Campos Freire, 

2013). 

A Unión Europea e os Estados membros xa admiten que as organizacións privadas 

teñen capacidade para cumprir o servizo público con máis eficiencia incluso que as 

radiotelevisións públicas. Ademais, os expedientes sobre o réxime de financiamento 

abertos pola Unión Europea a Francia, España, Dinamarca, Holanda, Reino Unido, Italia 

e Hungría nos últimos anos son outra mostra diso. 

Ademais, de aquí en diante o consumidor destinará fondos á televisión de pago, o que 

podería situalo nunha posición de reticencia, incluso de negación, a pagar un canon 

televisivo para financiar o servizo público, tal e como sucede actualmente na maioría 

dos Estados membros da Unión Europea, sobre todo tendo en conta que a programación 

que emiten as radiotelevisións públicas non se diferenza substancialmente da 

distribuída polas canles comerciais. 

Neste contexto, os académicos pregúntanse polo valor que ten o canon e se continúa 

sendo xustificable. Achille e Miéche (1994) advertiron na década dos noventa dó século 
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pasado que o feito de cumprir misións non asumidas por outras formas de televisión 

tamén pode levar ás corporacións de titularidade pública a ter unha audiencia 

minoritaria que as conduza a un camiño apartado da función básica do servizo público 

como é a de congregar a unha audiencia maioritaria. 

As estruturas das organizacións públicas son tan ríxidas na maioría dos casos que 

parecen guiarse por unha lóxica de reacción ante as canles comerciais, en lugar de facelo 

a través da innovación. Quizais por iso chegarán a propoñer fórmulas de televisión por 

pago, aínda que só cando non atopen outras solucións para conseguir medios 

financeiros. De feito, xa hai tímidas iniciativas de canles públicas no eido da televisión 

de pago –a BBC do Reino Unido- aínda que a obriga do pago por consumo para ter 

acceso a unha canle pública levanta críticas e crea rexeitamento  (Achille e Miége, 1994). 

Díaz Nosty recoñece que a situación das radiotelevisións públicas é dramática: se se 

sosteñen con alta audiencia e sen problemas de financiamento, son combatidas porque 

restan espazo de negocio á explotación industrial, facendo prevalecer na crítica os 

intereses comerciais e mercantís sobre os políticos e culturais. Onde aquelas atopan 

problemas de financiamento, a crítica non parte tanto da sociedade que as mantén coma 

dos operadores privados que se erixen en intérpretes da sociedade e denuncian o que 

tachan de dispendio. En ambos casos, a presión vén da mesma fonte (Díaz Nosty, 2010). 

No marco actual, a crise económica que bateu o sector comercial e provocou unha 

redución dos ingresos por publicidade demostrou ser menos problemática naqueles 

Estados nos que a radiotelevisión pública se financia case que exclusivamente a través 

do canon, como a BBC do Reino Unido, a SVT de Suecia e a DR de Dinamarca.  

Jakubowicz (2007) debullou sobre o canon e explicou que se ben non concede opcións 

ás radiotelevisións públicas participar todo o que quixeran na revolución dixital, si que 

lles permite concentrarse na programación en lugar da busca de ganancias, ben sexa a 

través das axudas directas dos Estados ou ben por medio de publicidade. 
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Autores como Graham (2000) teñen defendido estes modelos de financiamento por 

entender que permiten marcar obxectivos diferentes aos do sector comercial, como 

incluír normas editoriais independentes e investimento en calidade e innovación. Por 

iso, respalda un sistema puro de radiodifusión pública con financiamento independente 

dos ingresos comerciais. 

A realidade é que a maioría das radiotelevisións públicas europeas viñéronse 

financiando de forma mixta ata hai pouco, como é o caso da ZDF alemá, a FT francesa ou 

a RTVE española. Porén, este sistema pode afectar á diversidade de contidos e erosionar 

a lexitimidade dos dereitos de licenza. 

 

2.2.4.1.1 MANTEMENTO DE INGRESOS PÚBLICOS 

Antes de coñecer o estado actual dos ingresos públicos das radiotelevisións de 

titularidade estatal na Unión Europea, é conveniente facer un repaso da normativa 

comunitaria sobre o financiamento destas corporacións de servizo público co fin de 

comprender a súa evolución nos últimos quince anos.  

Unha Resolución do Comité de Ministros Parlamento Europeo de 1996 establecía que os 

fondos públicos dirixidos ás corporacións de radiotelevisión de titularidade estatal 

debían determinarse segundo as necesidades a longo prazo, sen afondar en cuestións 

máis concretas.  

Posteriormente, a Comisión Europea emitiu en 2003 unha Recomendación aos Estados 

membros sobre a posibilidade de que os servizos públicos de radiodifusión tivesen 

acceso a medios financeiros estatais para o desenvolvemento da súa misión. Outra 

Recomendación de 2007 sobre a misión dos medios de comunicación na sociedade da 

información recalcou a posibilidade dun financiamento por tres vías: os dereitos de 

licenza, os orzamentos do Estado e a publicidade. Ademais, engadía unha cuarta vía, o 

cobro dunha tarifa por novos servizos personalizados.  
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Dous anos despois, en 2009, a Asemblea Parlamentaria do Consello de Europa publicou 

unha nova Recomendación sobre a aplicación de normas en materia de axudas estatais 

aos servizos públicos de radiodifuisón na que puxo de manifesto que, a pesar de que os 

Estados membros desenvolveron normativas sobre o financiamento público das 

radiotelevisións estatais de acordo á súa idiosincrasia, a aceptación dos fondos públicos 

comeza a diminuír en vista da dispoñibilidade de contidos audiovisuais en Internet. 

Ante esta situación, contemplaba a opción de modelos mixtos de financiamento. 

Neste contexto de debate, o Parlamento Europeo, a través dunha Resolución do 25 de 

novembro de 2010 sobre o servizo público de radiodifusión, instou aos Estados 

membros a dotar os medios públicos dun financiamento adecuado, proporcionado e 

estable que lles permita cumprir a súa misión ademais de garantir a súa independencia 

política e económica. 

Ante este panorama normativo debuxado pola Unión Europea, dende o punto de vista 

da recomendación, as corporacións de radiotelevisión públicas dos Estados membros 

teñen como fonte de ingresos de forma xeral as subvencións directas aprobadas nos 

orzamentos dos estados e as cantidades obtidas polo cobro dunha taxa de licenza ou 

canon de uso -directo ou agregado á factura da luz.  

O modelo europeo de canon ten unha dobre vía: directo e indirecto. O primeiro tipo é a 

taxa aplicada sobre a licenza dos aparellos de recepción nos fogares e establecementos 

comerciais, mentres que a segunda correspóndese cos impostos indirectos aplicados en 

España e Francia aos operadores privados de televisión, as empresas de 

telecomunicacións e os usuarios do espectro radioeléctrico. No plano das excepcións, en 

Grecia e Portugal aplícase sobre o consumo de electricidade asociado ao uso de 

aparellos de televisión e en Finlandia estableceuse en xaneiro de 2013 unha progresiva 

fiscalidade das persoas físicas e xurídicas segundo os niveis de renda. 

Segundo os datos do Observatorio Audiovisual Europeo (2014), do conxunto das vinte e 

oito radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea, destacan doce que apenas se 

financian con partidas orzamentarias directas por parte do Estado, polo que se trata de 

operadoras que sobreviven case que exclusivamente cos ingresos derivados do cobro 

do canon. Trátase das corporacións ZDF de Alemaña, ORF de Austria, HRT de Croacia, 
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DR de Dinamarca, RTVSLO de Eslovenia, YLE de Finlandia, ERT de Grecia, RTÉ de 

Irlanda, RAI de Italia, TVP de Polonia, CT da República Checa e SVT de Suecia.  

No outro extremo sitúanse os entes que se financian case exclusivamente a través da 

subvención do Estado, é dicir, VRT e RTBF de Bélxica, BNT de Bulgaria, CyBC de Chipre, 

RTVE de España, ERR de Estonia, LRT de Lituania, PBS de Malta, NPO dos Países Baixos 

e RTP de Portugal. Nun terceiro grupo inclúense as radiotelevisións públicas nas que 

predomina o equilibrio entre subvención e canon, aínda que con maior preponderancia 

do segundo en todos os casos: RTVS de Eslovaquia, FT de Francia, MTV de Hungría, BBC 

do Reino Unido e TVR de Romanía. A falta de datos impide clasificar a LTV letona en 

ningún grupo.  

Este disparidade orzamentaria dá pé á existencia de cifras que oscilan entre os 1 938 

millóns de euros que ingresou en subvencións a española RTVE e os 0 millóns da RAI de 

Italia, tomando como referencia os datos do Observatorio Audiovisual Europeo do ano 

2014. Non obstante, non se trata de cifras comparables, posto que o equilibrio acádase 

coa suma dos ingresos derivados do cobro da taxa de licenza. 

A Unión Europea de Radiodifusión manifestou nun informe publicado en 2012 que a 

radiotelevisión pública precisa recursos de financiamento suficientes, sustentables e 

politicamente independentes, para poder cumprir coas súas encomendas. A pesar de 

non mostrar predilección por ningún modelo de financiamento, destaca que o canon 

pode ser o máis estable e dominante. 

Na táboa que segue a continuación preséntanse os ingresos por canon e subvención (en 

millóns de euros) das radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea entre 2008 e 

2012, en base aos datos publicados polo Observatorio Europeo do Audiovisual.  
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Táboa 11. Ingresos por canon e subvención das RTV públicas da UE 2008-2012 
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2.2.4.1.2 PERDA DE INPUT COMERCIAL 

En todo caso, a Unión Europea de Radiodifusión (2012) posicionouse a favor dos 

ingresos por publicidade nas radiotelevisións de servizo público, tan cuestionados pola 

presión dos operadores privados, do seguinte xeito: “ese anticomercialismo é 

problemático porque expón o servizo público a veleidades políticas e inestabilidade 

financeira, que o leva á austeridade e aos recortes que non lle permiten afrontar en 

condicións aceptables os retos da renovación tecnolóxica, a adecuada adaptación á 

dixitalización, a competencia polas audiencias e os obxectivos de diversidade e 

calidade”.  

Trátase da resposta que a UER deu á reivindicación da redución ou supresión da 

presenza da publicidade na radiotelevisión pública, xerada a partir dunha estratexia da 

Asociación Europea de Televisións Comerciais (ACT), que se materializou en forma de 

lobby.  

Francia e España aprobaron en 2009 suprimir a publicidade da radiotelevisión pública 

estatal a cambio de implantar un sistema mixto de canon indirecto sobre o uso do 

espazo radioeléctrico, unha compensación económica das televisións comerciais polo 

aproveitamento dos ingresos publicitarios e unha taxa aos operadores de 

telecomunicacións. Pola súa banda, a ZDF alemá reduciu a presenza comercial ao 

establecer un límite de vinte minutos diarios para anuncios.  

Cabe plasmar aquí a alocución do presidente francés Nicolas Sarkozy na que anunciou 

en 2008 que estaba considerando pór fin | publicidade na corporación pública: “se 

funcionan de acordo cos mesmos criterios, as mesmas esixencias e a mesma lóxica que 

as canles privadas, entón non ten sentido ter servizo público”.  

A suspensión total en Francia retrasouse ata 2016 e a nova taxa imposta aos operadores 

de telecomunicacións no país galo e en España foi recorrida ao Tribunal Europeo de 

Xustiza. Ademais, de forma simultánea, os dous Estados membros aprobaron en 2010 

sendos modelos de financiamento da televisión pública,  baseados na subvención 

estatal, o canon compensatorio das televisións privadas pola supresión da publicidade –
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sobre os seus ingresos, un 3 por cento as comerciais e un 1.5 por cento as de pago-, 

imposto sobre o uso do espazo radioeléctrico –do 80 por cento ao 100 por cento ata un 

máximo de 330 millóns de euros en 2012- e o canon recorrido dos operadores de 

telecomunicacións -0.9 por cento sobre os ingresos do mercado de referencia.  

A publicidade nas radiotelevisións públicas produce unha simulación do funcionamento 

das canles privadas e xera tendencias cara a unha programación dirixida a audiencias 

de masas ou a minorías que son atractivas economicamente. O financiamento comercial 

tende a desviar a atención da programación e das necesidades da cidadanía para servir 

as prioridades de anunciantes e patrocinadores (Steemers, 2001). 

Nikoltchev e Cabrera (2011) fixeron unha panorámica sobre o financiamento da 

radiotelevisión pública no artigo “Funding of Public Service Media”, no que 

recompilaron datos sobre a cota de relevancia dos ingresos publicitarios dos 

organismos de radiodifusión públicos en 2009.  Naquel ano, o input comercial  

representou un 45.6 por cento na ORF de Austria; un 36.7 por cento na RTVE española; 

un 25 por cento no grupo da BBC; e un 46.6 por cento na RTÉ irlandesa; un 38.8 por 

cento na RAI italiana; e un 33.1 por cento na LNRT de Lituania. 

Segundo os datos do Observatorio Europeo do Audiovisual (2014), a actividade 

comercial seguía representando en 2011 porcentaxes de entre o dez e o vinte por cento 

dos ingresos totais das corporacións estatais públicas. Algúns exemplos son: a BNT 

búlgara cun 16.6 por cento; a CT checa, cun 12.6 por cento; as alemás ARD e ZDF cun 

11.3 e 11.9 por cento respectivamente; e a FT francesa cun 19.8 cento. No outro 

extremo, a DR danesa e a YLE finlandesa non teñen absolutamente ningún ingreso de 

tipo comercial.  

Con respecto á caída de ingresos comerciais, Nikoltchev e Cabrera (2011) explicaron 

que “o mercado da publicidade foi duramente golpeado pola crise financeira; o 

investimento reduciuse un 4.4 por cento en 2008 e isto tivo un impacto considerable 

nas emisoras europeas posto que a publicidade caeu un 10.9 por cento”. 

Algunhas radiotelevisións públicas exploran outras vías comerciais á marxe da 

publicidade para capitalizar as súas marcas e complementar o financiamento. Neste 

senso, destaca a BBC do Reino Unido que dende hai anos impulsou a venda de 
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programas, coproducións, explotación de dereitos auxiliares, empresas conxuntas e 

canles internacionais a través da súa filial BBC Worlwide. Os ingresos comerciais destas 

actividades é pequena se se compara coa entrada de fondos por canon ou coas achegas 

públicas, mais contribúe a encher os baleiros de financiamento. 

Na táboa que segue a continuación preséntanse os ingresos comerciais (en millóns de 

euros) das radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea entre 2008 e 2012, en 

base aos datos publicados polo Observatorio Europeo do Audiovisual (2014). 
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Táboa 12. Ingresos comerciais das RTV públicas da UE 2008-2012 
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2.2.4.2 CRISE DE XESTIÓN E GOBERNO 

O cambio de tendencia na xestión corporativa trae ao primeiro plano a innovación e a 

creatividade como elementos chave para a xeración e o mantemento da vantaxe 

competitiva, aínda que o seu sostemento require de esforzos económicos e humanos e 

da asunción de riscos que moitas empresas non estiveron dispostas a correr. 

Philip Kotler e John A. Caslione (2010) detectaron os dez maiores erros que unha 

compañía pode cometer nunha economía turbulenta coma a actual:  

 Despedir persoas de talento. 

 Recortar en tecnoloxía. 

 Reducir riscos. 

 Deter o desenvolvemento de produtos. 

 Reemprazar os executivos de crecemento polos de recorte de gastos. 

 Dar marcha atrás na globalización. 

 Suplir a innovación coma estratexia clave. 

 Cambiar as medicións de desempeño. 

 Privilexiar a xerarquía sobre a colaboración. 

 Repregarse a unha fortaleza amurallada. 

Ponti definiu en 2009 a creatividade como o proceso de “descubrir de forma deliberada 

ou automática maneiras novas de desenvolver unha idea, resolver un problema ou 

enfocar unha situación. A innovación prodúcese cando, a través do novo enfoque 

producido pola creatividade, obtemos resultados orixinais, satisfactorios e aplicables”. 
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No contexto da xestión da radiotelevisión pública, a innovación é efémera –case 

inexistente-, dura pouco e require de melloras constantes no seo da creatividade. Isto 

pon de manifesto a urxencia dun novo modelo de goberno que rompa coas barreiras do 

pasado para explorar os filóns diferenciais das organizacións. 

Para marcar o cambio de rumbo, Edward de Bono (2010) apunta seis ideas sobre o 

sistema de administración e dirección:  

1. A xestión é máis que resolver problemas, custos, administración de calidade e 

coordinación de recursos humanos. 

2. A organización debe superar o concepto de competencia, entendido coma 

igual á supervivencia, e aspirar a máis. 

3. Máis alá dos valores do produto e da competencia están os valores 

integrados. 

4. É necesaria a creatividade seria e organizada. 

5. A creatividade debe partir de conceptos, que son a xénese das ideas. 

6. O terreo onde nacen os conceptos é o da investigación e o desenvolvemento. 

Desta visión xeral sobre a crise de xestión e as medidas necesarias para alcanzar a 

solución, baseadas na innovación e a creatividade, dáse un salto no seguinte apartado ao 

caso concreto das radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea, castigadas por 

unha excesiva politización dos órganos de administración.  
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2.2.4.2.1 POLITIZACIÓN DOS ÓRGANOS DE XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN 

As modalidades de nomeamento dos dirixentes dos organismos públicos dá mostra da 

delicada saúde da independencia das radiotelevisións estatais públicas da Unión 

Europea. Os requisitos que lles son esixidos e o mecanismo parlamentario que facilita as 

súas tomas de posesión revela a información necesaria para determinar se a clase 

política dos Estados membros emprega a radiotelevisión como monicreque ou se a 

respecta na súa función de servizo público. 

O nomeamento de dirixentes das radiotelevisións públicas continúa sendo na 

actualidade obxecto de controversia por teren esquecido o servizo público e a liberdade 

editorial que ha de caracterizar os medios públicos (Lange, 2012). Nos últimos anos 

constatouse unha politización do servizo público posto que en moitos países hai unha 

rotación importante na dirección das canles públicas por razóns políticas (Deltenre, 

2010). 

Neste contexto, o Parlamento Europeo adoptou unha Resolución o 25 de novembro de 

2010 na que admitía que “os organismos públicos de radiodifusión dalgúns Estados 

membros enfróntanse a grandes problemas que poñen en perigo a independencia 

política e a viabilidade ata toda a base financeira”. A continuación, instaba aos gobernos 

a “pór fin | interferencia política no contido dos organismos públicos de radiodifusión”. 

Con esta resolución, o Parlamento pretende garantir o cumprimento das normas 

europeas en materia de liberdade de expresión e pluralismo nos medios. Así mesmo, 

propón que o Observatorio Europeo do Audiovisual analice a forma na que os Estados 

membros aplicaron estas normas e úrxeos a render contas polo incumprimento dos 

compromisos. 

A excesiva politización dos órganos de goberno das radiotelevisións públicas está dando 

lugar á proliferación de novos conceptos –baseados na transparencia e a rendición de 

contas- a través dos cales se pretende plasmar a intencionalidade de cambiar o modo de 

operar e de afrontar a xestión das corporacións. 
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Na táboa que se inclúe a continuación preséntase a composición dos consellos de 

administración das corporacións de radiotelevisión pública da Unión Europea que 

publican nos seus sitios web os seus organigramas. Na figura infórmase sobre o número 

de membros que compoñen o órgano –mulleres e homes-, idade media e profesión.  

Táboa 13. Composición dos consellos de administración das RTV públicas da UE 
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En Alemaña, o Consello de Televisión é o encargado de designar o Director Xeral  e oito 

dos catorce membros do Consello de Administración, mentres que os outros cinco son 

designados polos Estados federais e un polo Goberno Federal. A duración do mandato é 

de cinco anos. En Austria, o Consello está formado por unha representación de 

membros nomeados polo Goberno en proporción ás forzas parlamentarias.  

En Bélxica, tanto a RTBF coma a VRT contan cos seus respectivos Consellos de 

Administración, formados por representantes dos Consellos Provinciais, Academias 

Reais de Ciencias, Arte, Medicina e Lingua e Literatura, Universidade e Consello 

Superior de Educación Popular. A designación destes membros efectúase polas 

respectivas comisións parlamentarias de Cultura entre os candidatos propostos polas 

entidades citadas.  

As radiotelevisións estatais públicas de Bulgaria, Chipre, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, 

República Checa, Polonia e Romanía elixen os membros dos seus Consellos de 

Administración de xeito político, para garantir o reflexo directo do equilibrio de forzas 

no Parlamento. En España, Grecia e Portugal tamén se designa os membros dos 

consellos en base ao reparto político da Cámara Baixa. Tamén en Finlandia, mais non se 

pretende unha representatividade simétrica entre o Parlamento e o Consello de 

Administración.  

En Italia a televisión pública tamén está dominada pola política. O Consello de 

Administración ten nove membros, dos cales sete son elixidos pola Comisión 

Parlamentaria de Vixía, dous –un deles o propio presidente- polo Ministerio de 

Economía. Os conselleiros renóvanse cada tres anos e poden ser reelixidos.  

O último presidente de FT, en Francia, Rémy Pflimfin, no cargo dende 2010, foi o 

primeiro dirixente da nova televisión pública nomeado directamente polo Executivo, xa 

que ata ese momento facíao o Consello Superior Audiovisual (CSA). A reforma posta en 

marcha polo presidente Sarkozy en 2009 prevía que o candidato elixido polo Goberno 

fose despois validado polo CSA e polas comisións culturais da Asemblea Xeral e o 

Senado. Porén, unha lei do 15 de novembro de 2013 volveu a mans do CSA a misión de 

designar a presidencia da corporación.    
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O Consello de Administración da DR danesa é escollido polo Consello Asesor, cuxos once 

membros son á súa vez designados –por un período de catro anos- do seguinte xeito: 

tres polo Ministerio de Cultura, seis polo Parlamento e dous polo cadro de persoal da 

corporación.  

En Irlanda, o Consello consta de once membros, dos cales seis son nomeados 

directamente polo Goberno, catro son propostos polo Ministerio de Comunicacións, 

Enerxía e Recursos Naturais e un é elixido polo cadro de persoal da organización. 

No Reino Unido, o Trust é o órgano encargado de preservar o servizo público da BBC e 

está composto por un presidente, un vicepresidente e dez membros designados por 

orde dunha comisión parlamentaria, dos cales catro deben representar xeograficamente 

Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda do Norte. A característica de goberno que diferenza a 

BBC do resto de corporacións é que é este ente quen designa a Dirección Xeral, e non o 

Parlamento. Trátase polo tanto dunha opción que permite saltar dalgún xeito a 

politización na designación de cargos.  

 

2.2.4.3 MULTIPLICACIÓN DE CANLES E FRAGMENTACIÓN DE AUDIENCIAS 

A rápida evolución das modalidades de transmisión do sinal e a proliferación das 

plataformas de televisión de pago son os dous estandartes da televisión actual en 

practicamente todos os Estados membros da Unión Europea. 

Tralo proceso de concentración que se desenvolveu a primeiros do século XXI, agora 

está en plena efervescencia o fenómeno oposto, o da descentralización, favorecida polo 

nacemento de plataformas de distribución IPTV, plataformas dixitais terrestres de pago 

e a transmisión por medio de dispositivos móbiles. 

Isto trouxo consigo a proliferación de multitude canles temáticas, públicas e privadas, a 

través do cable, o satélite, a TDT e o IPTV. De feito, a base de datos Masive, do 

Observatorio Audiovisual Europeo, revelou que na Unión Europea existían máis de 

7.600 canles de televisión a finais de 2010.  
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Como consecuencia da reprodución de canles, o modelo dual, visto ao principio como a 

competencia entre dúas ou tres cadeas de servizo público e dúas ou tres privadas, 

converteuse nun conxunto de sistemas fragmentados, no que a competencia entre as 

canles xeralistas públicas e privadas continúa sendo directa. Non obstante, o mercado 

está cada vez máis fragmentado e as cotas de audiencia das xeralistas son cada vez máis 

baixas (Lange, 2012). 

A mellora progresiva das técnicas de compresión dixital propiciaron a denominada 

abundancia do espectro que, combinada co financiamento ofrecido pola televisión de 

pago, permitiu o desenvolvemento de novas canles de distribución. Na anterior etapa, 

na de escaseza de espectro, o papel desempeñado polas autoridades estatais era o de 

outorgamento e renovación das licenzas, determinando quen tiña acceso ás ondas e ao 

control do contido. Hoxe en día, a radio continúa sendo un recurso nacional valioso, 

pero coa multiplicación das vías de distribución os reguladores enfróntanse a novos 

retos (Doyle, 2012). 

En todo caso, e a pesar do progresivo incremento do número de canles, non está 

garantido que o público reciba os contidos que desexa. Nese piar séntase o argumento 

de que son necesarias as intervencións para minimizar as deficiencias que provocaría 

un libre funcionamento no audiovisual. 

 

2.2.4.4 AUSENCIA DE INTERACTIVIDADE 

As corporacións de radiotelevisión pública non amosaron tradicionalmente demasiada 

sensibilidade ao diálogo cos grupos de interese, sobre todo coas audiencias. Ata xa 

entrado o século XXI, a comunicación era unidireccional e a resposta só se recibía a 

través das cotas de pantalla que indicaban o grao de satisfacción dos públicos cos 

contidos emitidos. 

A comunicación entre as corporacións e os provedores, os cadros de persoal e o espazo 

social no que opera pódese fraguar por medio de vías privadas, como xuntanzas ou 

encontros. Non obstante, os públicos precisan de canles directas, en tempo real e 
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gratuítas para trasladar as súas opinións. A verticalidade no modo de proceder ata o de 

agora provocou que corporacións e audiencias vivisen en dous mundos separados por 

unha rexa barreira difícil de traspasar debido á inaccesibilidade despregada dende os 

órganos de dirección. 

Hoxe en día é impensable que un medio de comunicación de carácter estatal non ofreza 

aos seus públicos vías horizontais e flexibles de interacción a través do seu sitio web e 

das redes sociais. Así o entenderon tamén as corporacións de radiotelevisión pública 

estatais da Unión Europea, que propician o diálogo en distintos niveis: algunhas delas só 

publican un correo electrónico ao que dirixirse mentres que outras dan facilidades para 

a comunicación a través de redes sociais, newsletters e blogs. 

Académicos como Olmstead, Mitchell e Rosenstiel (2011) e Smith (2011) advirten de 

que Facebook e Twitter son protagonistas de facto das comunicacións actuais entre 

empresas e grupos de interese. Ademais, estas canles xeran públicos conectados (Boyd, 

2011). 

As redes sociais teñen potencial como canle de distribución de contidos, pero tamén de 

creación e promoción da marca (Sellas, 2013) e a obriga das organizacións é repensar o 

rol e o valor engadido que lles poden aportar estes ecosistemas (Picard, 2010).  

En Internet continúa presente o desequilibrio entre os contidos difundidos polos 

grandes medios e aqueles máis minoritarios, o que leva a considerar imprescindible a 

presenza dos medios públicos, co obxectivo de que exista polo menos algún emisor e 

difusor de contido suxeito a unhas obrigas de diversidade, transparencia e pluralismo 

(Miguel, Galindo e Casado, 2013). 

Grazas ás redes sociais, os medios multiplicaron exponencialmente as súas canles de 

distribución con baixos custos e ademais poden ser empregadas para potenciar a marca, 

fidelizar audiencias e atraer tráfico. O maior activo que ofrecen as redes aos medios é a 

interactividade co público e a posibilidade de crear comunidades (Ferreras Rodríguez, 

2012). 
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As radiotelevisións públicas da Unión Europea fan uso das redes sociais e dos sitios web 

para potenciar a interacción se ben a súa utilización aínda é incipiente e evitan correr 

riscos a través da innovación. De feito, máis que comunicación, continúan usando as 

novas vías, en xeral, coma canles informativas (Messner, Linke e Edford, 2011). Tamén 

as webs das corporacións, pola súa banda, cobraron importancia como ferramentas de 

márketing para as cadeas (Greer e Ferguson, 2011) na procura da mellora da reputación 

da marca en base á estratexia da `televisión mellorada´, entendida como o uso de redes 

para potenciar a experiencia televisiva. 

A continuación detállase o número de contas de tipo corporativo que cada unha das 

radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea xestionan nas redes sociais de 

Facebook, Twitter, Youtube, Google+ e Linkedin.  
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Táboa 14. Contas en redes sociais das RTV estatais públicas da UE 
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2.3 A GOBERNANZA COMO ALTERNATIVA NA XESTIÓN 

Neste capítulo preséntase unha exposición do concepto de gobernanza en canto a  

reformulación dos modelos de goberno ata agora coñecidos e berce no que se proxecta a 

Responsabilidade Social Corporativa como novo sistema de autorregulación de utilidade 

para as corporacións de radiotelevisión pública.  

Trátase dun termo esencialmente circunscrito ao ámbito da política no marco da 

democracia, se ben deu o salto cara ao goberno empresarial, facendo un símil adecuado 

entre ambos mundos que, ao fin e ao cabo, comparten mecanismos de funcionamento.  

 

2.3.1 ÁNGULOS DA GOBERNANZA 

A gobernanza é un termo acuñado na década dos setenta do século XX que foi definido 

como a proxección do goberno corporativo e da propia gobernabilidade con respecto 

aos grupos de interese que interactúan coa organización.  

Trátase dun concepto asociado en primeira instancia ao marco estritamente político, 

motivo polo cal case que toda a literatura sobre o termo gravita arredor desa 

dimensión. A School of Government JFK de Harvard definiu a gobernanza democrática 

coma a reformulación do público baseada nos principios de eficiencia e xeración de 

valor para o administrado. Muñoz (2005) empregou esta idea para crear unha nova 

acepción do “sistema de gobernar”. 

Simon Bluner (1994) puxo como exemplo de gobernanza a Comunidade Europea e os 

espazos de toma de decisións dos Estados membros e deu un papel destacado ás 

institucións como lexisladoras a través de tratados, acordos constituíntes ou lexislación 

comunitaria. 
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Esencialmente a Unión Europea eríxese como representante manifesta da gobernanza, 

mais non se trata dun modelo perfecto. Presenta defectos de aplicación que impiden a 

total horizontalidade e flexibilidade na toma decisións, como se vén de demostrar na 

xestión da crise económica e financeira dende 2007.  

A UE experimenta a emerxencia da gobernanza multinivel, un sistema de negociación 

continua entre gobernos ubicados en varios niveis territoriais como resultado dun 

amplo proceso de creación institucional e de reasignación de decisións, que impulsou 

cara a arriba ata o nivel supranacional algunhas funcións previamente centralizadas do 

Estado e algunhas cara a abaixo ao nivel local (Gary Marks, 1993). 

Renate Mayntz é unha das académicas máis relevantes no estudo da gobernanza. Por iso 

se escolle nesta investigación a súa definición para poñer o primeiro foco sobre este 

concepto tan estreitamente relacionado coa Responsabilidade Social Corporativa. 

Apuntou que é un novo estilo de goberno, distinto ao modelo de control xerárquico, 

caracterizado por un maior grao de cooperación e interacción (Mayntz, 2000). 

A gobernanza como alternativa ao control xerárquico foi investigada no plano da 

formación de políticas estatais por autores como Kooiman (1993) e Rhodes (1997) e de 

políticas europeas por Bulmer (1994), entre outros recollidos en Canto (2012). 

Precisamente Rhodes describiu así os seis usos máis comúns do termo gobernanza: 

 Estado mínimo. 

 Goberno corporativo. 

 Nova xestión pública. 

 Bo goberno. 

 Sistema sociocibernético. 

 Redes autoorganizadas.  
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O enfoque da gobernanza interactiva sostén que moitos actores de diferentes posicións 

e niveis da sociedade están involucrados na toma de decisión (Kooiman et al. 2008). 

Como soe suceder con boa parte dos conceptos máis novidosos dentro da literatura 

académica, existen distintos significados segundo as áreas xeográficas nas que se 

estudan. É o caso tamén da gobernanza. Mentres que en Europa se enfoca dende a 

involucración da sociedade no proceso de goberno, nos Estados Unidos enfatízase máis 

a idea de gobernanza como direccionamento. Non obstante, en ambos espazos 

preséntase coma unha nova e atractiva alternativa política fronte os tradicionais 

procedementos de xestión verticais e inflexibles (Peters, 2000). 

Puentes Poyatos, Velasco Gámez e Vilar Hernández (2009) clasificaron así as distintas 

vertentes da gobernanza:  

1. Principal – Axente, baseado na eficiencia da xestión económico – financeira 

con respecto á maximización do valor da empresa para os accionistas. 

2. Modelo administrativo, que parte de que os administradores son bos e dignos 

de confianza para lograr altos beneficios para os accionistas. 

3. Modelo político, propio de organismos públicos. 

4. Modelo dos stakeholders, que comprende aos accionistas, cadro de persoal, 

provedores, clientes e á sociedade en xeral.  

En síntese, a gobernaza preséntase coma unha nova maneira de gobernar, caracterizada 

por relacións horizontais e pola busca de equilibrio entre o poder e a sociedade civil, 

implicando unha pluralización na formación de decisións, diferente ao modelo de 

control xerárquico, un modo máis cooperativo en que actores públicos e privados 

participan en redes mixtas (Martínez, M.F., 2010). 

A pesar de botar a ollada dúas décadas atrás, continúan en plena vixencia as 

redefinicións realizadas por Kooiman (1993) como “gobernanza moderna” e Rhodes 

(1997) como “nova gobernanza”. Peters (2000) ratificouna como un goberno emerxente 

da interacción en lugar da imposición de control dende arriba.  



TANIA FERNÁNDEZ LOMBAO 

A gobernanza será empregada nesta tese de doutoramento na súa acepción de modelo 

de xestión baseado na horizontalidade, a flexibilidade e o diálogo. Así mesmo, 

contémplase coma o instrumento de intermediación entre os actores independentes 

que se relacionan co medio, os stakeholders, a través do desenvolvemento de códigos e 

normas éticas. Así mesmo, representa o mecanismo de autocontrol e rendición de 

contas para fortalecer a súa lexitimidade como radiotelevisións públicas e reducir os 

riscos asociados á credibilidade e á reputación.  

Neste senso, este concepto é imprescindible para afrontar a excesiva politización e 

gubernamentalización dos sistemas de xestión das radiotelevisións públicas, 

referenciada no capítulo anterior, para evitar que sexan percibidos como medios 

controlados por elites e organizacións político – sindicais. A gobernanza pode traer 

consigo as estratexias necesarias, baseadas na transparencia, interacción e interrelación 

das novas audiencias co propio medio a través da denominada conversa mediática 

social.  

Tal é a relevancia da gobernanza nos novos modelos de xestión e goberno dos medios 

de comunicación que, no contexto normativo, a IV Conferencia Ministerial Europea 

publicou en 1994 a Resolución Nº1 sobre a política de medios, segundo a cal os 

organismos de radiodifusión de servizo público deben ser directamente responsables 

ante os públicos. Concretamente, o texto rezaba o seguinte: “as corporacións de 

radiodifusión de servizo público deberían publicar regularmente información sobre as 

súas actividades e elaborar procedementos para permitir aos telespectadores e oíntes 

comentar a forma en que se leva a cabo a súa misión”. 

Recentemente, o Consello de Europa emitiu o 15 de febreiro de 2012 a Declaración do 

Consello de Ministros sobre gobernanza nos medios de comunicación de servizo 

público, na que se afirma que un sistema adecuado de xestión é un factor definitivo na 

capacidade dos Estados membros e os medios de comunicación de servizo público para 

facer fronte aos desafíos.  
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Este texto comunitario define a gobernanza en tres eixos: 

 Marco legal a través do cal o Estado avale un adecuado equilibro entre a 

independencia e a responsabilidade dos medios de comunicación de servizo 

público. 

 Compendio de normativas e prácticas coas que os medios de servizo público 

han de garantir que os seus procesos e cultura son os máis apropiados para 

cumprir a súa misión e servir mellor ao interese público.  

 Escenario no que se debe propiciar un diálogo activo e construtivo cos 

grupos de interese máis amplos, incluíndo novos niveis de interacción, 

compromiso e participación.  

Deste xeito, a gobernanza afíncase coma a nova alternativa da xestión para facer as 

organizacións máis abertas, transparentes e escoitadoras perante todos os seus 

públicos, se ben é certo que non está resultando sinxelo conseguilo.  

Hai una evidente falta de éxito das políticas europeas neste eido. A complexidade 

burocrática, a escasa percepción da gobernanza a todos os niveis e a superposición dos 

intereses estatais son algunhas das causas que impiden alcanzar maior transparencia, 

apertura e participación (López Cepeda, 2011). 

Dende a perspectiva puramente interna, as empresas de comunicación percatáronse de 

que a súa preocupación non debe quedar reducida aos resultados económicos senón 

que debe traspasar esa fronteira, achegarse aos efectos e impactos externos e, como 

consecuencia, prestar atención ao coidado da reputación e a imaxe. A xestión debe ir 

máis alá do control de custos, da administración de calidade e da atención aos recursos 

humanos, vértices todos eles importantes pero insuficientes (Edward de Bono, 2010). 

As corporacións de radiotelevisión pública deben dar fe da súa misión de servizo 

público e comportarse de forma responsable perante toda a sociedade, que ao mesmo 

tempo exerce de corpo financiador das súas actividades. Por iso, han de garantir o devir 

dunha xestión e control transparentes, poñendo por diante o dereito da cidadanía a 

coñecer as súas actividades, procesos de toma de decisións, financiamento e 

funcionamento.  
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É preciso que as empresas públicas de comunicación coñezan as diferenzas entre dous 

significantes: gobernanza e gobernabilidade. O primeiro concepto refírese á interacción 

baseada nas regras de xogo e o segundo á capacidade dun sistema sociopolítico para 

gobernarse a si mesmo, a través da autoxestión, dentro dun contexto máis amplo do que 

forma parte.  

É complexo reorientar o enfoque das estratexias empresariais cara a novas formas de 

gobernanza no que se refire ao traslado dos valores da teoría ás boas prácticas da 

xestión operativa. As forzas que impulsan a orientación e inclinación das tendencias 

están relacionadas coa percepción desas situacións de crise e de necesidade de achar 

respostas e solucións prácticas para afrontar os cambios profundos aos que se ven 

abocadas as empresas de comunicación. Ao efectuar o balance das mesmas pesa sobre 

todo a necesidade do curto prazo fronte a relevancia das dimensións estratéxicas 

(Campos Freire, 2011). 

Ese é o motivo polo que a gobernanza e a rendición de contas nas empresas de 

comunicación non só debe ser unha cuestión ética senón que tamén de estratexia para a 

redución de riscos de credibilidade, e non só debe supor coordinación entre as partes 

senón que tamén xestión, control e auditoría (Fidalgo, 2006). Para isto, os instrumentos 

que se empregan son os códigos, os Defensores dos Públicos e o desenvolvemento da 

Responsabilidade Social Corporativa na organización mediática. 

Dous conceptos vincúlanse fortemente, pero de forma independente, á gobernanza: 

accountability e answerability. O primeiro refírese á rendición de contas ante os poderes 

políticos e o resto de actores sociais, mentres que o segundo está orientado a crear as 

canles para obter explicacións ou xustificacións dos medios de comunicación por 

accións ou omisións. Non teñen por que estar relacionados con cuestións legais, senón 

que tamén poden derivar de demandas sociais con respecto ao cumprimento do servizo 

público.  
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Entre ambos modelos, McQuail (1997) avogou pola accountability ou rendición de 

contas por entender que actúa en catro niveis:  

 Na lei e nos documentos reguladores que obrigan a dar respostas, sobre todo 

acerca da protección dos dereitos fundamentais da cidadanía. 

 No mercado como contexto no que os medios tratan de satisfacer as 

expectativas do público. 

 Na responsabilidade pública perante a sociedade. 

 Na responsabilidade profesional en tanto que os xornalistas deben dar 

cumprida conta dos seus compromisos de calidade e ética. 

A pesar da dificultade da súa plasmación no plano práctico, o que resulta palpable é a 

caída paulatina dos modelos de xestión baseados na unilateralidade e a verticalidade 

cara a estándares instrumentais do sistema de gobernanza que empregan os códigos 

éticos como avais de reputación.  

No contexto da Unión Europea, detéctase un patrón para a organización da gobernanza 

nas corporacións de radiotelevisión pública estatal. En xeral, coordínase a través de 

órganos internos executivos –direccións executivas- e de supervisión e control –

consellos de administración- e externos, coma comisións parlamentarias e autoridades 

audiovisuais –OFCOM británica, CSA francés e CEMA español. Estes corpos de decisión 

deben caracterizarse pola súa especialización e a solvencia profesional.  

A este respecto, Ana López Cepeda (2011) sinalou que o sistema de gobernanza trata de 

equilibrar os órganos de elección parlamentaria – máis especializados e con tendencia á 

profesionalización- con outros de asesoramento e maior representación social. Tal que 

así, na BBC os primeiros corresponden ao BBC Trust e os segundos aos Consellos de 

Audiencia –de maior ámbito territorial e social-, o que é equivalente á respectiva 

estrutura española do Consello de Administración e o Consello Asesor ou no caso 

francés ao Consello de Administración e á Fundación de France TV.  
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É preciso acudir ao Reino Unido para ofrecer un exemplo recente de gobernanza no que 

se refire á regulación dos medios. No Estado británico debátese actualmente sobre a 

necesidade de creación dun órgano regulador independente que reemprace o 

desprestixiado sistema tradicional de autorregulación da Comisión de Queixas de 

Prensa. O motivo foron os numerosos escándalos mediáticos acaecidos recentemente no 

país: as escoitas telefónicas a vítimas de sucesos que provocaron o peche da publicación 

News of the Word, do grupo News Corporation de Rupert Murdoch, o 10 de xullo de 

2011; a broma radiofónica a unha enfermeira do hospital no que deu a luz a princesa 

Kate Middelton; e a ocultación durante anos das denuncias de pedofilia do presentador 

da BBC Jimmy Savile. Ademais, a televisión pública emitiu unha reportaxe baseada en 

denuncias contra o Lord Alistair McAlpine por supostos abusos de menores, que 

posteriormente a xustiza declarou falsas. Como consecuencia, o director xeral da BBC, 

George Entwistle, presentou a súa dimisión en 2013. 

Estes casos xeraron unha atmosfera de crispación sobre as malas prácticas dos medios 

de comunicación, que derivaron na publicación dun informe por parte do xuíz Leveson 

en 2011 no que propuxo a creación dun órgano regulador independente para evitar que 

a perda de credibilidade fose a máis. Posteriormente, en 2013, o Parlamento aprobou 

unha Carta Real para a creación dese órgano regulador. Esta proposta pon en marcha un 

modelo de corregulación, opoñéndose á autorregulación que propón a industria 

xornalística a través da Organización Independente de Prensa.  

O exemplo británico pódese tomar coma paradigma do que non se debe facer e de como 

se han de empregar os mecanismos que presenta a gobernanza, coma os códigos éticos, 

para lavar a cara dun sector afogado polas críticas no que se refire aos modos de 

proceder. 
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2.3.2 MODELOS DE REGULACIÓN 

Os medios de comunicación deben cumprir o compromiso de servizo público e han de 

ser conscientes de que existen uns límites, legais ou non, sobre o permitido e o 

prohibido segundo os estándares de moralidade inherentes á sociedade. Como 

consecuencia, e para evitar a deixadez, é precisa a existencia de mecanismos que 

obriguen ou insten á rendición de contas.  

A rede de regras, normas, valores, ética e bo goberno que define á gobernanza debe 

complementarse coas leis a través deses tres sistemas de regulación (Le Galés, 2002) co 

obxectivo de buscar novas alternativas e opcións que axuden a resolver os problemas 

que presenta a xestión da comunicación na sociedade postmediática (Timoteo, 2007). 

Os escándalos e a crise económica iniciada oficialmente en 2007 reavivaron a 

preocupación e o debate sobre a ética e a regulación e a autorregulación nos medios de 

comunicación, tanto públicos coma privados. Por ende, activouse a engrenaxe que 

propicia a implementación da Responsabilidade Social Corporativa. Os medios non só 

queren cumprir ben as súas obrigas, senón que queren transmitir aos grupos de 

interese esa sensación. Non só hai que ser, senón que tamén hai que parecer para 

mellorar e recuperar a reputación e a credibilidade. 

A gobernanza como sistema de xestión horizontal e flexible debe combinarse, non 

obstante, cos marcos lexislativos existentes que poñen lindes ao modo de proceder das 

empresas e dos gobernos. Por iso, neste apartado tráense á grella as características de 

funcionamento da heterorregulación, a corregulación e a autorregulación.  
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Hallin e Mancini (2008) propuxeron un esquema sobre os modelos de regulación para a 

liberdade de información e comunicación: 

 Marcos legais –por exemplo, Declaración Universal de Dereitos Humanos- e 

doutrinas políticas –baixo o control do Estado, liberal ao ditado do mercado, 

marxista totalitario ao servizo do partido do proletariado e de 

responsabilidade social. 

 Ética, moral e deontoloxía para alcanzar a independencia.  

 Responsabilidade social sometida á balanza moral da liberdade e as súas 

consecuencias.  

Á súa vez, e como consecuencia, os tres modelos contan coas súas respectivas 

modalidades de desenvolvemento: 

 Regulación: desenvolta polos Estados e as organizacións institucionais. 

Derivada do sistema pluralista gubernamental. 

 Autorregulación: realizada polos propios afectados. Propia do modelo liberal. 

 Corregulación: compartida entre afectados e organismos gubernamentais 

independentes. De matriz democrática. 

A materialización das tres vías deu lugar á redacción de leis, códigos, declaracións, 

normas, compromisos e pautas de comportamento e á creación de numerosos órganos 

de representación, vixía e control. 

Na táboa que segue preséntase un resumo do modelo de Hallin e Mancini.  
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Táboa 15. Modelos mediáticos de Hallin e Mancini 
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Nielsen e Linnebank presentaron á comunidade científica en 2011 unha nova proposta 

de modelos, por medio dunha publicación no Reuters Institute for the Study of 

Journalism, da Universidade de Oxford. A súa proposición contempla unha triple vía: 

 Modelo dual: Alemaña, Finlandia e Reino Unido. Estes países están 

caracterizados polo feito de que a súa radiotelevisión pública recibe importantes 

ingresos a través do sistema de taxas por licenza de televisión e combínao con 

medidas de axuda indirecta ao sector da prensa privada, que soe ser moi amplo. 

Á súa vez, contan coas maiores cifras de subvención público aos medios, medida 

en euros per cápita.  

 Modelo mixto: Francia e Italia. Estes países combinan volumes medios de axuda 

aos medios públicos cunha variada oferta de subsidios directos e indirectos ao 

sector privado, no que se atopa a prensa. No caso de Francia restrínxese aos 

periódicos, pero en Italia esténdense tamén a algúns operadores de televisión 

local privada. O seu volume de axuda pública aos medios está por debaixo do de 

países do modelo dual, ao contrario do que se soe pensar.  

 Modelo minimalista: Estados Unidos. O seu sistema mediático é de grandes 

dimensións pero, sen embargo, conta con niveis moi baixos de subvención 

pública, tanto no que concirne aos medios públicos como ao sector privado. Sen 

dúbida, o volume relativo de axuda é máis baixo que en calquera dos outros 

cinco países europeos analizados, aínda que Estados Unidos fose punteiro á hora 

de empregar subsidios para fortalecer a prensa nos albores da súa constitución. 
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Como consecuencia dos distintos modelos de regulación, o profesor Campos Freire 

(2013) distingue seis grupos de procedementos para a clasificación de directivas, leis, 

políticas, normas, definicións, declaracións, principios, códigos, guías, métodos, 

sistemas, estándares, auditorías, indicadores e índices sobre a regulación da 

comunicación:  

 Declaracións, directivas, leis, regulamentos e políticas de comunicación. 

 Organismos, entes e institucións de representación. 

 Códigos e normas de conduta e comportamento. 

 Procedementos de aplicación interna e externa. 

 Sistemas de verificación, autocontrol e auditoría. 

 Indicadores, índices, listas, transparencia, difusión de resultados e avaliación 

comparativa pública. 

É preciso completar as leis e normas establecidas polo Estado, é máis, é unha decisión 

imprescindible na busca dun novo marco de funcionamento eficaz aplicable ao ámbito 

audiovisual dixital. Neste senso, hai causas manifestas, internas e externas, para a 

autorregulación e a corregulación. As leis e decisións políticas que afectan aos medios 

deben protexer a consideración económica das súas actividades e compatibilizar o 

crecemento do mercado coas funcións de servizo público. Por outra banda, a evolución 

tecnolóxica require de nova lexislación menos ríxida (Azurmendi et al., 2009). 

Os mesmos autores distinguen dúas necesidades en canto a factores externos: 

A. A actualización dos sistemas de goberno que contemplen unha maior 

participación dos actores sociais. 

B. A elaboración de políticas que xeren mellores resultados, cunha maior 

intervención de expertos ou a simplificación do marco legal. 

A continuación explícanse as especificidades dos modelos de heterorregulación, 

autorregulación e corregulación.  
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I. Heterorregulación  

A heterorregulación é o resultado de leis, normas, convenios ou pactos que se 

desenvolven a través de códigos internos e externos. No ámbito mediático, a función de 

control pode ser previa –por medio da proba de valor público dos contidos ofertados- 

ou posterior –garantindo o cumprimento da función de servizo público e a rendición de 

contas. O Protocolo de Ámsterdam de 1997 expón que as radiotelevisións públicas 

europeas han estar sometidas ao dobre control interno e externo.  

Este modelo trata os medios coma outra mercadoría calquera (Aznar Gómez, 1999) e o 

seu comportamento lexitímase guiado por criterios de mercado: mantense que se o 

medio ten éxito é porque sacia unha demanda social (Herrera Damas, 2006). 

Ana López Cepeda (2011) resume os tres modelos de heterorregulación do seguinte 

xeito: 

 Modelo liberal. Correspóndese cos países do Norte-Atlántico –Estados 

Unidos, Canadá, Gran Bretaña e Irlanda especialemente– nos que dominan os 

medios comerciais e o pluralismo de ideas e orientacións. O papel do Estado é 

moi limitado e o do mercado moi forte. Achégase a unha heterorregulación 

dominada polo comercio.  

 Modelo democrático corporativo. Propio dos países do norte e centro de 

Europa, -Austria, Alemaña, Bélxica, Holanda, Suíza, Dinamarca, Noruega, 

Suecia e Finlandia. Son Estados caracterizados por unha forte liberdade de 

prensa e tamén por unha importante tradición de xornais de partido e de 

medios ligados a fortes grupos de poder. Detéctase unha acentuada 

intervención do Estado e a xestión do servizo público adoita seguir o modelo 

de organización de grupos sociais. 

 Modelo pluralista polarizado. Desenvolto nos países do sur de Europa –

Portugal, España, Francia, Italia e Grecia-, a onde a liberdade de prensa 

chegou máis tarde. É frecuente a instrumentalización dos medios por parte 

dos gobernos polo que a profesionalidade do xornalismo é menor. O Estado 

intervén no sector da comunicación como propietario, financeiro ou 

regulador.  
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A heterorregulación vírase en problema cando se produce unha excesiva 

instrumentalización dos medios de comunicación públicos e cando as elites de poder, 

políticas ou económicas, pretenden usalos como voceiro dos seus propios intereses, sen 

deixar apenas espazo para o desenvolvemento da esencia xornalística. 

 

II. Autorregulación  

A Directiva Europea de Medios Audiovisuais de 2007 definiu a autorregulación coma “a 

posibilidade de que os axentes económicos, os interlocutores sociais, as organizacións 

non gubernamentais ou as asociacións adopten para si directrices comúns”.  

O específico da autorregulación reside en que resulta dun compromiso voluntario das 

partes implicadas ou afectadas no sector e non implica necesariamente a existencia dun 

acto lexislativo sobre o ámbito ao que afecta, aínda que tampouco queda á marxe da 

normativa xurídica vixente, no caso de que esta norma exista (Azurmendi et al., 2009). 

A eficacia da autorregulación depende en gran medida da sociedade civil que a pon en 

marcha e a fai funcionar e a súa eficacia é directamente proporcional ao familiarizada 

que estea con ela a sociedade, en especial os profesionais da comunicación (Aznar 

Gómez, 2005). 

A autorregulación materialízase a través de compromisos éticos, como poden ser 

principios editoriais que deben ser públicos, ou ben por medio de regulamentos 

internos, códigos de redacción, estatutos profesionais ou libros de estilo.  

Os consellos de prensa son sinalados como referentes da autorregulación por requiriren 

da colaboración e o compromiso autorregulador das empresas de comunicación. 

Tr|tase dos “organismos independentes que estudan as queixas que lles chegan sobre a 

actuación dos medios e que, cando merece o caso, emiten unha resolución xulgando esta 

actuación desde o punto de vista deontolóxico” (Aznar Gómez, 2005). 

Os críticas alegan que a autorregulación é insuficiente para afrontar a crise de confianza 

que atravesan os medios de comunicación, públicos e privados, na actualidade, por 
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tratarse dun sistema opaco que non reflicte as transformacións que levan a cabo as 

empresas baixo as presións tecnolóxicas, financeiras e competitivas. 

Neste senso, figuras coma Martin Moore, director da organización independente 

británica Media Standars, asegurou en 2013 que a autorregulación voluntaria fallou e 

que é necesario un marco legal para desenvolver a regulación independente do goberno 

e da industria, que sexa capaz de atender con sensibilidade e transparencia as partes 

interesadas ou relacionadas cos medios de comunicación preservando a liberdade de 

expresión. 

 

III. Corregulación 

A Comunicación da Unión Europea de 2002 para a simplificación e mellora do escenario 

regulatorio (COM (2002) 278 final) definiu a corregulación como a combinación de 

medidas lexislativas ou regulamentarias vinculantes con outras adoptadas polos 

axentes máis interesados sobre a base da súa experiencia práctica. 

A corregulación require dun acto lexislativo para existir, posto que “supón a inserción 

na lexislación dun marco de obxectivos reais, dereitos fundamentais, mecanismos de 

aplicación e recursos e condicións de control de cumprimento (Azurmendi et al. 2009). 

M|is concretamente, tr|tase do “conxunto de procesos, mecanismos e instrumentos 

postos en marcha polas administracións públicas competentes e outros axentes do 

sector, coa finalidade de establecer e activar un marco de actuación axeitado á 

normativa, equidistante entre os intereses da industria e dos cidadáns, e que se traduza 

en prácticas concretas e efectivas, de modo que todos os axentes implicados sexan 

correspondentes do seu correcto funcionamento” (Mora-Figueroa e Muñoz Saldaña, 

2008). 
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López Cepeda (2011) sinalou tres beneficios da corregulación, seguindo as definicións 

de Azurmendi et Al. e de Mora-Figueroa e Muñoz Saldaña expostas neste apartado: 

 Permite responder a esixencias históricas, coma a imprescindible 

intervención das autoridades gubernamentais, e elimina as interferencias 

administrativas no exercicio da liberdade de expresión e do dereito de 

información.  

 Documentos europeos avalan este modelo, coma o Libro Branco da 

Gobernanza Europea de 2001, o Acordo interinstitucional “Lexislar Mellor” 

entre o Parlamento Europeo, o Consello e a Comisión, alcanzado en 2003, e o 

Estudo de Medidas de Corregulación no sector de medios de comunicación 

para a Comisión Europea, de 2006. 

 Efectos positivos en países coma Holanda, onde se combinou a lexislación 

vinculante e a acción reguladora coas medidas adoptadas polos actores 

implicados.  
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2.3.3 INDEPENDENCIA FRONTE INTERESES POLÍTICOS E ECONÓMICOS 

En aras de lograr unha correcta implantación da gobernanza, que permita aproveitar 

todos os beneficios asociados á horizontalidade, é preciso que a actividade dos medios 

de comunicación públicos gravite arredor da independencia editorial, é dicir, que os 

procesos de toma de decisións non se vexan afectados por intereses políticos ou 

económicos externos que profanen a misión de servizo público. Neste epígrafe dáse 

conta do significado da independencia e de cales son os mecanismos para lograla.  

 

O Consello de Ministros da Unión Europea publicou en 1996 a Recomendación No. (96) 

10 sobre o garante da independencia nos medios públicos de radiodifusión, que establece 

que os organismos públicos de radiotelevisión teñen a obriga de traballar con 

independencia editorial e autonomía institucional en áreas como a definición da 

programación; a concepción e produción de produtos; a edición e presentación de 

noticias e programas de actualidade; a xestión da contratación e do persoal; a compra, 

venda e uso de bens e servizos; a xestión dos recursos financeiros; a preparación e 

execución dos orzamentos; a negociación, elaboración e sinatura de actos xurídicos 

relativos a operacións do servizo; e a representación do servizo nos procedementos 

xudiciais, así como con respecto a terceiros. 

A mesma publicación suxire que os consellos de administración dos organismos 

públicos de radiodifusión deben ser os únicos responsables do día a día da organización. 

Ademais, os seus membros han de estar libres de calquera risco de interferencia política 

ou doutra índole. Por iso, están obrigados a asumir o exercicio das súas funcións 

atendendo única e exclusivamente os intereses da organización que representan e 

administran. Isto implica que non poderán, directa ou indirectamente, exercer función, 

recibir pagos ou buscar proveito en empresas ou outras organizacións de comunicación 

que poidan conducir a un choque de intereses. 
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A Recomendación deixa claro que “non poder|n recibir ningunha orde ou aceptar 

instrucións de calquera persoa ou organismo máis alá daqueles órganos encargados 

directamente da supervisión do servizo público de radiodifusión da organización”. 

A independencia consta de dous elementos: a independencia de orixe e a de exercicio. 

Un órgano ten independencia de orixe cando os membros que o compoñen son elixidos 

sen interferencias de ningún dos outros poderes do Estado e atendendo tan só á 

formación, experiencia a grao de profesionalidade en cargos semellantes para os que 

foron designados. En canto ao segundo elemento, un órgano ten independencia de 

exercicio cando as súas funcións non poden ser alteradas ou paralizadas por outros 

poderes do Estado (Fernández-Miranda Campoamor e Fernández-Miranda Campoamor, 

2003). 

A Resolución do Parlamento Europeo, do 21 de maio de 2013, sobre normas para a 

liberdade dos medios de comunicación na UE insta aos Estados membros e á propia 

Unión Europea a asegurarse de que existen procedementos e mecanismos 

xuridicamente vinculantes para a selección e designación das direccións dos medios de 

comunicación, consellos de administración, consellos dos medios de comunicación e 

organismos de control, que se baseen na transparencia, o mérito e a experiencia 

indiscutible e que garantan a profesionalidade, integridade e independencia.  

Así mesmo, solicita o máximo consenso no que respecta á representación de todo o 

espectro político e social, a seguridade xurídica e a continuidade en lugar de basearse en 

criterios políticos e partidistas dun sistema vinculado aos resultados de eleccións ou 

suxeito á vontade das persoas que detentan o poder. 
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Por outra banda, o documento europeo sinala que todos os Estados membros deberían 

procurar o consenso sobre os criterios para nomear as direccións ou consellos de 

administración dos medios de comunicación públicos, consonante cos principios de 

independencia, integridade, experiencia e profesionalidade. Nesta liña, urxe aos Estados 

a establecer garantías para asegurar a independencia dos consellos dos medios de 

comunicación e dos organismos reguladores fronte a influencia política dos gobernos, 

as maiorías parlamentarias ou calquera outro grupo da sociedade.  

Non obstante, a idea de independencia é bastante precaria na radiodifusión (Gibbons, 

1998) posto que o Estado nunca renunciou á posibilidade de control xa dende o punto 

de vista da asignación de frecuencias ata o financiamento público. 

O libro The Independence of the Media and its Regulatory Agencies. Shedding New Light 

on Formal and Actual Independence against the National Context (2013), editado por 

Wolfgang Schulz, Kristina Irion e Peggy Valcke, explora a relación da gobernanza dos 

medios e a independencia das autoridades reguladores en Europa a partir dunha 

investigación en máis de corenta países. Determínase que segundo os marcos sociais, 

financeiros e legais, a independencia dos medios pode florecer ou ben esvaecer.  

É preciso caer na conta de que as bases reguladoras e legais para a independencia na 

radiodifusión de titularidade pública dependen da boa vontade dos gobernos de 

quenda.  

Ademais, o Consello de Europa esixe unha separación clara das actividades de xestión e 

de supervisión. Da xestión financeira encárganse os consellos de Administración, que 

ademais determinan a designación de persoas en posicións de alta dirección. O control 

exérceno os órganos de supervisión, xeralmente regulados polo Estado e integrados por 

representantes da radiodifusión así coma por membros de diversos grupos sociais, 

incluídos sindicatos, industria, deportes, ciencias, organizacións culturais, igrexa, 

universidades, etcétera. 
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Merece especial mención a cuestión da paridade de xénero nos consellos de 

administración. Bruxelas deu os primeiros pasos para endurecer as políticas neste 

senso en marzo de 2012, coa apertura dun proceso de consulta pública para que 

empresas, gobernos, organizacións de mulleres e outros axentes recomendasen 

medidas para mellorar as cifras de representación feminina.  

En xaneiro de 2014 a chanceler alemá Angela Merkel anunciou a súa intención de 

establecer por lei unha cota feminina na dirección das grandes empresas do país. A 

medida entrar| en vigor en 2016, logo de que “os longos anos de conversas cos 

consellos de administración non serven de nada”. 

Nun artigo publicado no diario El Mundo o 29 de xaneiro de 2013 recóllense as 

seguintes declaracións de Angela Merkel: “unha economía social de mercado precisa 

dunha grande competitividade de cara ao exterior e pola nosa experiencia internacional 

sabemos que esa competitividade é maior cando homes e mulleres teñen nunha 

sociedade as mesmas oportunidades, por iso estableceremos para todos os consellos de 

supervisión e administración de voto obrigatorio e das empresas cotizadas unha cota 

feminina de polo menos o trinta por cento”.  

Os organigramas de xestión e supervisión das corporacións de radiotelevisión pública 

da Unión Europea poñen de manifesto que –a finais de 2014- predominan  os homes 

fronte as mulleres, en proporcións xeralmente altas. De feito, só o 32 por cento das 

cadeiras dos órganos de administración son femininas, segundo os datos ofrecidos polos 

entes nas súas páxinas web.  
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2.3.4 TRANSPARENCIA E RENDICIÓN DE CONTAS 

A transparencia e a rendición de contas son causa e consecuencia da gobernanza como 

modelo de xestión baseado na horizontalidade, na toma de decisións conxunta e no 

diálogo entre as partes. Sen información, os grupos de interese non poden valorar, 

interpretar e opinar con fundamento. É imprescindible o fluxo de datos dende os 

órganos directivos das empresas públicas de radiodifusión e os contribuíntes que 

financian o servizo a través de impostos, directos ou indirectos. Ademais, a 

transparencia é un dos elementos chave da Responsabilidade Social Corporativa.  

A transparencia dos medios de comunicación é unha das arestas fundamentais da 

gobernaza. As organizacións con vontade de ser diáfanas teñen costume de informar a 

través das súas memorias de contas, de Responsabilidade Social Corporativa, códigos e 

outras publicacións presentadas nos seus sitios web. Non obstante, os niveis de 

transparencia non son nin moito menos os desexables, sobre todo no que se refire ás 

corporacións de radiotelevisión pública. 

As prácticas transparentes convértense na ferramenta das organizacións para pór fin ao 

hermetismo e rixidez nas comunicacións que provocaron unha rebaixa substancial na 

calidade das relacións cos grupos de interese. A falta de información é un lastre que 

arrastran as empresas dende hai décadas e que agora veñen de detectar como chave dos 

seus problemas de imaxe, reputación e credibilidade. 

O profesor Túñez (2011) sinalou neste senso que “cada vez son m|is as organizacións 

que cambian as súas prioridades de xestión porque entenden que xa non é suficiente 

con ocuparse dos símbolos de identidade ou con lograr un bo posicionamento senón 

que deben basear as súas actuacións externas nas relacións cos públicos como 

destinatarios e avaliadores da súa oferta nun entorno saturado de propostas no que xa 

non é suficiente estar, senón que hai que destacar. Este obxectivo de individualizarse 

promove a necesidade de axustar a comunicación a prácticas de transparencia a través 

das que se adiviña quen somos, como funcionamos pero tamén queda patente o valor 

que as propostas das organizacións representan para os individuos.”
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Para acadar unha transparencia honesta é preciso que as estruturas internas se volvan 

máis abertas e comunicativas coas comunidades locais e os actores que integran o 

contexto no que a empresa desenvolve a súa actividade. 

En canto á transparencia hai obrigas legais e outras que a pesar de non seren 

normativas adquiren a calidade de esencias para lograr a plena credibilidade. Javier W. 

Ib|ñez Jiménez (2006) di que “o que a lei esixa imperativamente, hase de cumprir e 

hase de publicar o seu cumprimento. O que non esixa a lei pero os supervisores 

recomenden seguir, debe seguirse, pero de non facerse debe explicarse o por que a 

través da propia páxina corporativa en Internet e detallando os motivos de desviación 

respecto aos estándares xerais de bo goberno corporativo, dando así conta e razón das 

políticas polas que se conducen as decisións empresariais dos propietarios.” 

Os instrumentos de transparencia e rendición de contas son de moitos tipos e pódense 

clasificar dun só sentido ou interactivos (Meier, 2009). Ademais, poden dar resposta a 

diversas finalidades, como por exemplo dialogar coas audiencias, atender queixas, 

ofrecer información corporativa, corrixir erros, explicar, divulgar a política editorial e 

avaliar o cumprimento da misión.  

Neste apartado procédese a investigar o grao de transparencia das corporacións de 

radiotelevisión pública da Unión Europea a través dos seus sitios web atendendo a seis 

indicadores: 

 Publicación dos orzamentos. 

 Presentación de memoria de contas. 

 Implantación do Test de Valor Público. 

 Divulgación da composición dos órganos de control e dirección executiva. 

 Concreción da retribución dos membros da dirección. 

 Difusión de memoria de Responsabilidade Social Corporativa. 
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Táboa 16. Indicadores transparencia RTV públicas da UE 

 

Das vinte e oito radiotelevisións públicas da Unión Europea analizadas tan só unha, a 

ZDF de Alemaña, cumpría en 2014 cos seis indicadores de transparencia propostos. 

Trátase da única corporación que inclúe no seu sitio web os orzamentos para o ano en 

curso, memoria das contas anuais do período anterior, información sobre a composición 

dos órganos de dirección e as súas retribucións, información sobre a aplicación do Test 

de Valor Público e maila memoria de Responsabilidade Social Corporativa. Trátase polo 

tanto da corporación máis transparente da Unión Europea segundo os indicadores 

propostos. 
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Seguindo o ránking, o segundo posto en transparencia ocúpao a BBC do Reino Unido  

con todos os indicadores marcados positivamente agás un, posto que non presenta o 

documento correspondente aos orzamentos do exercicio económico actual. 

Cumpren catro indicadores de forma positiva a ORF de Austria –non informa da 

retribución dos seus directivos nin dos orzamentos-, a RTP de Portugal –non publica os 

orzamentos nin puxo en marcha o Test de Valor Público- e a RTVE de España –non 

ofrece datos sobre o Test de Valor Público e a retribución á dirección. Noutra banda, a 

maior parte das corporacións analizadas cumpren tres dos seis indicadores: VRT de 

Bélxica, DR de Dinamarca, STV de Eslovaquia, RTVSLO de Eslovenia, ERR de Estonia, 

YLE de Finlandia, FR de Francia, RTÉ de Irlanda, RAI de Italia e NPO de Holanda.  

Tan só son capaces de cumprir dous indicadores de transparencia a RTBF de Bélxica,  

LTV de Letonia, LRT de Lituania, TVP de Polonia, CT da República Checa, TVR de 

Romanía e SVT de Suecia. As corporacións CyBC de Chipre, HRT de Croacia e NERIT de 

Grecia só cumpren un indicador, nos tres casos relativo á composición dos órganos 

directivos; e as radiotelevisións MTV de Hungría e PBS de Malta non dan resposta 

afirmativa a ningunha das propostas.  

En base a estes resultados, o indicador con máis respostas positivas é o de información 

sobre a composición dos órganos de control e dirección executiva, sendo a MTV de 

Hungría e a PBS de Malta as únicas que non o cumpren. As corporacións acadan altos 

niveis de transparencia no que se refire á presentación das súas contas anuais –agás 

CyBC, HRT, NERIT, MTV, PBS e TVP.   

En canto á aplicación do Test de Valor Público, ofrecen cumprida información as 

corporacións de Alemaña, Austria, Bélxica (VRT), Dinamarca, Italia, Polonia e Reino 

Unido. No que se refire á presentación de memorias de Responsabilidade Social 

Corporativa, son transparentes as corporacións de Alemaña, Austria, Bélxica, España, 

Finlandia, Francia, Irlanda, Portugal e Reino Unido.  
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Tan só seis radiotelevisións publican nos seus sitios web os orzamentos 

correspondentes ao exercicio económico en curso: ZDF alemá, RTVE española, STV 

eslovaca, RTVSLO eslava, ERR estona e NPO holandesa. O indicador menos respectado é 

o que se corresponde coa divulgación das retribucións dos órganos de control e 

dirección executiva: ZDF, RTP e BBC. 

 

2.3.5 TEST DE VALOR PÚBLICO COMO GARANTE DE CALIDADE 

Á par coa transparencia, a rendición de contas das corporacións faise efectiva a través 

do Test de Valor Público (TVP). Trátase dun novo mecanismo posto en marcha nos 

últimos anos nalgúns países europeos co fin de avaliar a oferta da radiotelevisión 

pública (Jivkova, 2011) e que consiste en que calquera servizo debe ofrecer un valor 

engadido público que pode e debe ser medido e avaliado (Maluquer 2008). 

O test de avaliación ex – ante do servizo público audiovisual é unha ferramenta 

empregada para a rendición de contas perante os grupos de interese que xurdiu a raíz 

das esixencias da Comisión Europea (2001, 2009), plasmadas a través das directrices 

sobre o control de axudas estatais aos entes públicos. A entrada deste novo elemento 

nas radiotelevisións públicas como medidor de calidade entronca directamente coa 

esencia da Responsabilidade Social Corporativa no eido da autorregulación.  

En esencia, o Test de Valor Público ten como misión medir o valor público dunha 

emisión audiovisual en termos de interese democrático así coma o seu impacto no 

mercado radiofónico ou televisivo (Donders, 2011). O obxectivo é asignar ás 

autoridades audiovisuais a función de avaliar se os servizos que se pretenden 

incorporar nos medios de comunicación públicos se axustan á misión de servizo público 

encomendada e se alteran a competencia no mercado audiovisual.  
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Como soe suceder con todos os procedementos de recente implantación, tamén existen 

voces contrarias á aplicación do Test de Valor Público, como é Suárez Candel (2011), 

que dubida das avaliacións previas por entender que son un contrasentido e avirte 

ademais do seu elevado custo. Así mesmo, alega que o TVP emprega mecanismos de 

análise propios do mercado con obxectivos perseguidos polos operadores comerciais, 

que non deberan ser os mesmos que aqueles que procuran as radiotelevisións de 

servizo público.  

Neste senso, considera preciso sopesar os riscos de burocratización derivados da 

aplicación dos Test de Valor Público, como sucedeu en Holanda, así coma os 

enfrontamentos que provoca coas radiotelevisións privadas, con Dinamarca como 

paradigma.  Na rexión de Flandes, o deseño dos test converteuse nunha batalla entre os 

prestadores do servizo público e os operadores comerciais, sobre se o goberno cedeu en 

exceso ás demandas das canles privadas durante o deseño do test ou se, pola contra, 

non aplicalo ofrecía unha vantaxe aos operadores públicos que modifica o mercado. 

A pesar das críticas, o Test de Valor Público está sendo efectivamente implementado nas 

radiotelevisións públicas da Unión Europea. Os modelos máis importantes de medición 

do valor público son os da BBC do Reino Unido e as corporacións ZDF e ARD de 

Alemaña. Ambos controis son unha consecuencia inmediata das iniciativas das 

televisións públicas na expansión dos novos medios, é dicir, a televisión dixital e online, 

pero tamén son froito das presións das televisións comerciais en Bruxelas para lograr 

que as públicas deixasen de ter unha posición dominante no mercado (Humphreys, 

2010). Tamén a RTBF de Bélxica, DR de Dinamarca e YLE de Finlandia implantaron o 

TVP. 
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A BBC é o referente europeo na aplicación do Test de Valor Público e contempla dous 

tipos de avaliación: 1) o BBC Trust realiza o Public Value Assessment sobre cada novo 

servizo ou sobre os que son modificados; 2) a OFCOM, a axencia independente 

reguladora do audiovisual e as telecomunicacións, efectúa o Market Value Assessment 

sobre como afecta o novo servizo á competencia no mercado. En conxunto, o Public 

Value Test desenvólvese nun prazo de seis meses, no que se inclúe unha consulta ao 

público, a outros competidores e ás institucións.  

Ao longo de todo o proceso hanse de analizar catro factores, segundo as directrices da 

Carta Real:  

 Impacto. 

 Custo. 

 Novidade. 

 Duración. 

Para poder determinar o valor individual, social e financeiro do servizo débese prestar 

atención aos seguintes criterios: conformidade coa misión da BBC; calidade e 

orixinalidade; consecuencias e valor para os usuarios; custo e valor por diñeiro.  

O Trust debe analizar a proposta da Xunta Directiva para comprobar se achega un novo 

servizo aos usuarios, as implicacións financeiras, a súa autonomía coma nova área de 

actividade, duración e contribución ao cumprimento da misión de servizo público. Así 

mesmo, hanse de ter en conta as previsións de demanda, os resultados das enquisas e 

investigacións cualitativas e cuantitativas, ademais de estudos de mercado e 

asesoramento externo de expertos independentes (Jivkova, 2011). 

Cada vez que se pon en marcha o Test de Valor Público, a OFCOM debe facer pública a 

Avaliación do Impacto no Mercado. A primeira fase da peritaxe consiste na 

identificación dos produtos e servizos que poden estar afectados pola proposta da BBC 

e realízase en base ao mercado e ás opinións das partes interesadas. Ademais, sinálanse 

as características do servizos e determínanse posibles substitutos tendo en conta 

similitudes.  
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O segundo paso é a análise de aceptación e uso a partir de estudos sobre as 

observacións das partes interesadas e de investigadores de mercado. A OFCOM e o BBC 

Trust deben acordar sempre que sexa posible o conxunto de proxeccións sobre o uso. A 

continuación, desenvólvese o estudo estático do impacto no mercado, no que se presta 

atención á redución de plusvalías para os consumidores asociado coa diminución da 

demanda de servizos comerciais. Adicionalmente, hase de incluír unha estimación 

cuantitativa do impacto nos consumidores e os produtores. 

A cuarta etapa céntrase na análise dos efectos dinámicos do servizo, coa ollada posta na 

resposta da competencia a curto, medio e longo prazo. Estes impactos estúdanse sobre 

unha base cuantitativa en referencia a comportamentos do pasado ou efectos de plans 

de negocio relevantes. Este paso tamén inclúe unha avaliación cualitativa sobre os 

contidos e as plataformas de prestación de servizos. Na quinta e última etapa, a OFCOM 

e o BBC Trust examinan as posibles modificacións que servirían para reducir o impacto 

negativo sobre o servizo. 

O primeiro Test de Valor Público desenvolveuse entre agosto de 2006 e abril de 2007 e, 

en consecuencia, aprobouse unha proposta da dirección da BBC con relación aos 

servizos baixo demanda coa condición de que a dirección comparecese dúas veces ao 

ano ante o BBC Trust para entregar información sobre o progreso de implementación 

do proxecto. 

En Alemaña, o Test de Valor Público púxose en marcha en xuño de 2011 para medir o 

grao de aceptación dos novos servizos da radiotelevisión pública. Este sistema de 

avaliación, cuxa responsabilidade pertence aos Consellos de Radiodifusión e de 

Televisión, debe realizarse a todos os servizos, novos ou modificados, en base ás normas 

ditadas no Convenio Federal de Radiodifusión. 

En resumidas contas, o Test de Valor Público alemán está obrigado a demostrar que o 

servizo analizado responde a unha necesidade social e democrática e que ofrece 

achegas á competencia xornalística. Neste senso, mídense factores coma o alcance da 

nova oferta, a calidade, o acceso libre e o impacto sobre o mercado. 
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O test ex ante alemán consta de tres fases:  

 Comprobar que o servizo proposto cumpre coa misión de servizo público e 

en que medida atende as necesidades democráticas, sociais e culturais da 

sociedade alemá. 

 Analizar como afectará á competencia entre os medios de comunicación 

desde o punto de vista cualitativo. 

 Estudar cal é a medida proporcional do seu financiamento. 

O TVP complétase co control efectuado pola Comisión Independente de Expertos sobre 

o financiamento das radiotelevisións públicas, que audita se son aceptables as 

necesidades de orzamento expostas e a relación custo-eficiencia (Azurmendi, 2010). 

En Dinamarca, a corporación pública realizou por primeira vez en 2007 unha proba de 

valor público consistente nunha avaliación de impacto no mercado. Posteriormente, en 

2009, a versión interna do TVP foi substituído por unha proba externa de valor público. 

O Contrato de Xestión da RTBF de Bélxica –artigo 45, Capítulo III- contempla o 

“procedemento para a avaliación preliminar dos novos servizos e dos cambios 

substanciais nos servizos existentes”, que se desenvolver| antes de poñer en marcha 

calquera novo produto audiovisual ou ante calquera emenda aos xa existentes.  

O proceso comeza na fase de información ao Consello de Administración da corporación 

da intención de lanzar un novo servizo ou modificar un xa existente a través dun 

informe detallado sobre as súas características e continúa coa correspondente 

avaliación. A decisión, positiva ou negativa, é trasladada posteriormente ao Consello 

Superior do Audiovisual (CSA), cunha explicación sobre as razóns de feito e de dereito. 

Se o Consello entende que a resolución non se axusta aos criterios establecidos, pódea 

cancelar dentro dos catro días hábiles posteriores á data de recepción.  

En caso de que a decisión do Consello de Administración sexa aceptada, o CSA 

constituirá un grupo de tres expertos independentes -con ampla experiencia no campo 

das novas tecnoloxías da información e na socioloxía e economía de medios- aos que 

encargará o proceso de avaliación e a consulta pública.  Antes de cumprirse dez días 
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hábiles tralo seu nomeamento, o grupo de expertos debe convocar unha consulta 

pública sobre a proposta da empresa. A continuación ábrese un prazo de catro semanas 

para que terceiras partes presenten observacións por escrito.  

O grupo de expertos emite unha opinión nun prazo máximo dun mes tras rematar a 

consulta pública baseándose nas observacións formuladas por terceiros e na avaliación 

do impacto global do servizo en cuestión no mercado. En caso de que a consulta revele 

un rexeitamento ao produto por non cumprir os requisitos ou por carecer de potencial e 

valor engadido, o grupo de expertos ha de propoñer, sempre que sexa posible, medidas 

correctoras que permitan aprobar o servizo. Todas as fases deben ser publicadas na 

páxina web da RTBF, incluída a decisión final.  

 

 

 

En Finlandia, a lei que rexe o funcionamento da radiotelevisión pública determina que 

se debe facer unha avaliación preliminar aos novos servizos e ás modificacións que se 

produzan nos xa existentes en cuestións relacionadas coa relevancia, a duración 

temporal e o custo material. A peritaxe desenvólvea o Consello de Administración pero 

en base aos informes dun consello de expertos externos, que analizan o servizo público 

e o impacto global do novo servizo no mercado e a competencia. Ademais, debe contarse 

coa opinión das autoridades de competencia, consumidores e incluso outros expertos.  

Por un lado, congréganse voces críticas sobre o Test de Valor Público e noutra banda, é 

un feito que actualmente é o único mecanismo empregado polas corporacións de 

radiotelevisión pública para analizar a calidade dos novos servizos que pretenden 

ofertar ás audiencias. 
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2.3.6 PLURALISMO 

A aproximación ao pluralismo e o seu significado é pertinente neste investigación 

porque é un dos requisitos esenciais do servizo público audiovisual. O desenvolvemento 

deste concepto é garante da liberdade de expresión e da diversidade de opinión e, en 

consecuencia, elemento central da misión pública e chave para poñer freo á irritación 

dos profesionais do xornalismo.  

O inimigo do pluralismo é a polarización política que, ademais, provoca redución da 

credibilidade e reputación dos medios. Neste capítulo defínese o papel do pluralismo na 

misión de servizo público e detállase o contido das recomendacións de ámbito 

comunitario.  

 

O pluralismo é un concepto directamente relacionado coas tradicións culturais, 

políticas, sociais e reguladoras dos países e, en consecuencia, é observado desde 

múltiples perspectivas, ás veces contrapostas. Ademais, é multidimensional e foi 

interpretado de forma diferente segundo as épocas, as zonas xeográficas e os contextos 

políticos. 

Globalmente, fai referencia ao equilibrio entre múltiples centros de control dos medios 

de comunicación, a remuneración de múltiples fontes de información, a competencia 

entre diferentes opinións e puntos de vista, a socialización a través de numerosas 

formas de acceso aos medios e a participación, o recoñecemento e a representación de 

múltiples valores (Klimkiewicz, 2009).
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Este concepto está conformado por unha serie de capas:  

 Nivel macro dos sistemas de medios de comunicación –propiedade, estrutura, 

custos e condicións de entrada. 

 Nivel das institucións de medios de comunicación –rendemento, prácticas 

profesionais, acceso dos usuarios e formas nas que a audiencia actúa cos 

contidos e servizos. 

 Nivel micro, dos contidos dos medios.  

O pluralismo supón o fin dos monopolios en prol da existencia do maior número posible 

de diarios, periódicos e emisoras coa máis ampla variedade de opinións dentro da 

comunidade (Yayaweera, 2005) que deben ser discursivas na súa natureza para elevar a 

calidade da discusión (Staniszkis, 2006). 

O Consello de Europa traballou amplamente arredor da noción de pluralismo nos 

medios. O comité de Expertos de Concentración de Medios e Pluralismo definiu o 

concepto en 1994 do seguinte xeito: “amplo rango de valores sociais, políticos e 

culturais e a expresión de opinión, información e intereses nun medio de 

comunicación”. 

A definición tradicional do pluralismo está sendo desafiada pola ecoloxía dos medios 

cambiantes e a transformación da sociedade resultante dos efectos da revolución dixital, 

a converxencia e a multiplicidade de plataformas de medios, servizos e provedores. Este 

novo pluralismo depende dos usuarios individuais e caracterízase pola súa capacidade 

de seguir un guión multimedia para xerar as súas propias mensaxes, formas de 

distribución e interacción (Klimkiewicz, 2009). 

Neste contexto, cabe sinalar que a proliferación de numerosas plataformas de contidos 

non asegura a confluencia de diversos puntos de vista e, polo tanto, non garante en si 

mesma o pluralismo. En realidade, as novas tecnoloxías permiten aumentar a 

capacidade dos individuos para buscar e adquirir o contido que elixan, pero non ofrecen 

ningunha garantía de que realmente seleccionen e consuman contido plural (Helberger 

et al., 2010). 
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As novas tecnoloxías serven positivamente para explorar novidosas modalidades de 

interacción, a través das cales os usuarios poden estimular a diversidade nos medios 

segundo a atención que lle prestan a uns contidos ou outros. Porén, córrese o risco de 

que desemboque en novos modelos de monopolio ou situacións de exclusión posto que, 

entre outros motivos, os servizos interactivos aínda non son universais e existen 

importantes lagoas de alfabetización dixital. 

Hanse de ter en conta todas as ópticas posto que se trata dunha cuestión de extrema 

relevancia. O motivo é que o pluralismo é considerado verdadeira contribución á 

democracia deliberativa e condición fundamental para unha esfera pública democrática 

(Habermas, 1995; Cavallín, 2000). En primeiro lugar en relación cunha variedade de 

puntos de vista, opinións e actitudes de carácter político, relixioso e ético, pero tamén 

en termos económicos, tecnocráticos ou profesionais –debido ao aumento da liberdade 

de elección do consumidor e o dereito á autorregulación en oposición á regulación 

pública intervencionista (Klimkiewicz, 2009). 

Na tradición literaria, os académicos achegáronse ao concepto por unha dobre vía: a 

inclusiva e a autónoma.  

 Inclusiva. Expertos coma Habermas (1996) e Luhman (2000) defenden esta 

óptica, na que os medios son percibidos como institucións centrais da esfera 

pública que deben identificar e expoñer os problemas políticos para ofrecer 

posibles solucións. Os medios están institucionalmente conectados ás 

organizacións sociais e políticas e o obxectivo é conseguir un sistema no que 

se reflictan os puntos de vista dos diferentes grupos ou representacións 

culturais. Este sistema caracterízase por unha presenza dominante de 

pluralismo externo. 

 Autónoma. Liderada por Van Dijk (2006) e Hallin e Mancini (2004), esta vía 

sostén que os medios actúan como sistemas autónomos e funcionalmente 

diferenciados doutros modelos dentro da sociedade. As súas relacións 

institucionais co Estado, os grupos políticos, culturais e organizacións sociais 

dispérsanse significativamente. Este enfoque caracterízase polo crecemento 

das normas profesionais e a autorregulación. Cada medio de comunicación ha 

de acadar un pluralismo individual ou de organización, mediante o garante da 
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convivencia de todas as perspectivas fronte os asuntos noticiosos. Un sistema 

caracterizado polo pluralismo interno orientarase a manter a prestación 

universal e a neutralidade e a preservar a experiencia e a perspectiva da 

cidadanía (Hallin e Mancini, 2004). 

Klimkiewicz (2009) presenta outras definicións de pluralismo no artigo “Is the clash of 

rationalities leading nowhere? Media Pluralism in European regulatory policies”, 

seguindo as nocións previas de MacQuail (1992), Van Cuilenburg e Van der Wurff 

(2000), Kekes (1996) e Hallin e Mancini (2004). A síntese de Klimkiewicz establece as 

seguintes categorías de pluralismo:   

 Externo: pluralidade de puntos de venda. 

Interno: Diversidade de contidos, servizos e fontes nos medios, cunha ampla    

variedade de opinións e puntos de vista. 

 Organizado: Estrutura segmentada de medios que representan a diferentes 

grupos sociais. 

Espontáneo: Sistema de medios que se estrutura de maneira espontánea. 

Proporcional: Representación proporcional das preferencias da poboación en 

canto a división política, social, étnica, lingüística e relixiosa. 

 Poralizado: Identificación con tendencias ideolóxicas opostas –contrario ao 

pluralismo moderado. 

 Descritivo: Presentación de características, indicadores e aspectos. 

 Avaliativo: Identificación e avaliación descritiva. 

 Interactivo: Resulta dunha variedade de interaccións entre medios e provedores. 

 Proactivo: Xera e configura activamente a diversidade de opinións, puntos de 

vista, opcións de identidade e representacións culturais. 

 



TANIA FERNÁNDEZ LOMBAO 

Dende o punto de vista legal, existe unha diverxencia normativa que, segundo 

Klimkiewicz (2009), non radica na dicotomía entre “promercado” (medidas 

desreguladoras) e “corrección do mercado” (medidas reguladoras), nin entre os 

obxectivos económicos e os políticos e culturais. Dende a súa perspectiva, a liña 

divisoria provén de dúas formas distintas de conceptualización: unha que considera os 

medios coma un sistema cada vez máis politicamente autónomo e diferenciado e outro 

que os percibe como parte do sistema democrático liberativo. 

O Comité de Ministros do Consello de Europa aprobou en 1999 a Recomendación nºR 

(99) 1 sobre medidas para promover o pluralismo nos medios. Neste documento o 

termo foi definido como “a diversidade da oferta de medios, reflectida, por exemplo, na 

existencia dunha pluralidade de medios de comunicación independentes e autónomos, 

así coma unha diversidade de tipos de medios e contidos postos a disposición do 

público”. 

A pesar desas primeiras incursións arredor do concepto, a Unión Europea foi acusada 

de falta de interese á hora de lexislar sobre este concepto, ata que no ano 2000, xunto co 

Parlamento Europeo e a Comisión Europea, se comprometeu a respectar o pluralismo 

dos medios de comunicación a través da proclamación da Carta dos Dereitos 

Fundamentais da Unión Europea.  

Adicionalmente, o artigo 167.4 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea obriga 

| UE a “ter en conta os aspectos culturais na súa actuación en virtude de outras 

disposicións do Tratado, en particular co fin de respectar e fomentar a diversidade de 

culturas”. Non se refire estritamente ao pluralismo, mais serviu para promover a 

lexislación sobre as cotas culturais e control das concentracións de medios. 

Con ese contexto de fondo, a Unión Europea publicou o 25 de setembro de 2008 a 

Resolución sobre a concentración e o pluralismo nos medios de comunicación, na que se 

fai referencia |s novas tecnoloxías dixitais. Advirte que “aínda que Internet fixo que 

aumente de forma espectacular o acceso a diversas fontes de información, puntos de 

vista e opinións, aínda non substituíu aos medios de comunicación tradicionais coma 

determinantes da formación da opinión pública”. 
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M|is recentemente, a Comisión Europea financiou o proxecto de “Rendición de contas e 

transparencia de medios en Europa”, concibido como ferramenta de investigación 

comparada sobre os sistemas de rendición de contas dos medios de comunicación dos 

Estados membros da Unión Europea. A iniciativa, que vén a ser un compendio de 

indicadores de pluralismo, desenvolveuse entre febreiro de 2010 e xullo de 2013 e os 

resultados expóñense na plataforma MediaAct. 

Os obxectivos deste programa europeo eran tres:  

1. Investigar a cantidade e calidade dos sistemas de rendición de contas dos 

medios de comunicación como requisitos previos para debates pluralistas 

sobre independencia en tempos de crecente concentración de medios. 

2. Comparar o impacto dos sistemas de rendición de contas dos medios 

establecidos e dos innovadores en liña dos distintos sistemas de 

comunicación e culturas de xornalismo de Europa. 

3. Formular recomendacións para os responsables políticos da Unión Europea 

no ámbito dos medios e deseñar incentivos para animar os profesionais a 

participaren activamente dos sistemas de rendición de contas. 

Á marxe do espazo comunitario, existe un amplo consenso en torno á idea de que a 

regulación estatal tradicional está perdendo o seu control sobre as redes de 

comunicación transfronteirizas e que as deficiencias deste tipo de regulación de 

“control e mando” se identificaron tamén fóra do sector coma erros de operación, fallos 

de información, coñecemento e implementación (Valcke, 2011). Isto puxo en marcha a 

busca de solucións alternativas de regulación a través de instrumentos de corregulación 

e autorregulación. 
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 “Medios libres e plurais para soster a democracia europea” – Grupo de Alto 

Nivel sobre Liberdade de Medios e Pluralismo  

 

O traballo comunitario no eido do pluralismo consolidouse a primeiros de 2013 coa 

publicación do documento “Medios libres e plurais para soster a democracia europea”. 

Trátase dun documento actualizado no que atinxe á diversidade, a liberdade e o 

pluralismo como tal nos medios de comunicación. Neste epígrafe penéiranse os aspectos 

máis importantes desta nova interpretación procedente do Grupo de Alto Nivel sobre 

Liberdade de medios e Pluralismo da Unión Europea.  

 

En xaneiro de 2013 o Grupo de Alto Nivel sobre Liberdade de Medios e Pluralismo da 

Unión Europea publicou o informe “Medios libres e plurais para soster a democracia 

europea” (referencia en inglés, “A free and pluralistic media to sustain European 

democracy”), conforme a Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea, no que se 

presentan vinte e nove recomendacións para garantir o dereito á información, co 

entendemento de que “a liberdade e o pluralismo nos medios de comunicación resultan 

cruciais para a democracia europea.” 

Na primeira parte do documento, os expertos presentan unha diagnose da situación e 

admiten a existencia de elementos que “poden restrinxir a liberdade do xornalismo e 

reducir o pluralismo, como son a influencia política, as presións comerciais excesivas, 

cambios no escenario dos medios de comunicación con novos modelos de negocio ou o 

brotar de novos medios.”  

A primeira recomendación concíbese como un prólogo de todas as demais: A Unión 

Europea deberá ser considerada como competente para actuar sobre a protección da 

liberdade e o pluralismo dos medios de comunicación co obxecto de garantir a esencia 

dos dereitos outorgados polos Tratados para a cidadanía da UE.  
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En segundo lugar, proponse unha harmonización da lexislación da UE perante a 

diverxencia que reina actualmente entre as normas estatais, que á súa vez provoca 

distorsións no marco das actividades transfronteirizas. Nese senso, reviste importancia 

adoptar unhas mínimas regras de conxunción en áreas como a protección de datos, por 

exemplo. 

Noutra banda, recoméndase que as autoridades de competencia europeas e estatais 

teñan en conta o valor específico do pluralismo nos medios de comunicación no que 

atinxe á aplicación de leis de competencia. Neste senso, o Grupo de Alto Nivel pide ás 

autoridade que controlen con particular atención os novos desenvolvementos no acceso 

á información na rede. Así mesmo, ínstaas a realizar ou comisionar avaliacións 

regulares pro-activas dos mercados mediáticos dos respectivos Estados membros, para 

subliñar as ameazas potenciais para o pluralismo. 

En canto á cobertura, pon de manifesto que os actores políticos da UE teñen a 

responsabilidade e tamén a capacidade para desencadear unha cobertura europea de 

noticias para dar maior visibilidade aos asuntos que afectan ao conxunto da Unión. 

Neste contexto é no que se eleva a cuestión da liberdade xornalística a todos os foros 

internacionais nos que se discuten os dereitos humanos. 

Neste informe tamén se inclúen recomendacións que se alzan en potentes declaracións 

de intencións sobre o normal funcionamento da Unión Europea. É o caso da seguinte: “A 

liberdade e o pluralismo dos medios de comunicación deberán desempeñar un papel 

prominente na avaliación para a admisión dos países. Un panorama mediático libre e 

plural debe ser condición previa para ser membro da UE”. 

Dende a perspectiva da profesión xornalística, aconsella que as organizacións de 

xornalistas e de medios de comunicación adapten os seus códigos de conduta e 

estándares xornalísticos aos retos formulados por un panorama mediático rapidamente 

cambiante. Especialmente, deberán abordar con claridade as cuestións de verificación 

de fontes e comprobación de feitos. Ademais, en vista do papel crecente de Internet 

como banco de información, os usuarios finais de tales servizos deben ser advertidos da 

aplicación de calquera filtro, selección ou ordenación xerárquica da información que 

reciben. 
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No que se refire ao plano económico, apunta a necesidade dunha racionalización e 

coordinación do apoio e financiamento do xornalismo de calidade. Así mesmo, di que 

calquera achega pública deberá estar dispoñible só para organizacións que publiquen 

un código de conduta facilmente accesible para o público. O documento do Grupo de 

Alto Nivel tamén suxire que calquera financiamento público debe ser subministrado 

sobre a base de criterios non discriminatorios, obxectivos e transparentes que se darán 

a coñecer con antelación en todos os medios de comunicación.  

Os expertos asinantes apoian a existencia dunha provisión de financiamento estatal 

para os medios de comunicación que son esenciais para o pluralismo pero que non son 

comercialmente viables. Ademais, os Estados deberán intervir cando existe un fracaso 

de mercado que leva a unha oferta insuficiente de pluralismo.  

Outra recomendación de especial relevancia di o seguinte: “todos os países da UE 

deberán ter consellos de comunicación independentes cunha afiliación política 

culturalmente equilibrada e socialmente diversa. As nominacións deben ser 

transparentes, cunha función de control e equilibrio. Estes corpos deberán asumir 

competencias para investigar queixas, tales como un defensor do público; pero tamén 

comprobarán que as organizacións de medios publiquen o seu código de conduta e 

revelen os detalles sobre a propiedade, as declaracións de conflito de interese, etcétera. 

Os consellos de medios de comunicación deben ter poderes de aplicación real, como a 

imposición de multas e o deber de publicar ou transmitir desculpas. En esencia, os 

consellos de comunicación estatais deberán seguir un conxunto de estándares 

comunitarios amplos e ser controlados pola Comisión Europea co obxecto de asegurar 

que cumpren cos valores europeos. 

Na mesma liña, os Estados membros deben crear unha rede de autoridades reguladoras 

audiovisuais de envergadura estatal, seguindo o modelo desenvolto para o marco das 

comunicacións eléctricas. Todos os reguladores han de ser independentes e os 

nomeamentos faranse de forma transparente. 

Por canto ás radiotelevisións públicas, estipúlase que calquera propiedade dos Estados 

ou institucións rexionais ou autonómicas deberá estar suxeita a regras estritas que 

prohiban a interferencia gubernamental, que garantan o pluralismo interno e que 
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estean baixo a supervisión do dito corpo independente que represente a todas as partes 

interesadas.  

A modo de conclusión, o informe “Medios libres e plurais para soster a democracia 

europea” argúe que o pluralismo “é un concepto que vai m|is al| da propiedade dos 

medios; abarca outros aspectos que van dende, por exemplo, as normas de control de 

concentracións ata os requisitos contidos na concesión de licenzas, abastecemento de 

liberdades editoriais, independencia, condicións do servizo público de radiodifusión, 

situación profesional dos xornalistas, etcétera”. 

O Grupo de Alto Nivel tamén fai referencia no informe ao artigo 11 da Carta dos 

Dereitos Fundamentais da Unión Europea, no que se esixe o respecto pola liberdade de 

prensa e o pluralismo como elementos esenciais da visión común da Europa 

democrática. Neste senso, os expertos presentan catro recomendacións:  

 A UE debe considerarse competente para protexer a liberdade de prensa e o 

pluralismo nos Estados membros. 

 Reforzar os valores europeos de liberdade e pluralismo. 

 Establecer un observatorio independente, a ser posible no marco académico, 

financiado parcialmente pola UE. 

 Todos os países da UE han ter consellos de comunicación independentes 

cunha política equilibrada e socialmente diversa, cuxa competencia será 

investigar as denuncias e comprobar quen publica códigos de conduta.  

Trátase dun documento longo e denso no que se redactan vinte e nove recomendacións 

xerais, ademais das catro últimas referidas á Carta dos Dereitos Fundamentais, mais 

non deixan de ser de carácter voluntario, que poden ser asumidas ou non polos Estados 

membros.  

A pesar de reducirse ao espazo do consello e a suxestión, dende o punto de vista 

lexislador, supón un avance para a Unión Europea, que viña resistíndose a publicar 

normativas ou textos recomendadores sobre a cuestión do pluralismo e a liberdade dos 

medios de comunicación. 
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2.4 RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

 

O obxecto desta tese de doutoramento é analizar a implantación da Responsabilidade 

Social Corporativa como modelo de autorregulación nas radiotelevisións públicas da 

Unión Europea, no marco dunha crise económica, amplificada pola reconversión 

tecnolóxico, a proliferación de canles e o propio debate sobre a lexitimidade dos medios 

de titularidade pública.  

Nunha situación de perda de credibilidade e reputación por parte dos servizos de 

radiodifusión de titularidade pública, preséntase nesta investigación a RSC como 

elemento esencial para a recuperación da ética, o garante da rendición de contas ante 

uns grupos de interese cada vez máis activos e famentos de información e a 

consolidación da misión do servizo público. 

A RSC en si mesma carece de capacidade para poñer solución a ningunha das crises que 

afogan os medios públicos, mais pode servir para volver á senda da cordura, na que 

impere o bo goberno, na que se instalen as prácticas da gobernanza para garantir o 

pluralismo, a transparencia e o diálogo, todos eles conceptos que foron previamente 

definidos neste `Marco Teórico´.  

Ata esta páxina presentouse unha ampla panorámica do estado de saúde das 

radiotelevisións estatais públicas, con diferentes ópticas e abundante literatura. Unha 

vez feita a diagnose, é o intre de analizar esta ferramenta que ten a capacidade de 

devolver aos medios públicos parte da lexitimidade perdida nos últimos anos. 
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2.4.1 EVOLUCIÓN DO CONCEPTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

CORPORATIVA 

A Responsabilidade Social Corporativa fraguouse como concepto na década de 1930 e 

consolidouse cando corrían os anos sesenta do século XX, momento no que se produciu 

a verdadeira confrontación entre as dúas ideas sobre a responsabilidade social do 

empresario. Ata o momento, dominaba a convicción de que os administradores das 

organizacións tiñan como único e claro obxectivo obter o máximo beneficio económico 

para os accionistas.  

O economista Milton Friedman (1970) alzouse como un dos inimigos con maior peso 

internacional da Responsabilidade Social Corporativa, por entender que o uso dos 

recursos persoais e materiais debe estar exclusivamente orientado ao incremento dos 

beneficios, respectando tan só as leis mercantís. Nesta concepción, o único grupo de 

interese importante (stockholders) son os accionistas, mentres que o Estado debe ser o 

encargado de intervir no terreo social.  

Fronte a esta idea, xurdiu unha segunda tendencia que sostén que o beneficio non debe 

limitarse aos accionistas, senón que ha de ampliarse a outros grupos de interese, entre 

os que se inclúen cadros de persoal, clientes, provedores e a comunidade na que a 

empresa actúa. Así mesmo, estende os obxectivos da organización máis alá da mellora 

dos resultados económicos, pero que tamén se refire aos sociais e medio ambientais, co 

fin de cubrir as expectativas de todos os grupos de interese ou stakeholders. 

O máximo representante desta corrente foi Edward Freeman, quen recomendou aos 

xestores ter en conta as expectativas dos grupos de interese das empresas no referente 

á planificación e o desenvolvemento de estratexias, idea que actualizou en 1984 na obra 

Strategic management: a stakeholder aproach. Outros autores coma Eells e Walton 

(1961), Davis e Blomstrom (1966), Mason (1960) e McGuire (1963) xa viñan 

respaldando esta visión. Na mesma liña, Archie B. Carroll, outro dos referentes en RSC, 

identificou en 1979 catro responsabilidades da empresa: económica, legal, ética e 

discrecional ou filantrópica. 

Simultaneamente ao desenvolvemento destas análises, o autor Paul A. Samuelson  

(1972) vía a RSC como algo inevitable e prognosticou que a chamada empresa privada 
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ía atopar cada vez máis restricións na consecución dos seus cometidos. Dende a súa 

óptica, ía chegar un momento no que as compañías xa non ían poder implementar 

políticas que causasen contaminación atmosférica nin empregar métodos tradicionais 

de toma de decisións. Por iso, a sociedade estaba condenada a ampliar as 

responsabilidades empresariais e a tomar maior parte na toma de decisións. 

A globalización situou |s grandes multinacionais nun “teatro de operacións global” 

(Andreu e Fernández, 2011). Isto implicou que, polo xeral, estas empresas actuasen con 

regras de xogo distintas: dun lado mantiñan as actividades de valor engadido nos seus 

países de entorno occidental (cuns estándares lexislativos de alto nivel en materia 

social, laboral e medioambiental) e do outro, deslocalizaban en países en vías de 

desenvolvemento (con lexislacións máis laxas) actividades de menor valor engadido, 

como a manufactura. Deste xeito, as organizacións operaban con estándares lexislativos, 

culturais, sociais e institucionais diferentes en cada parte do globo.  

É nese marco no que se consolidou a RSC como chamada ás empresas globais a actuar, 

de forma voluntaria, cun comportamento máis ou menos homoxéneo e responsable no 

exercicio das súas actividades. 
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O profesor Campos Freire (2012) trazou unha xenealoxía histórica da evolución da RSC 

en todo o mundo, na que cita os seguintes fitos:  

 Principios do Reverendo Sullivan de Sudáfrica (1977) sobre o 

comportamento das multinacionais. 

 Declaración tripartita de Principios da Organización Internacional do 

Traballo sobre empresas, multinancionais e política social. 

 Caux Round Table Principles, táboa redonda creada en 1986 para propiciar 

actividades económicas e sociais favorables. 

 Ethical Trading Inititative e Código de Comercio Ético (1998). 

 Pacto Global da ONU (1999) sobre dereitos humanos, medio ambiente e loita 

contra a corrupción. 

 Declaración da Organización Internacional do Traballo relativa aos Principios 

e Dereitos Fundamentais do Traballo. 

 Liñas Directivas da OCDE sobre responsabilidade das empresas 

multinacionais (2000, 2002). 

 Libro Verde da UE para fomentar un marco europeo para a responsabilidade 

social das empresas (2001). 

 Principios de dereitos humanos de Amnistía Internacional para as empresas 

(2004). 

 Código básico de prácticas laborais de CIOSL (2004). 

 Códigos de goberno corporativo (Olivencia 1998, Informe Winter 2002, 

Aldama 2003, OCDE 2004, Conthe 2006). 

 Libro Branco da Responsabilidade Social das Empresas en España (2006). 

 Estándares internacionais SA8000, ISO 26000 e Global Reporting Initiative. 

A Responsabilidade Social Corporativa nace parella ao concepto de stakeholders. 

Trátase dos grupos cos que a organización interacciona ou mantén algún tipo de 
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interdependencia así coma calquera individuo que pode afectar ou ser afectado polas 

accións, decisións, prácticas ou metas da organización (Carroll, 1993). Nos tempos 

actuais, tórnase indiscutible incorporar os grupos de interese na dirección estratéxica 

das organizacións (Freeman, 1984) porque ten un impacto positivo no 

desenvolvemento das organizacións (Husted e Allen, 2001). 

O valor da empresa e a RSC vincúlanse positivamente naquelas organizacións con alta 

percepción dos clientes. Para as empresas con escasa conciencia de cliente, a relación é 

negativa ou insignificante. Ademais, o efecto da conciencia sobre a relación RSC – Valor 

invértese para as organizacións con mala reputación anterior como cidadá corporativa 

(Servaes e Tamayo, 2013) 

Fisher e Lovell (2009) son da idea de que o argumento que impulsa ás organizacións 

para actuar dunha maneira socialmente responsable está relacionado coa imaxe que 

trasladan de si mesmas á cidadanía e, en segundo lugar apelan a unha motivación legal, 

conferida polo Estado.  

En definitiva, a base sobre a que gravita a Responsabilidade Social Corporativa é tan 

sinxela como que as empresas teñen a obriga de traballar para mellorar o seu entorno 

social (Frederick, 1978; Sethi, 1975; Carroll, 1979), actuar con responsabilidade coas 

partes interesadas e ser éticas cara á sociedade (Holme e Watts, 2000). Dende o punto 

de vista estratéxico, consiste no conxunto de habilidades que favorecen a creación de 

condicións nas empresas para vivir e sobrevivir da forma máis sustentable posible en 

espazos competitivos e hostís (Carvalho e Filipe, 2010). 

Davies, Post, Frederick, Lawrence e Weber (1996) empregaron o ilustrativo slogan “se o 

ensucias, límpao” para referirse a como a empresa debe reconfortar | sociedade da que 

se aproveita, conciliando os intereses inmediatos de rendibilidade dos accionistas cos 

valores estratéxicos corporativos e sociais a longo prazo. Por ende, engaden, as 

empresas deben comportarse como “boas cidad|s”, axust|ndose | ética e | 

sustentabilidade. 
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Esta visión continúa vixente na actualidade, nun momento no que se considera que as 

accións e políticas de RSC deben ter en conta as expectativas das partes interesadas 

(stakeholders) e a tripla vertente da conta de resultados: económica, social e 

medioambiental (Aguinis e Glavas, 2012). Estas relacións afíns entre a organización e os 

seus grupos de interese son como un contrato psicolóxico que permite avaliar o nivel de 

xustiza que queren obter (Mainardes, Alves e Raposo, 2011).  

A Responsabilidade Social Corporativa achega novos valores ás actividades 

empresariais e establece que os seus contidos son a suma das responsabilidades 

económicas, legais, éticas e filantrópicas (Carroll, 1996). Ademais, eríxese tamén en 

estratexia para o negocio,  posto que aporta á comunidade científica unha oportunidade 

para medir os beneficios nun contexto máis amplo que a simple correlación entre 

contribucións filantrópicas e rendibilidade (Burke e Logsdon, 1996). A RSC pretende 

constituírse como “complementación da autorregulación e o autocontrol” (Bernardo e 

Pelliser, 2009). 

A RSC colleu pulo en 1999 coa sinatura do Pacto Mundial, promovido polo ex secretario 

das Nacións Unidas, Koffi Annan, no Foro de Davos do 31 de xaneiro dese ano. O cumio 

representou un chamamento ás empresas para que adoptasen nove principios 

universais nos ámbitos dos dereitos humanos, normas laborais e medio ambiente. 

Posteriormente, en 2004, engadiuse un décimo principio de loita contra a corrupción.   

A finais do século XX e primeiros do XXI produciuse a explosión do concepto de RSC. 

Michael E. Porter e Mark R. Kramer publicaron en 2006 “Strategy and Society. The link 

betwwen The competitive Advantage of Corporate Philantropy”, artigo no que 

propoñen non tratar o éxito empresarial e o benestar social coma un xogo de suma nula. 

Presentan un marco para identificar as consecuencias sociais das súas accións e 

descubrir as oportunidades e novas formas de xerar beneficios para a sociedade, pero 

tamén para si mesmas, que se poidan traducir en maior credibilidade no caso das 

corporacións de radiotelevisión estatais.  

O taboleiro de xestión de custos e beneficios da actividade empresarial é o lugar no que 

se sitúa a Responsabilidade Social Corporativa, tanto para os grupos de interese 

internos (persoal, propietarios e xestores) como externos (outras empresas, 

institucións públicas, grupos da sociedade civil, comunidade e medio ambiente). Este 
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concepto de xestión adáptase ás novas demandas de transparencia e gobernanza da 

sociedade actual.  

Os principios éticos son compatibles coa busca da rendibilidade a longo prazo que se fai 

necesaria para considerar sustentable a unha empresa en canto aos ámbitos social e 

medioambiental. 

De feito, a concepción moderna da empresa como institución social que debe responder 

dos seus impactos e lexitimar a súa conduta ante a sociedade e os seus respectivos 

grupos de interese pon a RSC no epicentro do sistema de xestión e das relacións 

internas e externas da organización. As súas esixencias presupoñen answerability e 

accountability, é dicir, dar resposta ás demandas sociais e comunicar de forma 

transparente as decisións e actuacións da organización (Campos Freire, 2010). 

Unha vez coñecido o berce da Responsabilidade Social Corporativa e identificados os 

conceptos asociados a ela, resulta preciso presentar unha mostra das definicións 

institucionais da Responsabilidade Social Corporativa.  

A Unión Europea, a través do Libro Verde (2001) definiu a RSC como a integración 

voluntaria, por parte das empresas, das preocupacións sociais e medioambientais nas 

súas operacións comerciais e nas relacións cos seus interlocutores.  

O Foro de Expertos creado polo Ministerio de Traballo do Goberno de España publicou 

en 2006 o Informe da Subcomisión para potenciar e promover a responsabilidade das 

empresas no que se completou a definición de RSC do seguinte xeito: “É ademais do 

cumprimento estrito das obrigas legais vixentes, a integración voluntaria no seu 

goberno e xestión, na súa estratexia, políticas e procedementos, das preocupacións 

sociais, laborais, medioambientais e de respecto aos dereitos humanos que xorden da 

relación e diálogo transparentes cos seus grupos de interese, responsabilizándose así 

das consecuencias e os impactos que se derivan das súas accións.” 

Noutra banda, o Observatorio da RSC de España definiu o concepto en 2009 coma unha 

forma de conducir os negocios das empresas, que se caracteriza por ter en conta os 

impactos que todos os ámbitos das súas actividades xeran sobre os seus clientes, 

persoal, accionistas, directivos, comunidades locais, medioambiente e conxunto da 
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sociedade. Isto implica o cumprimento da lexislación estatal e internacional no ámbito 

social, laboral, medioambiental e de dereitos humanos así coma calquera outra acción 

voluntaria que a empresa queira emprender para mellorar a calidade de vida do seu 

persoal e comunidades nas que opera. 

Segundo a  interpretación realizada pola Organización Internacional do Traballo (2008) 

é a maneira en que as empresas toman en consideración as repercusións que teñen as 

súas actividades na sociedade e na cal afirman os principios e valores polos que se 

rexen, tanto nos seus propios métodos e procesos internos como en relación cos outros 

actores. Pola súa banda, o World Business Council for Sustainable Development 

definiuna en 2010 como o continuo compromiso por parte das empresas para 

contribuír ao desenvolvemento económico e mellorar a calidade de vida dos 

traballadores e traballadoras e as súas familias así como da comunidade e a sociedade 

en xeral.  

Todos os organismos citados concordan á hora de sinalar que a RSC é o compromiso 

voluntario co benestar de todos os stakeholders, se ben algúns autores concordan ao 

asegurar que a atención ás demandas dos grupos de interese só é beneficiosa se leva 

consigo unha rendibilidade real para a empresa. Isto significaría que os obxectivos 

económicos priman sobre os sociais (Hart e Christensen, 2002; Prahalad, 2002). 

Dende o punto de vista político, numerosos autores alónxanse das acusacións que 

reducen este concepto a unha simple moda de xestión (Crouch, 2006), unha técnica 

ideolóxica para vender máis produtos (Banerjee, 2007) ou un réxime de manipulación 

de lavado de imaxe (Brennan e Binney, 2008). Outras voces tachan a RSC de distracción 

ideolóxica da política real e relaciónaa coa loita pola hexemonía (Shamir, 2005) e instan 

a entendela coma o resultado dunha loita histórica particular que cada vez foi máis 

dominada polos movementos neoliberais, a redución dos servizos gubernamentais e a 

desaparición dos poderes de control do Estado. Boltanski e Chiapello (2005) apuntan 

que a RSC deu lugar a un “novo espírito do capitalismo” con discursos enfatizados na 

regulación non estatal, a participación comunitaria e a autonomía.  
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Dende a crítica política, foi cualificada de exercicio de cumprimento superficial 

(Fleming, Roberts e Garsten, 2013) ou método sutil de captura ideolóxica que nega 

calquera relación antagónica entre o capitalismo e o ben social (Cederstrom e 

Marinetto, 2013). 

Os beneficios da RSC como modelo de xestión responsable son a reputación e 

credibilidade diante dos grupos de interese. Isto derívase da xestión dos denominados 

intanxibles, que son aqueles obxectos difíciles de materializar pero aos cales, pola 

contra, se lles atribúen capacidades para incremetar as ratios de prestixio e 

notoriedade. Porén, é case que imposible saber cal é o valor económico no que 

contribúen ás empresas e cales son as consecuencias directas sobre a xestión, tanto no 

que se refire ao nivel comercial coma ao emocional.  

Como corolario desa perspectiva, na xestión de relacións, a organización debe propiciar 

un posicionamento para facilitar unha identificación entre o cliente potencial e a propia 

empresa a través das emocións que transmite (Sánchez Olea, 2011). A xestión dos 

recursos intanxibles constitúe hoxe a principal prioridade da política de comunicación 

das grandes empresas xa que engaden valor grazas ao seu poder diferenciador e á 

capacidade de fidelización emocional (Villafañe, 2007).
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2.4.2 STAKEHOLDERS 

No caso das radiotelevisións públicas, os accionistas –os stockholders- son a cidadanía 

en si mesma, por ser quen financia –a través de canon directo ou impostos indirectos- o 

funcionamento das corporacións. Ademais, de forma simultánea, unha parte da 

sociedade actúa a modo de cliente –audiencia- dos produtos e servizos ofrecidos. Pero 

ademais deste colectivo, os entes investigados deben responder a anunciantes, persoal, 

administración –como representación política e vía parlamentaria- e medioambiente. En 

consecuencia, deben atender as necesidades de todos os grupos que afectan e son 

afectados pola súa actividade: os stakeholders. 

 

O concepto de stakeholder foi acuñado en 1963 polo Stanford Research Institute, dos 

Estados Unidos, con Igor Ansoff á cabeza, para representar a todos os colectivos que 

inflúen e son influídos por unha organización, logo de analizar os grupos de interese e 

os efectos da acción externa das empresas. 

Co nacemento da Responsabilidade Social Corporativa produciuse o salto dende a 

identificación dun grupo de interese único e fundamental, os accionistas ou 

stockholders, que era o que provía o capital necesario para aportar os recursos materiais 

e persoais para desenvolver o negocio; ao recoñecemento dos stakeholders ou diversos 

grupos de interese cun peso importante nas decisións da empresa (Calahorro, 2011). 

Xérase un novo modelo de pensamento sobre a RSC debido a dous cambios 

significativos: 

a) A empresa deixa de ser exclusivamente unha institución económica e adquire 

unha gran incidencia no desenvolvemento social e na atención do 

medioambiente. 

b) Amplíanse considerablemente os grupos de interese para as organizacións 

empresariais.  
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A teoría dos stakeholders incorpora no proceso de toma de decisións, co carácter de 

colectivos afectados, a certos grupos (de interese) que ata o de aquela non foran 

considerados no marco das relacións empresariais. Pasouse así de contemplar un único 

fato (os accionistas) a ampliar a visión.  

Frederick (1998) estableceu que os stakeholders empresariais son todos os grupos 

afectados polas decisións e políticas da empresa. Pero esta definición non incluía a 

relación de influencia bidireccional que se basea no feito de que empresa e colectivos 

aféctanse mutuamente. Este concepto de interrelación introduciuno Freeman (1984) ao 

afirmar que un stakeholder nunha organización é calquera grupo ou individuo que pode 

afectar á consideración dos obxectivos empresariais ou que pode ser influído pola dita 

consecución.  

O concepto de stakeholders pode agrupar distintos colectivos xenéricos: accionistas, 

cadro de persoal (incluída dirección), provedores, clientes, colaboradores, comunidades 

locais e administracións públicas. Ademais, existen outros grupos específicos segundo 

as características de cada organización.  

Non obstante, non é sinxelo elaborar unha detallada lista de todos os grupos de interese 

que poden ser afectados polas decisións e actividades dunha empresa, e ao mesmo 

tempo afectarlle a esta. O que si que pode facerse, nunha primeira aproximación, é 

establecer dúas grandes agrupacións:  

a) Internos: direccións, cadro de persoal e accionariado -no caso das empresas 

privadas. 

b) Externos: clientela, provedores, colaboradores, asociacións diversas, entorna 

social, administracións públicas, entidades financeiras, aseguradoras, entorna 

ambiental, etcétera. 
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O sistema Forética SGE 21 de seguimento no cumprimento de compromisos éticos e de 

RSC, establece nove áreas (2012): alta dirección, clientes, provedores, recursos 

humanos, entorna social, entorna ambiental, investidores, competencia, e 

administracións públicas. En todo caso, cada organización debe identificar os seus 

propios grupos de interese, definilos e agrupalos e concretar de que modo a empresa 

afecta ou é afectada por cada un deles e en que grao se produce esa influencia.  

A organización debe satisfacer as diferentes expectativas dos colectivos que integran o 

concepto de stakeholders, se ben non todas son asumidas de forma global para o 

conxunto de colectivos nin todas son valoradas na mesma escala. Neste sentido, é 

imprescindible o deseño dunha estratexia adecuada co fin de non defraudar a ningún 

dos colectivos.  

A xestión estratéxica das relacións cos grupos baséase no coñecemento profundo dos 

diferentes colectivos por ser completamente necesario coñecer os seus intereses para 

poder satisfacer de forma eficiente as súas necesidades. Este é o motivo polo cal as 

empresas deben elaborar e empregar un Plan de Relación cos grupos de interese no que 

se estableza a distribución e definición clara dos fatos(Calahorro, 2011).  

O desempeño financeiro dunha empresa depende da xestión dos stakeholders (Klick, 

2009), esencialmente daqueles que cumpren tres requisitos: proporcionar importantes 

recursos á empresa, poñer valor de risco e ter poder para afectar ao rendemento da 

organización (Kochan e Rubenstein, 2000). A súa importancia mídese en base ao poder, 

a lexitimidade e a urxencia (Banerjee, 2008). 

Shamir (2004) sitúa ao persoal na primeira plana dos grupos de interese ao entender 

que a súa implicación nas políticas de RSC convérteos en parte da comunidade e deriva 

en actitudes de satisfacción e lealdade. O compromiso máis alá do establecido pola lei 

promove motivación (Kotler e Lee, 2005). 

O principal reto da Responsabilidade Social Corporativa é transformar o escepticismo 

dos grupos de interese para xerar impresións positivas acerca da organización (Du, 

Bhattacharya e Sen, 2010), mais cando as accións de RSC non están á altura do esixido 

polos stakeholders, a súa actitude pode chegar a ser demoledora (Werther e Chandler, 

2005), incluso ata o punto de xerar comentarios cargados de cinismo (Cho e Hong, 

2009). 
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Por ese motivo, a comunicación é un compoñente básico da Responsabilidade Social 

Corporativa, no senso de que non só é necesario actuar con responsabilidade senón que 

tamén é idóneo que os stakeholders o saiban (Kim e Reber, 2008). 

As relacións cos grupos de interese non son estáticas, senón que evolucionan co tempo. 

Epstein (2008) sinala distintas etapas:  

a) Conciencia: os stakeholders saben da existencia da empresa. 

b) Coñecemento: os interesados saben a actividade da organización e coñecen a 

misión, os valores e a estratexia. 

c) Admiración: fase de confianza entre a empresa e os grupos de interese. 

d) Acción: colaboración entre a empresa e os grupos de interese, que afecta 

sobre todo aos cadros de persoal. 

A Teoría dos Stakeholders (Donaldson e Preston, 1995; Freeman, 1984) sostén que o 

éxito e a supervivencia a longo prazo das organizacións atópase sometida á aprobación 

dos seus grupos de interese. Neste senso, a estratexia de comunicación xoga un papel 

fundamental, ao permitir harmonizar e coordinar intereses e obxectivos da empresa e 

os seus grupos de interese (Gutiérrez e Sádaba, 2010) e, en consecuencia, mellórase a 

confianza e as relacións grazas á credibilidade da información subministrada (García 

Perdiguero, 2003). Ademais, á sociedade interésalle a entrega de información voluntaria 

co fin de aumentar o valor percibido da mesma (Abeysekera e Guthrie, 2005). 

Mason e Simmons (2013) propoñen un novo modo de gobernanza corporativa que 

inclúe unha auditoría periódica dos grupos de interese para identificar as expectativas 

de RSC que lles poden afectar e para avaliar o seu grao de cumprimento. 

A Responsabilidade Social Corporativa é imposible de entender sen ter en conta os 

grupos de interese. O compromiso voluntario de recuperación da ética nos medios de 

comunicación públicos afecta a todos os eidos da actividade e, en consecuencia, ao 

persoal, contribuíntes, audiencia, sociedade, dirección, provedores e administración. 

Sen coñecer as necesidades dos stakeholders non é factible desenvolver accións 

responsables.
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2.4.3 A RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA HOXE 

A filosofía da Responsabilidade Social Corporativa implantouse de forma xeralizada no 

último cuarto do século XX, coa incorporación do concepto da nova gobernanza como 

indicador da calidade do bo goberno na xestión interna e externa. Non obstante, aínda 

non se produciu un avance claro nas empresas mediáticas. 

O ex presidente do Banco Mundial Robert Zoellick (2009) deliñou a nova era da 

responsabilidade sobre cinco piares principais:  

 Globalización responsable, na que a inclusión e a sustentabilidade 

prevalezan sobre o enriquecemento duns poucos.  

 Xestión do medio ambiente. 

 Responsabilidade financeira, tanto a nivel persoal coma sistémico.  

 Multilateralismo no que países e institucións buscan solucións reais aos 

problemas complexos e interconectados.  

 Os actores responsables, con obrigas e beneficios.  

Este sistema de autorregulación da xestión responsable foi desenvolvido por e para as 

empresas e organizacións privadas, que debido ás súas prácticas laborais, ambientais e 

sociais caeran nos máis baixos niveis de reputación. Porén, paseniñamente estendeuse 

ás organizacións de capital público, sexan de propiedade institucional públicas -

xestionadas con achegas do Estado- ou de investimento colectivo a través do mercados 

bursátiles. En calquera caso, a responsabilidade, transparencia, reputación, 

credibilidade e confianza son a pedra angular dos negocios.  

Así e todo, algúns autores advirten da influenza insignificante que a RSC tivo nas 

operacións empresariais dos últimos anos, no contexto da crise por exemplo. Fleming, 

Roberts e Garsten (2013) denuncian que a escala de “canalladas corporativas” da crise 

financeira e a súa recorrencia nos primeiros anos do século XXI –coa continuidade da 

erosión dos dereitos laborais e a espoliación do medioambiente- dan fe á conclusión de 

que a RSC non tivo impacto significativo na toma de decisións de xestión. 
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Pola contra, hai quen si atopou certa correlación entre a RSC e a rendibilidade 

económica (Wright e Ferris, 1997) e outros que cualificaron esa relación de positiva 

(Waddock e Graves, 1997; Mahon e McGovan, 1998). Na liña da busca de beneficios, é o 

momento de examinar os programas, actividades e procesos que poden crear 

rendibilidade estratéxica a longo prazo (Burke e Logsdon, 1996). 

Para que a RSC poida ser entendida coma unha estratexia social capaz de xerar vantaxes 

competitivas, debe ser coidadosamente deseñada, en estreita sintonía coa misión da 

empresa, para que atenda co mesmo carácter estratéxico os obxectivos sociais que os 

financeiros, facendo uso dos recursos, capacidades únicas e competencias centrais que 

posúe. Deste xeito, creará estratexias diferenciadoras, terá en conta as demandas dos 

stakeholders, buscará sinerxias entre a I+D+I e o deseño de proxectos sociais e 

comprenderá que os resultados non van ser inmediatos, senón que se ha de manexar 

todo isto coma un investimento a longo prazo (Toro, 2006). 

Debe quedar meridianamente claro que a RSC non pode é o mesmo que filantropía, 

entendida esta coma a actividade realizada co obxectivo de promover o benestar a 

través do uso voluntario dos activos privados para o beneficio das causas públicas. No 

ámbito filantrópico pódense incluír organizacións, comunidades, fundacións e 

organizacións benéficas que apoian proxectos coa transferencia de fondos para o 

desenvolvemento humano e social (Hudson Institute, 2013). A RSC é a representación 

da honestidade para coa sociedade mentres que a filantropía é a acción simple de dar 

diñeiro (Paolo d´Anselmi, 2011). 

Neste senso, Andreu Pinillos e Fernández Fernández (2011) critican que nos últimos 

anos se xerase un “efecto halo” arredor da RSC, asociado aos programas sociais e | 

filantropía empresarial, e que só valeu para secuestrar a súa verdadeira natureza. Por 

ende, presentan a sustentabilidade corporativa coma a evolución “natural e necesaria” 

da RSC co obxectivo de vinculala máis ao valor e ao core business de cada empresa. 
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2.4.4 A RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA COMO 

 ACTUALIZACIÓN DA ÉTICA NA ACTIVIDADE EMPRESARIAL 

 

Para recuperar a ética é preciso saber o significado do termo e, para iso, cabe 

remontarse séculos atrás e mergullarse na historia da filosofía. As definicións dadas a 

este significante dende os inicios desta disciplina de pensamento son os que deben 

pórse de novo no taboleiro actual, para devolver o labor empresarial ao lugar que lle 

corresponde: o da actividade baseada na moral.  

No século V antes da nosa era, Platón concretou en catro as virtudes morais: a 

prudencia, a valentía, a moderación e a xustiza. Na Idade Media, Descartes non chegou a 

elaborar unha ética pero dotouse dunha moral provisional segundo a cal había que 

obedecer as leis, ser firme nas decisións e cambiar os propios desexos antes que a orde 

do entorno. No Século XVI, Locke presentou unha moral segundo a cal o ben é todo 

aquilo que ten a capacidade de diminuír a dor, mentres que o mal é todo aquilo que ten 

a suficiencia de diminuír o pracer.  

O filósofo Inmanuel Kant, século XVIII, ideou unha moral baseada no imperativo 

categórico. Na obra Fundamentación da metafísica dos costumes enúnciao de varias 

maneiras:  

 Obra só segundo unha máxima tal que poidas querer ao mesmo tempo que se 

torne lei universal.  

 Obra de tal modo que uses a humanidade, tanto na túa persoa coma na 

persoa de calquera outro, sempre coma un fin ao mesmo tempo e nunca 

soamente coma un medio.  

 Obra por máximas dun membro lexislador nun posible reino dos fins 

(Vázquez Lobeiras, 2005). 

Con respecto á lei moral, pódese obrar, segundo Kant, de tres maneiras: 1) por deber, é 

dicir, por respecto á lei moral; 2) conforme ao deber, isto é, axustando o acto á lei moral; 

3) contra o deber. Na súa opinión só son actos valiosos aqueles realizados por deber.  
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Usando como referencia esta escolma de catro filósofos, comprobamos que os seus 

preceptos son perfectamente actualizables e que, de feito, son as leis morais que han 

rexer o funcionamento empresarial ético, responsable e transparente, e que se 

recomendan, por ende, ás corporacións de radiotelevisión pública da Unión Europea.  

Coa intención de situármonos na actualidade máis inmediata, inclúense a continuación 

breves pero contundentes recensións de obras de autores que dende hai anos destinan 

os seus esforzos a analizar e propoñer novos itinerarios para a canalización da ética e a 

moral.  

Bernardo Díaz Nosty (2011) refírese á necesidade de recuperar a ética nos medios de 

comunicación en El libro negro del periodismo en España. Na súa opinión, cada vez son 

máis as voces que apelan con urxencia ao rescate do xornalismo coma nutrinte 

necesario da democracia suxeito a pautas construtivas e éticas que o potabilicen e fagan 

saudable o seu consumo.  

Así mesmo, incide en que o futuro do xornalismo xógase no ámbito dos valores e da 

ética, isto é, na esfera pública. Tamén nos medios públicos. Apunta que a crise, anterior 

á crise económica, non está relacionada coa competencia entre os soportes coma o 

solapamento de solucións impulsadas por unha burbulla mediática que achegou riqueza 

cuantitativa en detrimento do rigor e a diversidade cualitativa, de pluralidade. 

Fernando González Urbaneja (2008) apunta que a cidadanía non d| as costas “ao 

xornalismo que busca activamente a verdade, que practica a verificación máis que a 

aseveración, a precisión antes que a velocidade; que fai un relato interesante, 

apaixoante, de feitos relevantes; que rectifica dilixentemente cando se equivoca; que 

practica a transparencia e mostra o seu traballo; que evita buratos negros do partidismo 

político ou ideolóxico; que se comporta con imparcialidade e foxe da equidistancia; que 

coida a independencia respecto ás fontes e evita a tentación das modas e dos seus 

propios intereses ou preferencias para non turbar o bo xuízo.” 

A Responsabilidade Social Corporativa refírese a numerosos ámbitos entre os que se 

destacan os do bo goberno corporativo, as relacións co cadro de persoal, os provedores, 

as audiencias e as comunidades locais nas que operan as empresas, así coma o respecto 
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ao medioambiente. No caso dos medios de comunicación, o plano que adquire o papel 

protagonista é o da relación coas audiencias a través do estrito cumprimento da misión 

de servizo público, que á súa vez é motivo da lexitimación da súa propia existencia no 

contexto mediático.  

A súa mala praxe consiste na aplicación dunha ferramenta de márketing corporativo 

para “limpar a marca”, é dicir, meras actuacións de maquillaxe, segundo advirte o 

profesor Jesús Timoteo (2008) no artigo “Gestión de la comunicación. Conceptos, 

oportunidades y nuevas herramientas”. 

Para a recuperación da ética no quefacer diario dos medios de comunicación é precisa a 

posta en marcha de mecanismos de rendición de contas que garantan o correcto 

mantemento da liberdade de prensa, o pluralismo, a independencia e a transparencia. 

Kelly McBride e Tom Rosenstiel publicaron en 2013 The new ethics of journalism: 

Principles for the 21st Century, libro no que, como editores, apelan aos vellos conceptos 

éticos, dos que senten que foron subsumidos e reemprazados por outros, que se dividen 

en tres grandes categorías:  

 Buscar a verdade e informar dela tanto como sexa posible. 

 Ser transparente. 

 Involucrar á comunidade coma un fin e non coma un medio.  

Trátase dun libro composto de catorce ensaios, entre os que destaca o de Clay Shirky, 

quen recorda que os xornalistas tradicionalmente tiveron evidencia do consenso coma 

proba da verdade. Porén, nos tempos que corren faise imprescindible tomar á 

comunidade non só como destinataria da información senón que como participante e 

elemento clave no establecemento da orde do día.  

Os editores McBride e Rosenstiel conclúen que os principios xornalísticos adquiren 

máis protagonismo e máis carácter de urxencia na era dixital, precisamente por térense 

creado diversas e numerosas formas de entrega de información. En definitiva, clámase 

pola implantación integral da ética a través da independencia, a veracidade, o respecto e 

a responsabilidade.  
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No ámbito da ética xornalística, o autor por excelencia foi o profesor emérito da 

Universidade de París II Jean Claude Bertrand, quen en 2006 definiu os sistemas de 

rendición de contas como aqueles mecanismos non gubernamentais que inducen aos 

medios e aos xornalistas a respectar as normas éticas establecidas pola profesión. Así 

mesmo, engadiu no artigo “Just ethics? Not enough! Deontology and quality control are 

needed also” que na formación dun xornalista non só é importante | ética, senón que 

tamén a deontoloxía e o control da calidade: “a deontoloxía non é sobre o ben e o mal, a 

virtude e o pecado, tr|tase de servir ou non ao benestar público”. 

Este autor acuñou o nome de “Medios para Asegurar a Responsabilidade dos Medios” 

(MARS) para referirse aos mecanismos empregados co fin de garantir a ética 

profesional e evitar a comercialización dos medios de comunicación. Na súa opinión, 

estes MARS poden contribuír a aumentar a influencia e o prestixio social da profesión, 

como arma de protección da liberdade, a democracia e, en definitiva, a humanidade.   

Jean Claude Bertrand distingue tres categorías de MARS segundo o obxectivo: a crítica, a 

observación sistemática e o acceso público aos medios. Algúns dos máis destacados, 

entre os máis de cen que identificou, son os seguintes: os códigos de deontoloxía 

elaborados polos profesionais por consenso; as críticas internas e comisións de 

avaliación de contidos; especialistas en medios; organismos de relación postos en 

práctica polos medios e algunha profesión coa cal están case inevitablemente 

condenados a entrar en conflito; receptor de queixas; consellos de prensa locais para o 

encontro dos profesionais dos medios e representantes da poboación; consellos de 

prensa zonais e estatais e organismos de arbitraxe establecidos polos medios. 

Outro autor referente no ámbito da ética xornalística é Denis Mcquail, quen tras anos de 

análise definiu en Mass Communication Theory (na sexta edición de 2010) a rendición de 

contas coma “todo proceso voluntario ou involuntario a través do cal os medios 

responden directa ou indirectamente ante a sociedade sobre a calidade e as 

consecuencias das súas publicacións.” 

Non obstante, afanouse en advertir que “non estamos ante un sinxelo ou simple 

mecanismo de regulación ou control social, senón que debe ter os seguintes criterios 

básicos: respecto da liberdade de prensa; limitación dos danos provocados polas 
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publicacións nos individuos; promoción dos aspectos positivos das informacións; e 

idoneidade da transparencia”. En resumidas contas, McQuail reduce a unha máxima a 

recuperación da ética como mecanismo de control: “a presión de render contas é moral 

e non tanto xurídica”. 

Esta preocupación pola ética está instalada nos grupos de investigación de moitos 

profesionais do xornalismo e nos equipos de xestión das empresas mediáticas. Destaca 

o caso do departamento do profesor Paul Bradshaw, da Universidade de Birmingham, 

sobre ética no xornalismo de precisión, o Centro Tow de Xornalismo Dixital da Escola de 

Comunicación de Columbia e o Poynter Institute, que examina a ética nos cambios que 

vive o xornalismo (Campos Freire, 2013). 

No ámbito lusófono, a Universidade Federal de Santa Catarina, en Brasil, constituíu o 

Observatório de Ética Jornalística, con recursos didácticos e de investigación, ademais 

dunha base de datos de máis de mil textos da primeira década do século XXI.  

En espazos temáticos máis concretos, destaca o Media Wise, o instrumento de 

comunicación do Instituto Nacional sobre Medios e Familia, fundado en Minneapolis 

polo profesor David Walsh 1996 –ata 2009- para defender o tratamento adecuado dos 

medios con respecto á infancia e a familia.  

O Media Act é un proxecto financiado pola Unión Europea, formado en 2010 por once 

socios, que ten como obxectivo buscar un sistema de mellora da rendición de contas dos 

medios. Para iso, traballa na comparativa entre os mecanismos existentes nos medios 

dos Estados membros como indicadores do pluralismos nos medios en Europa. A pesar 

de ser os MAS un factor clave para o pluralismo nos medios, non se levara a cabo ningún 

estudo deste tipo na UE. 
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Os obxectivos do Media Act resúmense en tres máximas: 

a) Investigar a cantidade e calidade dos sistemas de rendición de contas dos medios 

para propiciar debates pluralistas sobre independencia en tempos de crecente 

concentración de medios.  

b) Comparar o impacto dos sistemas de rendición de contas dos medios tradicionais 

e innovadores en liña en diferentes sistemas mediáticos e culturais. 

c) Formular recomendacións para os responsables políticos dos medios de 

comunicación da Unión Europea.  

A rendición de contas, a ética e a deontoloxía nos medios de comunicación actúan como 

unha modalidade de Responsabilidade Social Corporativa á hora de autoxestionar 

cuestións relacionadas co pluralismo, a liberdade e a transparencia.  

Algúns deses mecanismos desenvólvense en formato dixital, como sucede cos blogs 

editoriais da ZDF e o Berliner alemáns, a BBC do Reino Unido, o L´Espresso de Italia e o 

do editor suízo. Por outra banda, tamén existen aplicacións para a rendición de contas, 

por exemplo, a Fixmedia española e o Waan Van De Dag holandés, para a denuncia de 

erros en noticias, ou o Café de Redacción local de EE.UU., a conferencia semanal on line 

de Rue 89 de Francia e o ciber defensor do Frnakfurter Rundschau alemán. O outro 

modelo plásmase nos foros de participación editorial: Foro editorial de La Reppublica, 

crítica das rutinas informativas da axencia suíza SDA, crítica interna de artigos do Bieler 

Zeitung suízo, Consello Consultivo de Bild, Consello de Audiencia YLE, e Club de Oíntes 

de Radio Balad de Xordania, entre outros. 
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2.4.5 A RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

 NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

A Responsabilidade Social Corporativa pode ser enfocada dende a óptica da 

sustentabilidade, márketing, comunicación, ética ou economía. No caso de estudo desta 

tese de doutoramento sobre os medios de comunicación públicos, asúmese o concepto 

de RSC como a suma de responsabilidades que atinxen ás leis, o medioambiente, os 

resultados empresariais, a ética e a transparencia e, sobre todo, a misión de servizo 

público. 

 

A Responsabilidade Social Corporativa no ámbito dos medios de comunicación 

relaciónase esencialmente co compromiso coa liberdade de expresión, o pluralismo, a 

diversidade e a independencia e no caso das radiotelevisións públicas co estrito 

cumprimento da misión de servizo público. Non obstante, este acto voluntario de 

responsabilidade vai máis alá e abrangue tamén as relacións cos cadros de persoal, os 

provedores e os grupos sociais cos que interacciona.  

Numerosos estudios poñen de manifesto a escasa implementación da Responsabilidade 

Social Corporativa nas empresas de comunicación (Ferré Pavia e Orozco, 2011), o pouco 

compromiso coa sustentabilidade (Fundación Alternativas, 2009), a falta de aplicación 

de índices de RSC (Gulyás, 2009) e o descoñecemento xeralizado das súas prácticas 

(Vives, 2010). 

As empresas informativas ralentizaron a incorporación ao modelo da RSC debido, en 

parte, á pouca presión social á que foi sometido o sector, xa que nin as audiencias nin os 

cadros de persoal reclamaron responsabilidades sociais (Campos Freire, 2009). A 

continuación preséntanse os datos revelados polo mesmo autor a raíz dunha 

investigación sobre a RSC na industria mediática mundial. 

Dende o punto de vista global, entre 1999 e 2013 as empresas de comunicación 

presentaron 145 memorias de sustentabilidade –93 delas de tamaño grande, 23 
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medianas e 24 pequenas- das cales 89 son de Europa, 18 de Latinoamérica, 16 de 

Norteamérica e 13 de África. En 2012 foron rexistradas nas bases de datos de Global 

Reporting Initiative 39 memorias, 21 de empresas europeas, 7 norteamericanas e 6 

latinoamericanas. 

Non obstante, segundo os mesmos datos, máis da metade das compañías que renden 

contas a través de memorias de sustentanbilidade de Global Reporting Initiative son 

empresas que cotizan en Bolsa. Isto vén a demostrar que o salto da RSC cara ás 

empresas de titularidade pública prodúcese a un ritmo máis lento se cabe, posto que as 

presións sociais sobre elas foron e están sendo incluso menores.  

A primeira grande crise económica do século XXI volve remover con forza os 

estamentos dos medios públicos. Cando a confianza e a reputación creban como valores 

máis precarios, as organizacións redobran os seus esforzos para recuperalos e 

protexelos. Mais para iso precisan transformar as súas prácticas en pautas de 

credibilidade, o que significa facer as cousas ben e demostrar que se están facendo así. 

Asumir esa responsabilidade social é o eslavón da cadea de valor que as empresas 

tratan de ligar á reputación. É como un pacto de autenticidade para os grupos 

relacionados cos medios de comunicación. O interese pola RSC non só non se reduciu 

senón que medrou a raíz da crise económica. De feito os conflitos e indicadores así o 

reflicten nas empresas de comunicación europeas (Campos Freire, 2012). 
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O mesmo autor, nun artigo de 2011, detecta seis grandes tendencias que se aprecian na 

primeira década do século XXI nos sistemas de xestión das empresas de medios de 

comunicación:  

 Busca de novos enfoques sistémicos, ferramentas, procedementos e 

coñecementos de xestión estratéxica e operativa sobre a rendibilidade 

dos capitais, os activos de investimento, a evolución dos ciclos de vida dos 

produtos, a ampliación das cadeas de valor e as debilidades da estratexia 

competitiva. 

 Reestruturación empresarial e financeira das compañías a través de 

redución de custos, renovación profesional dos equipos de xestión e 

incremento da participación dos investimentos de capital institucional. 

 Valoración da magnitude e consecuencias da crise así como dos 

escenarios de saída a través do desenvolvemento de novos produtos 

mediáticos. 

 Procura constante de experiencias e fórmulas innovadoras para o ensaio 

de novos modelos de negocio que suplan o deterioro dos sistemas 

tradicionais de comercialización. 

 Necesidade de innovación empresarial a través da creatividade, 

investigación e desenvolvemento de solucións tecnolóxicas 

estandarizadas. 

 Falta de novos valores sociais capaces de encher os ocos da confianza, 

credibilidade e reputación (Campos Freire, 2011).  

As empresas xornalísticas susténtanse sobre un modelo que pode conducir ao conflito 

de intereses, que consiste na capacidade que ten un elemento alleo á empresa de 

intervir no desenvolvemento corporativo ou na toma de decisións. A economía do 

medio susténtase sobre as achegas de capital e os ingresos procedentes da publicidade; 

de feito, existe una fervente crítica ao excesivo peso dos anunciantes e do sistema 

político no desenvolvemento mediático e, en especial, na concepción da televisión como 

medio de masas (Manfredi, 2008). 
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Neste contexto, a empresa mediática debe erixirse coma un axente de responsabilidade 

social porque transmite información, ocupa ocio e canaliza ideas, mentres, 

efectivamente, desenvolve unha actividade económica industrial de acordo cos criterios 

clásicos de xestión. 

No caso das empresas xornalísticas semella máis conveniente adoptar un enfoque de 

goberno corporativo centrado nos distintos actores implicados e na misión pública, en 

lugar de perspectivas máis convencionais orientadas case exclusivamente aos 

propietarios ou directivos (Arrese, 2006). 

No que atinxe ás corporacións de radiotelevisión pública, os vinte e sete Estados 

membros da Unión Europea materializaron o cumprimento do servizo público a través 

de corporacións estatais e rexionais ou autonómicas. Non obstante, de todas elas tan só 

nove desenvolven accións formalmente entendidas como Responsabilidade Social 

Corporativa: BBC do Reino Unido, RTÉ de Irlanda, YLE de Finlandia, ORF de Austria, 

RTP de Portugal, ZDF de Alemaña, RTVE de España, FT de Francia e RTBF de Bélxica, 

aínda que estas dúas últimas non publicaron até o momento ningún informe 

propiamente de RSC.  

Por canto ás radiotelevisións autonómicas do Estado español, contabilízanse tres casos 

de corporacións que implementaron RSC como modelo de autorregulación: CCMA de 

Cataluña, CRTVG de Galicia e EITB do País Vasco. 
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2.4.6 POLÍTICAS EUROPEAS SOBRE A IMPLANTACIÓN DA RSC 

A Unión Europea comezou a emitir normativas comunitarias sobre Responsabilidade 

Social Corporativa a inicios do século XXI, sentando os precedentes sobre a lexislación 

deste concepto nas empresas de titularidade pública. Non obstante, no afán da UE de 

non intervir en demasía e deixar espazo ao liberalismo, non superou a liña das 

recomendacións para chegar á redacción de normas vinculantes para todos os países 

membros.  

Na primeira década do presente século publicou cinco documentos sobre a 

implementación da Responsabilidade Social Corporativa como novo modelo de xestión 

horizontal e responsable. Co inicio da segunda década presentou unha estratexia 

trianual precisamente para garantir o desenvolvemento deste concepto nos Estados 

membros coa ollada situada no horizonte de 2020. Ademais, en abril de 2014 aprobou a 

Directiva para a Divulgación de Información Non Financeira e Diversidade. 

 

I. Libro Verde 

O Consello Europeo de Estocolmo, que se celebrou en marzo de 2001, debateu sobre 

iniciativas empresariais para fomentar a RSC e anunciou unha publicación versando 

sobre esa temática. O 18 de xullo dese mesmo ano viu a luz o Libro Verde: Fomentar un 

marco europeo para a Responsabilidade Social nas empresas.  

O Libro Verde erixiuse na representación do apoio definitivo da Comisión Europea ao 

desenvolvemento desde concepto que se basea na asunción voluntaria dun 

comportamento responsable por parte das empresas con respecto ao entorno no que 

operan.  

Nel conflúen todos os desexos expresados nos Consellos Europeos de Lisboa e Niza 

celebrados en marzo e decembro do ano 2000 sobre o papel que podería desenvolver a 

RSC na xestión das empresas. Este espírito levouse tamén ao Consello Europeo de 

Gotemburgo, celebrado en xuño de 2011, no que se afondou sobre a necesidade dun 
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marco europeo para instar ás corporacións a integrar consideracións ambientais e 

sociais nas súas decisións. Toda esta declaración de intencións plásmase no Libro 

Branco sobre a Gobernanza, publicado en xullo de 2001, que vai máis alá e insta a 

asegurarse de que os enfoques da Responsabilidade Social das empresas sexan 

coherentes e consoantes coas políticas comunitarias e as obrigas internacionais. 

O Observatorio de Responsabilidade Social Corporativa define o Libro Verde como o 

marco europeo para promover a calidade e a coherencia das prácticas de RSC e o 

verdadeiro inicio do debate sobre como a Unión Europea podería fomentar a RSC das 

empresas a nivel europeo e internacional. 

Os eixos do documento son: 

1. Fomentar prácticas correctas das empresas. 

2. Velar pola coherencia entre as políticas estatais e os estándares 

internacionais. 

3. Promover o asociacionismo entre empresas e interlocutores sociais. 

4. Instar á aplicación de instrumentos de avaliación. 

5. Urxir ás empresas a adoptar un enfoque proactivo en canto ao 

desenvolvemento sustentable. 

6. Crear foros multistakeholders. 

7. Garantir a incorporación de prácticas de RSC na xestión do goberno 

corporativo.  

O Libro Verde consta de catro puntos e os anexos. No primeiro apartado introdutorio, a 

Comisión argúe que cada vez máis empresas europeas recoñecen a súa 

responsabilidade social e considérana parte da súa identidade. 

Neste senso, pretende dar resposta práctica e global ás inquedanzas e expectativas da 

cidadanía, consumidores, poderes públicos e investidores no contexto da 

mundialización e o cambio industrial a gran escala. En consecuencia, admite que os 

criterios sociais inflúen cada vez máis nas decisión de investimento ao mesmo tempo 
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que se incrementa a preocupación polo deterioro medioambiental que provoca a 

actividade económica. Isto incide, segundo o documento, en novas ansias de 

transparencia, propiciadas polos medios de comunicación e as novas tecnoloxías.  

No Punto 2 defínese a Responsabilidade Social Corporativa como a integración 

voluntaria por parte das empresas das preocupacións sociais e medioambientais nas 

súas operacións comerciais e nas súas relacións cos seus interlocutores. A continuación 

distingue dúas vertentes do concepto: a interna e a externa.  

Na dimensión interna inclúe: 

 Xestión dos recursos humanos. O Libro Verde detecta tres retos: 1) atraer 

traballadores e traballadoras cualificados e lograr que permanezan ao seu 

servizo; 2) aplicar prácticas responsables de contratación, en particular as non 

discriminatorias para facilitar a entrada de persoas pertencentes colectivos 

como minorías étnicas, desempregados de longa duración e persoas 

desfavorecidas, ademais de mulleres en aras de alcanzar as ratios de paridade 

desexables; 3) asegurar a aprendizaxe permanente a través de programas de 

educación e formación. 

 

 Saúde e seguridade no traballo. O documento advirte que, aínda que se 

crearon instrumentos lexislativos, a tendencia é subcontratar tarefas a 

contratistas e provedores, o que provoca que as organizacións dependan dos 

comportamentos das empresas externas no ámbito da saúde, sobre todo cando 

traballan nas instalacións da primeira. Por iso, insta a promover a seguridade 

utilizándoa como condición para adquirir produtos ou servizos a outras 

empresas. Na mesma liña, reclama que se mida, documente e comunique a 

calidade do material promocional da empresa. 

 

 Adaptación ao cambio. O Libro Verde advirte das reestruturacións e reducións 

dos cadros de persoal e alerta de que no ano 2000 menos do vinte e cinco por 

cento das operacións de reestruturación lograron os seus obxectivos de 

restrición de custos, incremento de produtividade e mellora da calidade e do 

servizo ao consumidor. Neste senso, apunta que reestruturar dende un punto de 



POLÍTICAS EUROPEAS SOBRE A IMPLANTACIÓN DA RSC 

251 

 

vista socialmente responsable implica ter en conta os intereses e preocupacións 

de todos os afectados polos cambios e as decisións e propón o uso de métodos de 

información e consultas abertas.  

Así mesmo, convida a preparar as reestruturacións identificando os riscos, 

calculando todos os custos directos e indirectos das estratexias e medidas 

alternativas e avaliar todas as opcións que permitan reducir os despedimentos. 

Con respecto ao persoal, induce a salvagardar os dereitos dos traballadores e 

traballadoras e ofrecerlles cursos de reciclaxe profesional en caso necesario; 

modernizar instrumentos e procesos de produción; obter financiamento; e 

establecer procedementos de información, diálogo, cooperación e asociación.  

 Xestión do impacto ambiental e dos recursos naturais. Preséntase a rebaixa 

do consumo de recursos e das emisións contaminantes, a restrición dos gastos 

enerxéticos e a eliminación de residuos como accións vantaxosas para a 

empresa.  

O Libro Verde destaca que no ámbito do medio ambiente estes investimentos 

considéranse “win-win opportunities”, é dicir, beneficiosos para todas as partes. 

Así mesmo propón a Política Integrada de Produtos (PIP) coma un plan que 

posibilita a colaboración das autoridades públicas e as empresas a través da 

análise das repercusións do produto ao longo de todo o seu ciclo vital e o diálogo 

entre as organizacións e outros axentes interesados para determinar o modelo 

máis rendible. 

Na dimensión externa inclúe: 

 Comunidades locais. O Libro Verde plasma por primeira vez no ámbito 

lexislativo europeo que a Responsabilidade Social Corporativa ha de abarcar a 

integración das empresas no seu entorno local, xa sexa a nivel europeo ou 

mundial.  
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Adicionalmente, sostén que as organizacións contribúen ao desenvolvemento 

das comunidades nas que se insiren, sobre todo as locais, proporcionando 

traballo, salarios, prestacións e ingresos fiscais. Por outra banda, as empresas 

dependen da saúde, estabilidade e prosperidade das comunidades nas que 

operan. En consecuencia, a reputación dunha sociedade no seu lugar de 

ubicación e a súa imaxe como empregadora e produtora inflúe na súa 

competitividade. 

 Socios comerciais, provedores e consumidores. O documento detecta que na 

vía de colaborar estreitamente cos seus socios comerciais, as empresas reducen 

a complexidade e os custos ao tempo que aumentan a calidade. A longo prazo, as 

relacións establecidas poden traducirse en prezos, cláusulas e expectativas 

equitativas e subministracións fiables e de calidade. Aínda así, deixa claro que 

todas as organizacións deben respectar a lexislación comunitaria e a normativa 

estatal en materia de competencia. 

As sociedades deben ser conscientes de que os seus resultados sociais poden 

verse afectados polas prácticas dos seus socios e provedores ao longo de toda a 

cadea de produción. Polo tanto, os efectos das medidas de Responsabilidade 

Social da empresa non se limitarán a ela, senón que afectarán tamén aos seus 

socios económicos e ás empresas subcontratas. 

Con respecto aos consumidores, dise que se espera das empresas que ofrezan de 

maneira eficaz, ética e ecolóxica os produtos e servizos que os usuarios necesitan 

e desexan para lograr relacións duradeiras en base á calidade, seguridade, 

fiabilidade e servizos superiores. 

 Dereitos humanos. Fai referencia o Libro Verde á defensa dos dereitos 

humanos sobre todo no ámbito das relacións internacionais e as cadeas de 

subministración mundiais. Neste contexto, nomea instrumentos como a 

Declaración da Organización Internacional do Traballo (OIT) sobre os principios 

e dereitos fundamentais no traballo e as Directrices da Organización para a 

Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE) para as empresas 

multinacionais.  
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Por outra banda, admite que os dereitos humanos son unha cuestión complexa 

no que se refire a determinar que responsabilidades caen dentro da competencia 

das empresas e cales no ámbito de actuación dos gobernos, tales como asegurar 

que os socios comerciais respecten os valores considerados fundamentais e cal é 

o enfoque a adoptar no que se refire ao método de traballo. 

A Unión Europea ten a obriga de garantir o respecto das normas laborais e a 

protección do medioambiente e dos dereitos humanos e enfróntase ao reto de 

asegurar unha plena coherencia entre as súas políticas. 

Neste apartado inclúe a loita contra a corrupción como elemento fundamental e 

recoñece que cada vez máis empresas adoptan códigos de conduta en materia de 

condicións laborais, dereitos humanos e aspectos medioambientais, dirixidos en 

particular aos seus subcontratistas e provedores, co obxectivo de completar o 

ditado nas normativas internacionais e estatais. 

 Problemas ecolóxicos mundiais. O documento sitúa ás empresas no 

medioambiente mundial e reclámalles que obren en base á Responsabilidade 

Social para fomentar a redución do impacto ambiental e o uso de ferramentas 

europeas e internacionais vinculadas á xestión e aos produtos. Con estes 

argumentos, apela | iniciativa “Pacto Mundial” (definido m|is adiante neste 

capítulo) co obxecto de que as empresas colaboren na consecución de melloras 

sociais e medioambientais a nivel internacional. 

O Punto 3 refírese ao enfoque global da RSC. Sostén que a pesar de que cada vez máis 

empresas recoñecen a súa responsabilidade social, moitas delas aínda non adoptaron as 

prácticas de xestión pertinentes. Neste senso, advirte que cando as empresas teñen que 

integrar a RSC na xestión cotiá de toda a súa cadea de produción, o seu persoal e a súa 

dirección precisan medidas de formación e reciclaxe para adquirir as cualificacións e 

competencias necesarias. O Punto 4 fai mención ao proceso de consulta sobre cal debe 

ser o papel da Unión Europea na implementación da RSC como modelo de 

autorregulación.  
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II. Comunicación “Unha contribución empresarial ao desenvolvemento 

sustentable” 

A Comisión Europea emitiu en xullo de 2002 a comunicación “Unha contribución 

empresarial ao desenvolvemento sustentable”, que vén a ser un marco de acción 

europeo para a Responsabilidade Social Corporativa en base aos ditames do Libro 

Verde. O documento vai dirixido ás institucións europeas, aos Estados membros e aos 

interlocutores sociais. 

A Comunicación consta de seis capítulos nos que a Comisión Europea expón a súa 

proposta de estratexia de promoción da RSC: 

A. Introdución na que se recordan os piares do Libro Verde. 

B. Resume os resultados do proceso de consulta que se abriu coa emisión do 

Libro Verde en 2001. 

C. Describe a proposta de estratexia europea para promover a RSC e inclúe a 

definición do concepto que se avanzaba no Libro Verde.  

D. Presenta as accións para dar a coñecer mellor a RSC e facilitar o intercambio 

de experiencias e de boas prácticas entre empresas, sociedades e Estados 

membros.  

E. Propón mecanismos para a promoción da converxencia e a transparencia das 

prácticas de RSC. Neste apartado nomea os códigos de conduta, as normas de 

xestión, os procesos de medición, a elaboración de informes e validación, a 

creación de etiquetas e o investimento socialmente responsable.  

F. Senta as bases para a creación dun foro multilateral europeo sobre RSC. 

G. Anuncia a integración da RSC en todas as políticas da Unión Europea, isto é, 

nas políticas de emprego e asuntos sociais, empresariais, medioambientais, 

de protección dos consumidores, de contratación pública, exterior e 

administracións públicas. 

H.  
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III. Foro Europeo Multistakeholder 

A Unión Europea creou en xullo de 2002 o denominado Foro Multistakeholder para 

discutir sobre o enfoque e a estratexia europea da Responsabilidade Social Corporativa 

nun escenario no que incluír a representación da sociedade civil.  

Trátase dunha iniciativa interesante por ter capacidade para xerar diálogo, se ben non 

determinou cal debe ser a postura que a Unión Europea ha de adoptar no que se refire á 

implementación da RSC por parte das empresas. 

O informe que emitiu o Foro en 2004 valeu para determinar que as empresas son os 

actores principais e que as autoridades deben contribuír na creación do contexto 

adecuado para o desenvolvemento da Responsabilidade Social Corporativa. Ademais, fai 

referencia á necesidade de dar desenvolvemento a convencións internacionais, en 

concreto ás que tratan sobre a protección dos dereitos humanos, sociais e ambientais. 

A xuntanza celebrada en decembro de 2006 serviu para revisar a aplicación das 

recomendacións do informe de 2004 e debater sobre futuras actuacións e iniciativas 

conxuntas. O encontro celebrado tres anos despois, en febreiro de 2009, tivo como 

finalidade revisar os avances da implementación da RSC nos Estados membros da Unión 

Europea e tamén nos do resto do mundo. Finalmente, o foro celebrado en 2010 

centrouse no intercambio de opinións sobre o contido das novas políticas europeas no 

ámbito da RSC. 

 

IV. Directiva Europea de Modernización da Contabilidade Económica e Social 

A Comisión Europea aprobou en 2003 a Directiva 2003/51 de Modernización, que 

modificou as Directivas contables previas para poñer enriba da mesa a necesidade e a 

obriga de que as empresas europeas inclúan tamén información non financeira nos seus 

informes anuais consolidades, se é preciso para a comprensión do desenvolvemento da 

organización, do rendemento e da posición. En consecuencia, exhorta a incluír balances 

medioambientais e laborais así como indicadores chave de desempeño.  
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Outra modificación con respecto ás Directivas contables está relacionada coa 

introdución da imposición de que as sociedades cotizadas inclúan un informe de 

goberno corporativo nas súas memorias anuais. Con respecto ás pequenas e medianas 

empresas, déixase en mans dos Estados membros decidir se deben ou non presentar as 

memorias non financeiras. 

A principal eiva desta Directiva é que non fai mención ás organizacións de titularidade 

pública, polo que se trata de sociedades que non están obrigadas a presentar informes 

non financeiros adxuntos aos seus balances anuais. 

En 2009 a maioría dos Estados membros desenvolveran a transposición da Directiva de 

Modernización a través de leis estatais. 

 

V. Comunicación “Poñer en práctica a asociación para o crecemento e o emprego. 

Facer de Europa un polo de excelencia da Responsabilidade Social Corporativa” 

Trala celebración do Foro Europeo Multistakeholder de 2006, a Comisión emitiu, o 

mesmo ano, a comunicación “Poñer en pr|ctica a asociación para o crecemento e o 

emprego. Facer de Europa un polo de excelencia da Responsabilidade Social das 

Empresas” para acender un foco de luz sobre as accións das empresas europeas en 

materia de RSC e animalas a continuar por ese mesmo camiño. 

Neste documento preséntase a Responsabilidade Social Corporativa desde un punto de 

vista pouco palpable e escasamente medible posto que a identifica coma unha 

ferramenta que favorece o crecemento sustentable e a creación de mellores empregos, 

ámbalas dúas consecuencias dificilmente ponderables. 
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Malia advertir que a RSC non é ningunha panacea por non poder xerar resultados por si 

mesma xa que non substitúe á política, recalca que pode contribuír a lograr varios 

obxectivos políticos:  

 Mercados laborais máis integrados e maiores niveis de inclusión social. 

 Investimento no desenvolvemento de capacidades. 

 Aprendizaxe permanente e empregabilidade para manter a competitividade 

no contexto global. 

 Maior rendemento da innovación a consecuencia do incremento da 

interacción coas partes interesadas. 

 Utilización máis racional dos recursos naturais e menores niveis de 

contaminación.  

 Mellor imaxe das empresas e de quen as dirixe. 

 Maior respecto aos dereitos humanos, á protección do medioambiente e 

unhas normas laborais básicas. 

 Redución da pobreza. 

Noutra banda, anuncia o obxectivo de converter a Unión Europea nun polo de 

excelencia da Responsabilidade Social Corporativa e a necesidade de avanzar na 

creación dunha alianza europea para este modelo de autorregulación, que a día de hoxe 

continúa sen ser unha realidade efectiva e práctica. 

A Comunicación remata coa seguinte relación de propostas para fomentar a extensión 

de accións de RSC: incrementar a sensibilización e o intercambio das mellores prácticas; 

apoiar iniciativas multilaterais; garantir a cooperación cos Estados membros; promover 

a circulación de información dos consumidores e a transparencia; insistir na 

investigación e a educación; centrar esforzos nas pequenas e medianas empresas e 

proxectar a dimensión internacional da RSC.  
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VI. Comunicación “Unha nova estratexia da UE 2011-2014 sobre 

Responsabilidade Social Corporativa” 

 

A Comisión Europea publicou en outubro de 2011 a comunicación “Unha nova 

estratexia da UE 2011-2014 sobre Responsabilidade Social Corporativa” que pon énfase 

na responsabilidade sobre os impactos ocasionados polas empresas nos ámbitos nos 

que operan e na protección dos dereitos humanos. Así mesmo, pretende marcar o fin do 

debate sobre a concepción da RSC como acto voluntario por parte das empresas e dar 

pasos cara a outros modelos coma a autorregulación e a corregulación.  

Esta Comunicación presenta polo tanto a RSC como o compromiso das empresas 

perante os impactos que xera na sociedade. Para asumir plenamente a súa 

Responsabilidade Social as empresas han de aplicar, en estreita colaboración coas 

partes interesadas, un proceso destinado a integrar as preocupacións sociais, 

medioambientais, éticas, respecto aos dereitos humanos e preocupacións dos 

consumidores nas súas operacións empresariais co obxectivo de maximizar a creación 

de valor para os propietarios –no caso das radiotelevisións públicas, os contribuíntes- e 

identificar e previr posibles situacións adversas. 

As empresas interesadas en mellorar as súas ratios de transparencia deberán revelar 

información sobre as políticas, riscos e resultados da súa actividade no que respecta aos 

asuntos ambientais, sociais e aqueles relacionados co cadro de persoal, o respecto aos 

dereitos humanos, as cuestións de loita contra a corrupción e o suborno e máis a 

diversidade nos consellos de administración.  

A Comunicación argúe que a crise económica e as súas consecuencias sociais danaron a 

confianza dos consumidores nas empresas e focalizaron a opinión pública no 

comportamento social e ético destas últimas. Coa renovación da normativa, a Comisión 

pretende propiciar as condicións favorables para o crecemento sustentable, o 

comportamento responsable das empresas e a creación de emprego duradeiro a medio 

e longo prazo. 
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Logo de ofrecer varios datos que confirman a evolución da implementación da RSC nas 

empresas europeas, a Comunicación presenta unha nova definición do concepto, a saber 

“a responsabilidade das empresas polo seu impacto na sociedade”, que integra 

preocupacións sociais, económicas e medioambientais para maximizar a creación de 

valor e identificar e previr consecuencias adversas. 

Con estes dous obxectivos entre mans, a Comisión recomenda ás empresas impulsar un 

plan estratéxico a longo prazo sobre Responsabilidade Social Corporativa e estudar 

todas as oportunidades de desenvolver produtos, servizos e modelos empresariais 

innovadores que contribúan ao benestar social e á creación de empregos de maior 

calidade e máis produtivos.  

En canto ao papel de cada quen, determina que o desenvolvemento da RSC debe ser 

liderado polas propias organizacións, mentres que os poderes públicos han de asumir 

un rol de apoio cunha combinación intelixente de medidas voluntarias e accións 

reguladas para promover a transparencia, incentivar un comportamento responsable 

no mercado e asegurar a rendición de contas.  

No Punto 4.7 sostense que numerosas políticas públicas destinadas a apoiar a 

Responsabilidade Social aplícanse mellor a nivel estatal, rexional (autonómico no caso 

español) e local e, en consecuencia, anímase ás autoridades locais a facer uso dos 

Fondos Estruturais da Unión Europea para contribuír ao desenvolvemento deste 

modelo de autorregulación. Neste senso, a Comisión suxire a creación dun mecanismo 

de revisión das políticas estatais en materia de RSC e convida aos Estados membros a 

elaborar os seus propios plans para promover a súa implantación a partir da Estratexia 

Europa 2020. 
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VII. “Resolución sobre a Responsabilidade Social das empresas: o comportamento 

empresarial responsable e transparente, rendición de contas e crecemento 

sustentable” e “Resolución sobre a Responsabilidade Social das empresas: a 

promoción dos intereses da sociedade e unha ruta para a recuperación 

sustentable e integradora” 

 

O Parlamento Europeo aprobou o 28 de xaneiro de 2013 dúas resolucións: “Sobre o 

comportamento empresarial responsable e transparente, rendición de contas e 

crecemento sustentable” e “Sobre a responsabilidade social das empresas: a promoción 

dos intereses da sociedade e unha ruta para a recuperación sustentable e integradora”, 

propostas ámbalas dúas pola Comisión de Asuntos Xurídicos. 

A primeira delas, “Resolución sobre a responsabilidade social das empresas: o 

comportamento empresarial responsable e transparente, rendición de contas e 

crecemento sustentable”, coñecida tamén co nome do poñente Raffaele Baldassarre, 

parte de que a crise económica mundial tivo a súa orixe en erros fundamentais en 

relación coa transparencia, a rendición de contas, a responsabilidade e unha visión 

curtopracista.  

Neste senso, sinala que a Unión Europea ten o deber de velar por que todas as partes 

implicadas saquen as leccións pertinentes. Céntrase principalmente en tres aspectos:  

1. Transparencia. 

2. Mellora dos procesos de autorregulación e corregulación. 

3. Recompensa que a RSC outorga ás empresas no mercado. 

No documento destácase o vínculo entre a responsabilidade das organizacións e a 

gobernanza empresarial e, por iso, pide tanto á Comisión Europea coma aos Estados 

membros que introduzan códigos de conduta corporativa nos que se reflicta a 

importancia do compromiso de todos os afectados pola empresa. Ademais, suxire 

establecer un vínculo entre os resultados financeiros da organización e o seu 

comportamento en materia medioambiental, social e de dereitos humanos. 
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Con respecto á transparencia, subliña a importancia da difusión da información sobre 

sustentabilidade co fin de identificar riscos e aumentar a confianza dos investidores e 

dos consumidores. Nesta liña, pide á Comisión que apoie a implantación dos 

denominados informes integrados. Isto, segundo o poñente, permitirá ter un nivel de 

comparabilidade sobre as repercusións das empresas na sociedade. 

Adicionalmente, avala a intención da Comisión de poñer en marcha unha comunidade 

de práctica en materia de RSC que sexa un complemento do código de boas prácticas 

sobre corregulación e autorregulación e que permita que todas as partes interesadas 

poidan comprometerse nun proceso de aprendizaxe colectivo co fin de mellorar a 

eficiencia e a responsabilidade das iniciativas. Aínda así, deixa claro que ambos modelos 

de regulación non poden ser substitutos dun regulamento sectorial nos ámbitos nos que 

sexa necesario, como aqueles que se refiren a requisitos sociais e medioambientais, 

prácticas laborais e dereitos humanos. 

Por outra banda, inclúe as seguintes reclamacións dirixidas á Comisión e ás autoridades 

estatais:  alentar modelos empresariais innovadores; ter en conta os debates sobre a 

revisión das Directivas de contabilidade e transparencia; subliñar a importancia de 

apoiar solucións innovadoras que permitan ás empresas facer fronte aos desafíos 

sociais e medioambientais; sustentar iniciativas da Comisión destinadas a promover a 

visibilidade da RSC e a difusión das boas prácticas e apoiar a introdución dun 

recoñecemento europeo ás empresas en materia de RSC. 

A segunda resolución “Sobre a responsabilidade social das empresas: a promoción dos 

intereses da sociedade e unha ruta para a recuperación sustentable e integradora”, 

tamén coñecida co nome do poñente Richard Howitt, séntase sobre catro piares:  

1. Recuperación sustentable. 

2. Aplicación global da Responsabilidade Social Corporativa. 

3. Enfoque multilateral. 

4. “Mestura intelixente”, resultado da colaboración entre os sectores público e 

privado.  
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A Resolución aduce o argumento de que a Responsabilidade Social Corporativa é 

indispensable para restablecer a confianza nas empresas e lograr unha recuperación 

económica sustentable cunha mentalidade longopracista.  

Dende o punto de vista da aplicación global da RSC, no informe destácase a importancia 

da transparencia e os informes integrados de sustentabilidade e reclámase da Comisión 

que apoie a iniciativa de que esta modalidade de memoria se converta na norma global 

antes de que finalice a segunda década do século XXI. 

En canto ao enfoque multilateral pide maior implicación a todas as autoridades e insta 

explicitamente ao Parlamento Europeo a defender o funcionamento e desenvolvemento 

do Foro Multilateral e as comunidades de práctica previstas, co obxectivo de favorecer o 

diálogo social. A “mestura intelixente” lograrase, segundo a Resolución, coa 

combinación de enfoques regulamentarios e voluntarios. 

Así mesmo, ponse de manifesto a importancia de realizar accións voluntarias de forma 

complementaria, alegando as vantaxes de apoiar o principio de converxencia desas 

iniciativas. Arguméntase que é moito mellor promover a cooperación voluntaria que 

prever novas iniciativas obrigatorias en relación coas etiquetas sociais. 

O poñente, Richard Howitt resaltou que a “RSC debe deixar de ser un proceso para 

comezar a dar resultados”. 

 

VIII. Directiva sobre divulgación de información non financeira e diversidade  

 

O Consello Europeo adoptou en outubro de 2014 a Directiva 2014/95/UE pola que se 

modifica a Directiva 2013/34/UE no que respecta á divulgación de información non 

financeira e sobre diversidade por parte de determinadas grandes empresas, cuxo 

obxectivo é aumentar a transparencia e o rendemento das organizacións en materia 

medioambiental e social. 

Segundo esta Directiva, as grandes empresas que sexan entidades de interese público 

que nas súas datas de peche de balance superen o criterio dun número mínimo de 

empregados superior a cincocentos, incluirán no informe de xestión un estado non 



POLÍTICAS EUROPEAS SOBRE A IMPLANTACIÓN DA RSC 

263 

 

financeiro que conteña información relativa a cuestións ambientais, sociais e de 

corrupción, na medida en que resulte necesaria para comprender a evolución, os 

resultados e a situación da empresa. 

Deste xeito, as organizacións deberán incluír unha descrición das políticas, resultados e 

riscos relacionados con medioambiente, sociedade, cadro de persoal, respecto aos 

dereitos humanos e loita contra a corrupción e subornos. 
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2.4.7 POLÍTICAS ESTATAIS SOBRE A IMPLANTACIÓN DA RSC 

As comunicacións emitidas pola Unión Europea dende comezos do século XXI están 

recibindo plasmación en políticas de carácter estatal coas que os Estados membros 

pretenden regular a implementación da Responsabilidade Social Corporativa como 

modelo de autorregulación e xestión responsable nas empresas que prestan atención 

aos seus impactos económicos, sociais e medioambientais no espazo no que operan.  

A continuación exponse a relación de Estados membros que aprobaron leis para 

acometer a transposición das recomendacións europeas. Cabe destacar de antemán que 

en poucos casos se fai referencia ás empresas de titularidade pública, aínda que xa hai 

países que sitúan no mesmo nivel estas organizacións e as privadas, esixíndolles os 

mesmos requisitos á hora de render contas.  

Do total dos vinte e sete Estados que constitúen a día de hoxe a Unión Europea, quince 

lexislaron ata xaneiro de 2015 sobre Responsabilidade Social Corporativa, segundo se 

desprende das bases de datos da iniciativa internacional Global Reporting Initiative. 

Trátase de Alemaña, Austria, Bélxica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, 

Hungría, Italia, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Reino Unido e Suecia.  

 

I. Alemaña 

 

A Directiva 2003/51/EG de Modernización da Unión Europea foi trasposta polo 

Parlamento alemán en 2005 coa aprobación da Bilanzrechetsreformgesetz (Lei de 

reforma sobre o Regulamento de Contabilidade, na súa tradución ao galego), que esixe a 

presentación de documentos sobre proxectos futuros e a elaboración de memorias de 

risco co fin incrementar os niveis de calidade dos informes de xestión e permitir 

comparacións de rendemento.  

Noutra banda, fíxose efectiva a Norma nº20 Informe de Xestión, promovida polo grupo 

alemán de contabilidade, que veu a modificar a Norma nº 25 Xestión de Información. O 

documento vixente estipula que as organizacións deben proporcionar información 
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cuantitativa sobre todos os indicadores de desempeño non financeiro que se empreguen 

no marco da xestión interna. Ademais, tanto estes coma os puramente financeiros han 

de ser explicados nos informe baixo o epígrafe de “sustentabilidade”. 

Segundo esta normativa, toda memoria de xestión ha de constar dos seguintes 

principios: integridade, fiabilidade, claridade e transparencia, traslado do punto de vista 

da xestión e enfoque no valor sustentable. 

Á marxe destes regulamentos, o Consello Alemán para o Desenvolvemento Sustentable 

aprobou en 2011 (revisado en 2013) o Código Alemán de Sustentabilidade, como 

resultado dun proceso de consulta bienal entre os representantes dos mercados 

financeiros, das organizacións e da sociedade civil. O código atinxe a empresas de todos 

os tamaños e de calquera fórmula xurídica. Conta con vinte indicadores de desempeño 

da sustentabilidade, tomados das guías de Global Reporting Initiative, Pacto Mundial 

das Nacións Unidas, Directrices da Organización para a Cooperación e o 

Desenvolvemento Económico e norma ISO 26000. 

 

II. Austria 

 

O Código de Comercio de Austria de 2005, cuxa vontade é a transposición da Directiva 

de Mondernización da Unión Europea, require ás empresas a publicación periódica dun 

informe de goberno corporativo e recomenda cales han ser os contidos dos informes 

anuais. Entre outras cuestións, esixe dar conta da composición e funcionamento dos 

consellos de administración e dos omités de dirección, da proporción de mulleres nos 

órganos directivos e postos de responsabilidade e da remuneración total dos membros. 

 

 

 

 



TANIA FERNÁNDEZ LOMBAO 

III. Bélxica 

 

O Parlamento belga actualizou en 2008 o denominado Balance Social, aprobado en 

2003, documento no que se insta a presentar informes relacionados coa natureza e a 

evolución do emprego nas organizacións, institucións sen ánimo de lucro e fundacións. 

Así mesmo, establece a obrigatoriedade de que esta memoria sexa presentado á par que 

as contas anuais.  

Á marxe desta normativa estatal, non existe ningunha lei que englobe todos os aspectos 

incluídos na definición do concepto de Responsabilidade Social Corporativa. 

 

III. Dinamarca 

 

O 14 de maio de 2008 o goberno danés presentou o Plan de Acción para a 

Responsabilidade Social das Empresas, cuxo obxectivo é promover a RSC e fortalecer o 

crecemento responsable. Nesta primeira aproximación, establécese como misión esixir 

ás grandes empresas que presenten información nos seus informes anuais sobre as 

medidas desenvoltas no marco deste sistema de autorregulación.  

Así mesmo, o Parlamento danés aprobou o 16 de decembro de 2008 o texto que 

modificou a Lei de Estados Financeiros (Contabilidade da RSC nas grandes empresas), coa 

finalidade de obrigar ás grandes empresas a ofrecer información nos seus informes 

anuais sobre a implantación da RSC a partir do exercicio de 2009.  

Esta normativa está encamiñada a mellorar a competitividade do comercio e a industria 

danesa para aquelas organizacións que cumpren os seguintes requisitos: ter un activo 

ou pasivo total de 143 millóns de coroas danesas; rexistrar ingresos netos superiores a 

286 millóns de coroas danesas; contabilizar unha media de 250 empregados e 

empregadas a tempo completo. 
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Isto implica que as organizacións de titularidade pública que cumpren estas tres 

cláusulas tamén están obrigadas a incluír información sobre as súas políticas e accións 

de Responsabilidade Social Corporativa nos informes anuais. 

O documento recomenda así mesmo o uso das guías ofrecidas por Global Reporting 

Initiative (definidas máis adiante neste capítulo) en base principalmente ás directrices 

ou principios de RSC que emprega a organización e ao modo en que o negocio traduce 

esas políticas en accións, incluíndo os sistemas ou procedementos empregados. En caso 

de que a empresa non desenvolvese ningunha tarefa, ha de plasmar por escrito os 

motivos.  

Noutra banda, avanza que a partir de 2013 será obrigatorio informar sobre a posta en 

marcha de políticas que garantan o respecto polos dereitos humanos e sobre as 

actividades que desenvolve a organización para frear o impacto climático. 

A Escola de Negocios de Copenhague publicou en novembro de 2011 unha avaliación do 

impacto da emenda á Lei de Estados Financeiros que obriga ás grandes empresas a 

revelar información sobre a RSC nos seus informes anuais ou a declarar explicitamente 

que carecen de políticas neste eido. Identificouse unha tendencia ao crecemento na 

publicación de políticas, accións e resultados de RSC que se plasmou nunha suba do 

trinta por cento en 2010 con respecto a 2009. Un ano despois practicouse o mesmo 

proceso de avaliación, cuxos resultados revelaron que nos tres primeiros anos de 

vixencia da normativa foi cumprida polo noventa e sete por cento das grandes 

empresas.  

Noutra orde de asuntos, cabe destacar a implementación de normas por parte do 

goberno danés dende o 1 de abril de 2013 destinadas a mellorar o equilibrio de xénero 

nos órganos de xestión das grandes organizacións.  
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Con respecto ao medioambiente, o Parlamento revisou en 2010 a Lei de Contas Verdes 

de 1995 para reducir o número de contas verdes obrigatorias para as organizacións. 

Deste xeito, parte da información ha de ser presentada cada tres anos, sempre que a 

empresa cumpra coa norma ISO 14001, mentres que a outra será requirida en base aos 

requisitos da Unión Europea en relación cos datos estatísticos en materia de residuos e 

emisións. Actualmente esta normativa afecta a máis de catrocentas empresas en 

Dinamarca, que deben publicar información sobre o impacto ambiental que provocan 

perante o público xeral. 

 

IV. España 

 

A Lei 2/2011, do 4 de marzo, de Economía Sustentable introduce no Estado español a 

lexislación necesaria para a mellora da gobernanza nas empresas públicas, de acordo 

cos principios de eficiencia e transparencia.   

No epígrafe 1 do Artigo 35 “Sustentabilidade na xestión das empresas públicas”, do 

Capítulo IV “Sustentabilidade financeira do sector público”, manifesta que “as 

sociedades mercantís estatais e as entidades públicas empresariais adscritas á 

Administración Xeral do Estado adaptarán a súa xestión aos principios enunciados 

nesta Lei”.   

Isto implica que “no prazo dun ano dende a entrada en vigor desta Lei” deber|n adaptar 

os seus plans estratéxicos para:  

1. Presentar anualmente informes de goberno corporativo, así como memorias 

de sustentabilidade con estándares comunmente aceptados, con especial 

atención á igualdade efectiva entre mulleres e homes e á plena integración de 

persoas con discapacidades. 

2. Revisar os seus procesos de produción de bens e servizos coa aplicación de 

criterios de xestión medioambiental orientados ao cumprimento das normas 

do sistema comunitario de xestión e auditoría. 
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3. Favorecer a adopción de principios e prácticas de RSC polos seus provedores, 

en particular as referidas á promoción da integración da muller, da igualdade 

efectiva entre homes e mulleres e a plena integración de persoas con 

discapacidade.  

4. Incluír nos procesos de contratación, cando a natureza do contrato o permita, 

condicións de execución referentes ao nivel de emisión de gases de efecto 

invernadoiro e de mantemento ou mellora dos valores medioambientais que 

poidan verse afectados pola execución do contrato. Tamén se valorará o 

aforro e o uso eficiente da auga, da enerxía e dos materiais, o custe ambiental 

do ciclo da vida, os procedementos e métodos de produción ecolóxicos, a 

xeración e xestión de residuos ou o uso de materiais reciclados e de materiais 

ecolóxicos. 

5. Optimizar o consumo enerxético das súas  instalacións coa sinatura de 

contratos de servizos enerxéticos que permitan reducir o consumo ao tempo 

que se retribúe á empresa contratista cos aforros obtidos na factura 

enerxética. 

6. Identificar liñas de actuación asociadas a procesos de investigación, 

desenvolvemento e innovación relacionadas coas actividades do obxecto 

social ou estatutario da entidade e orientadas a obter tecnoloxía non 

existente no mercado susceptible de contribuír a mellorar os seus procesos 

produtivos. 

7. Propoñer no marco da negociación colectiva mecanismos que faciliten a 

mobilidade dos traballadores no ámbito do sector público empresarial do 

Estado, así como establecer un sistema de formación orientado á cualificación 

e adaptación do persoal ás novas tecnoloxías e á cultura da sustentabilidade.   

A lei estimula que todas as empresas cotizadas publiquen o seu informe anual de 

goberno corporativo de acordo cos modelos ofrecidos pola Comisión Nacional do 

Mercado de Valores e ordénalles presentar unha memoria separada sobre a retribución 

dos consellos de administración, ademais da política de retribución xeral, así como 

información detallada sobre os honorarios individuais dos conselleiros. 
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A través dunha emenda convídase ás sociedades anónimas a divulgar as súas políticas, 

accións e resultados en materia de RSC, coa indicación sempre pertinente de se a 

información achegada foi avaliada por un terceiro externo. 

A novidade que introduce esta normativa está relacionada con que as entidades 

públicas estatais, incluídas as empresas comerciais patrocinadas polo goberno e as 

organizacións propiedade do Estado vinculadas á administración central, están 

obrigadas a presentar informes anuais de goberno corporativo e de sustentabilidade a 

partir do ano seguinte da entrada en vigor da lei.  

Por outra banda, o goberno español aprobou en marzo de 2013 a Orde Ministerial sobre 

normas de Goberno Corporativo, que vén a regular a estrutura do Informe de Goberno 

Corporativo, o Informe de Remuneracións e outros instrumentos de información 

necesarios para as sociedades cotizadas e outras entidades vinculadas aos mercados 

oficiais de valores. 

Anteriormente, o Plan Nacional de Contabilidade de 2007 tamén requiría ás empresas 

información sobre os bens ambientais, prácticas sociais, provisións, investimentos e 

gastos nos estados financeiros. Ademais, achega modelos de medición e indica a 

tipoloxía de información que debe incluírse no informe anual. O Real Decreto 

1159/2010, do 17 de setembro, establece que os informes anuais considerados polo 

Plan Nacional de Contabilidade deben ofrecer datos sobre os empregados con 

discapacidade.  

Dende o punto de vista autonómico, Extremadura publicou en 2010 a Lei 15/2010 de 

Responsabilidade Social Empresarial, na que se insta ás empresas a redactar un informe 

de sustentabilidade se teñen a vontade de recibir a cualificación de organizacións 

socialmente responsables. O documento debe ser presentado xunto ás memorias anuais 

e ha de responder aos principios de transparencia, á vez que será auditable, completo e 

relevante. Así mesmo, terá como obxectivo dar conta das esixencias en materia laboral, 

medioambiental e de competencia que se apliquen á empresa, as directrices propostas 

por Global Reporting Initiative e os principios reitores do Pacto Mundial. A verificación 

da responsabilidade social levarase a cabo a través dunha auditoría externa. 
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V. Finlandia 

 

O goberno finés publicou en 2011 a “Resolución sobre a Política de Propiedade do 

Estado”, na que pide |s empresas de titularidade pública que non cotizan en bolsa e |s 

de participación maioritaria estatal que informen do seu desempeño de 

sustentabilidade dunha maneira exacta e comparable.  

O obxectivo desta norma é conseguir empresas públicas, abertas e transparentes para 

fomentar ao mesmo tempo as boas prácticas nos negocios desenvolvidos polas 

empresas de titularidade privada. Para a elaboración de informes propón as directrices 

de Global Reporting Initiative. 

Con anterioridade, a Lei de Contabilidade de 1997 requiría de certas compañías a 

inclusión de referencias non financeiras nos informes anuais relativas aos cadros de 

persoal e aos factores ambientais ou outros asuntos significativos que puidesen influír 

nas operacións da entidade. 

 

VI. Francia 

 

A Lei Grenelle de 2010 deu un pulo á implantación da Responsabilidade Social 

Corporativa no Estado francés. O artigo 225 anuncia a obrigatoriedade de elaborar 

documentos de sustentabilidade por parte das empresas que superen certas lindes en 

canto a tamaño. Ademais, insta ás organizacións a presentar a partir de 2012 

información sobre o seu desempeño ambiental e social, incluíndo todas as filiais das 

compañías, nas súas memorias anuais, para propiciar así a publicación de informes 

integrados. 
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Os prazos que marca a lei establecen que as empresas que cotizan en bolsa debían 

publicar os seus primeiros informes en 2012, mentres que as organizacións con menos 

de douscentos empregados terían de marxe ata 2014. Así mesmo, argúe sobre a 

necesidade de que un organismo externo independente sexa o encargado da 

verificación da información non financeira que sexa incluída nos informes integrados.  

Noutra orde de normativas, en 2010 viu a luz a Estratexia Nacional de Desenvolvemento 

Sustentable 2010-2013, inspirada na Lei Grenelle e aprobada pola Comisión para o 

Desenvolvemento Sustentable. O texto senta as bases dun marco de orientación para 

todas as organizacións privadas e públicas que pretenden estruturar as súas políticas e 

despregar proxectos en base a indicadores estratéxicos de desenvolvemento 

sustentable. Neste senso, convida ás empresas a comprometerse cun enfoque avanzado 

de RSC. 

 

VII. Grecia 

 

A Lei 3487 de 2006  aprobada polo goberno grego ten como vontade a transposición da 

Directiva de Modernización da Unión Europea para instar ás empresas a incluír 

indicadores financeiros e non financeiros relacionados coa súas actividades 

empresariais nos seus informes anuais de desempeño. A lei debe ser cumprida polas 

organizacións que satisfaigan cando menos dúas das seguintes cláusulas: un balance 

anual que supere o valor de dous millóns e medio de euros, vendas netas de cinco 

millóns de euros ou contar cunha media de máis de cincuenta empregados e 

empregadas ao longo do exercicio. 
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VIII. Hungría 

 

A transposición da Directiva de Modernización da Unión Europea en Hungría levouse a 

cabo a través de incorporación de modificacións á Lei de Contabilidade do ano 2000. En 

todo caso, a sección dedicada a rendemento non financeiro nos informes anuais é 

basicamente descritivo e non dá pé a incluír contido cuantitativo. 

 

IX. Italia 

 

En Italia lexíslase sobre Responsabilidade Social Corporativa dende primeiros do século 

XXI. Tal que así, en 2002 púxose en marcha o proxecto estatal CSR-SC, que permitiu ás 

organizacións adoptar voluntariamente a implantación da modalidade de informe 

social, en conformidade coas directrices e indicadores predefinidos. 

Posteriormente, a Directiva de Modernización da Unión Europea plasmouse en Italia a 

través do Decreto Lexislativo nº. 32/2007 do ano 2007, que valeu para urxir ás  

empresas a presentar no informe de xestión dos estados financeiros unha descrición da 

tipoloxía de relación mantida co cadro de persoal e o desempeño ambiental. 

En 2009 o goberno aprobou o Decreto Lexislativo n1 150/2009, no que se prevía a 

adopción dun programa de tres anos para fomentar a transparencia e a integridade de 

toda organización pública. No mesmo ano, o Colexio de Contadores publicou o 

denominado “Informe de xestión nos estados financeiros” para recomendar a 

presentación voluntaria de información ambiental e persoal nas memorias de xestión. 

Máis recentemente, en marzo de 2013, Italia enviou á Comisión Europea o primeiro 

“Plan de Acción Nacional de Responsabilidade Social Corporativa” en resposta | 

“Estratexia Renovada da UE 2011-2014 para a Responsabilidade Social das Empresas”, 

erixíndose en Estado pioneiro en Europa. 
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X. Luxemburgo 

 

O caso de Luxemburgo é radicalmente distinto ao do resto de Estados membros da 

Unión Europea que contan con normativas no eido da Responsabilidade Social 

Corporativa. A fala de ditames por parte dos gobernos, foron os reguladores dos 

mercados os que sentaron as bases. 

A Bolsa de Valores de Luxemburgo publicou en 2006 os Dez Principios de Goberno 

Corporativo a raíz do Plan de Acción de 2003 da Unión Europea para a mellora da 

gobernanza empresarial nos Estados membros.  

Os dez principios son flexibles e baséanse en que as organizacións expliquen os niveis 

de desempeño en base ás seguintes recomendacións: dar a coñecer os aspectos 

esenciais do seu marco de goberno corporativo; actualizar a información tan a miúdo 

como sexa posible para reflectir de maneira precisa o estado do goberno da empresa e 

especificar que as sociedades deben publicar un capítulo no informe anual no que se 

describan todos os eventos relevantes relacionados coa xestión empresarial.  

 

XI. Países Baixos 

 

Trala celebración do Cumio sobre Desenvolvemento Sustentable das Nacións Unidas en 

2002, o goberno holandés publicou unha estratexia nacional focalizada nas seguintes 

doce áreas: redución da pobreza, gobernanza global, estruturas globais de 

financiamento e goberno, xestión da auga e acceso á auga potable, xestión sustentable 

da enerxía, saúde e seguridade, agricultura sustentable, biodiversidade, poboación, 

mobilidade sustentable, consumo e produción sustentable e coñecemento.  
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Neste contexto, a estratexia holandesa de desenvolvemento sustentable apunta a catro 

campos de acción en materia de promoción da RSC: 

1. Información. 

2. Compras públicas e prácticas de subcontratación socialmente responsable. 

3. Transparencia. 

4. Cadea de valor.  

Noutra banda, dende 2007, a través da Lei de Supervisión Financeira, esíxese aos 

investidores institucionais holandeses incluír nos seus informes anuais unha sección 

relacionada co cumprimento das boas prácticas.  

O Consello Social e Económico dos Países Baixos, formado por representantes de 

empresarios, persoal e expertos independentes, aconsellou ao goberno e ao Parlamento 

sobre políticas e leis económicas e sociais. Fíxoo en xuño de 2008 por medio do 

documento titulado “Por unha globalización sustentable: un mundo que gañar”, logo do 

cal o Consello lanzou a “Iniciativa Internacional de Responsabilidade Social Corporativa 

dos Países Baixos”, na que se fixo un chamamento |s industrias e |s empresas a que 

proseguisen activamente con accións responsables para poñer en valor os principios 

básicos enunciados pola Organización Internacional do Traballo, a OCDE e a Cámara de 

Comercio Internacional. O Consello estableceu que este comité especial se reunirá dúas 

veces ao ano e elaborará informes de periodicidade anual.  

Adicionalmente, o Comité de Normas de Garantía publicou en 2010 as “Directrices para 

a integración das actividades sociais e medioambientais na información financeira das 

empresas” co fin de proporcionar orientación |s organizacións sobre como incluír datos 

non financeiros nos informes anuais. 
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XII. Portugal 

 

A lexislación portuguesa obriga dende 1985 a todas as empresas con cadros de persoal 

de máis de cen persoas a emitir un balance social no que se ha de incluír información 

sobre o emprego, relacións entre a empresa e os empregados e empregadas, saúde e 

seguridade no traballo, formación e salarios.  

Dende o punto de vista das organizacións de titularidade pública, o Informe de 

Sustentatabilidade publicado en 2006 polo Departamento de Transportes e 

Comunicacións de Portugal establece a obrigatoriedade para as empresas que estean 

baixo a súa tutela de publicar anualmente un informe de sustentabilidade. 

En 2007 aprobouse a Resolución nº 49/20007 do Consello de Ministros a través da cal 

se empurrou a todas as empresas públicas a deseñar e desenvolver unha estratexia de 

sustentabiliade e a adoptar prácticas responsables. Con esta resolución aprobáronse os 

Principios de Bo Goberno das organizacións públicas, segundo os cales están chamadas 

a incluír nos seus informes e contas anuais unha análise da sustentabilidade na sección 

de goberno corporativo.  

Por outra banda, a aprobación da Norma nº 26 de Información Financeira Contable de 

2010 supuxo a adopción da recomendación da Comisión Europea do 30 de maio de 

2001 sobre o recoñecemento, medición e publicación dos asuntos medioambientais nas 

contas e informes anuais da empresa. 
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XIII. Reino Unido 

 

O Reino Unido ten publicadas numerosas normativas no eido da sustentabilidade. 

Atendendo ás máis recentes, en 2006 o Departamento de Medio Ambiente, 

Alimentación e Asuntos Rurais emitiu unha Guía de Indicadores Clave de Desempeño 

Ambiental. O propósito deste documento é orientar ás empresas nos novos requisitos 

de información narrativa relacionados coas cuestións ambientais para dar cumprida 

resposta á Lei de Reforma do Dereito de Sociedades. Tamén dende o punto de vista 

medioambiental, o Parlamento británico aprobou en 2008 a Lei de cambio climático. 

En 2012 o Goberno publicou o Código de Goberno Corporativo, no que se establecen as 

normas de boas prácticas no que se refire ao liderado, eficacia, remuneración, rendición 

de contas e relacións cos accionistas. Todas as empresas con accionariado están 

obrigadas a informar no seu informe e contas anuais da aplicación do Código. 

Adicionalmente, a Lei de Sociedades de 2006 foi modificada en 2012 no que se refire aos 

informes estratéxicos e de xestión. Con esta emenda obrígase a todas as organizacións 

do Reino Unido a elaborar un informe estratéxico autónomo sobre desenvolvemento 

sustentable. Esta normativa entrou en vigor o 30 de setembro de 2013. 
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XIV. Suecia 

 

O goberno sueco publicou en 2007 as “Directrices para a presentación de informes 

externos polas empresas de propiedade estatal” que obriga |s organizacións de 

titularidade pública a publicar memorias anuais de sustentabilidade en base ás 

directrices de Global Reporting Initiative. A información será avaliada por un órgano 

externo independente. 

En 2011 o noventa e seis por cento das empresas propiedade do Estado, é dicir, 

cincuenta e tres de cincuenta e cinco, presentaron o seu correspondente informe de 

sustentabilidade. Os motivos das outras dúas organizacións para non achegar a 

información requirida foron estar inmersa nun proceso de privatización nun dos casos e 

estar nunha situación non rematada de adquisición por parte do Estado no outro caso.  

En 2012 presentáronse “Os obxectivos de sustentabilidade das empresas propiedade do 

Estado”, documento a través do cal se estipula que dende 2013 os consellos de 

administración de todas as empresas estatais están obrigados a definir os obxectivos de 

sustentabilidade das compañías que xestionan. Eses fins deben ser relevantes para as 

actividades comerciais da empresa e os seus retos han de ser a longo prazo. 
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2.4.8 COMUNICACIÓN DAS ACCIÓNS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 
CORPORATIVA 

 

A Responsabilidade Social Corporativa non será nunca un modelo de autorregulación 

eficaz se non leva consigo unha dose de comunicación e de achega de información aos 

grupos de interese, é dicir, de transparencia. Preséntase unha cita do profesor Francisco 

Campos Freire para xustificar a relevancia deste capítulo nesta tese de doutoramento. 

“O papel da comunicación interna e externa na RSC é esencial para a estratexia e o 

funcionamento das organizacións, para demostrar o respecto polos seus principios, para 

crear diálogo coas partes interesadas, rexistrar o cumprimento das normais legais e dos 

compromisos voluntarios, para involucrar e motivar aos empregados, facilitar a 

comparación con pares e para aumentar a reputación. Esa información debe ser 

completa, comprensible, receptiva, precisa, equilibrada, oportuna e accesible” (Campos 

Freire, 2012). 

 

A comunicación voluntaria de información é parte do comportamento socialmente 

responsable das organizacións (Pava e Krausz, 1997) e, de feito, as empresas máis 

comprometidas son as que maior cantidade de datos divulgan aos seus grupos de 

interese (Gelb e Strawser, 2001). 

Esta entrega de información sobre RSC por parte das organizacións aos seus 

stakeholders contribúe a que a empresa obteña un adecuado nivel de divulgación social 

para enaltecer e lexitimar a imaxe corporativa e fomentar as relacións cos clientes, a 

comunidade e outros grupos de interese (Deegan e Rankin, 1999). Porén, lonxe das 

aparencias, o propio acto de comunicar resulta dificultoso posto que nin as compañías 

nin os individuos poden verificar facilmente as accións no ámbito da RSC (Carroll, 1999; 

Schoenberger, 2000), ademais de que as persoas perciben que unha organización 

orgullosa do seu traballo social ten unha intención oportunista (Holmes e Watts, 2000). 
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Tendo en conta as dificultades, resulta rotundamente inconveniente confundir a 

Responsabilidade Social Corporativa con accións de márketing social das compañías. 

Por iso, é importante alcanzar certos niveis de transparencia que permitan que os 

grupos de interese non infravaloren as actuacións nin se enfronten a elas con 

escepticismo. É oportuno que se ofrezan todas as facilidades para que os stakeholders 

poidan distinguir sinxelamente entre a comunicación de accións responsables a prol da 

transparencia fronte o márketing puro e duro.  

Precisamente niso se basean as diferenzas existentes entre a comunicación anglosaxona 

e a non anglosaxona (Tixier, 2003; Haniffa e Cooke, 2005), posto que os segundos 

adoptan unha actitude de baixo risco fronte os primeiros, por entender que é demasiado 

atrevido construír unha imaxe corporativa sobre accións de RSC que poidan ser 

percibidas como oportunistas e de márketing.  

Son numerosas as investigacións sobre a información corporativa presentada polas 

organizacións nos seus sitios webs. Entre elas, Castelo e Lima (2006) estudaron o modo 

de comunicar RSC dos bancos portugueses; Gómez e Chalmeta (2011) analizaron os 

portais das grandes empresas estadounidenses para coñecer o modo de presentación da 

RSC; Capriotti e Moreno (2007) exploraron o modo en que as empresas cotizadas no 

índice Ibex 35 dan a coñecer as súas actuacións responsables, mentres que Basil e 

Erlandson (2008) fixeron o propio coas grandes empresas canadienses. 

Agora os receptores xa non son positivos, senón que máis ben todo o contrario, 

convertéronse en consumidores profesionais –prosumer-, que exercen de coprodutor e 

distribuidor –crossumer- e son fans da marca –fansumer. Ademais, a maior 

coincienciación do usuario coas causas sociais e medioambientais deu lugar ao concepto 

de ressumer, é dicir, o consumidor responsable que esixe ás empresas contribucións 

para a mellora da sociedade, o cumprimento dos programas de RSC e, sobre todo, unha 

comunicación fluída e baseada no diálogo. 
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Esta evolución deuse de maneira simultánea ao proceso no que o consumidor adoptou 

un rol de cidadán protagonista nas decisións de consumo, ao tempo que se encarga de 

determinar a través da súa experiencia cal é o valor da marca. En relación con esa 

teoría, son predominantes as estratexias de comunicación baseadas nos grupos de 

interese, que teñen tres prioridades:  

1. Nexo entre RSC e cliente (McWilliams e Siegel, 2001; Dawkins e Lewis, 2003). 

2. Nexo entre RSC, reputación corporativa e cadro de persoal (Joyner e Payne, 

2002). 

3. Promoción do investimento socialmente responsable (Mainelli, 2004). 

As canles de comunicación soen ser informes sociais, códigos de conduta, sitios web, 

canles internas, convocatoria de eventos, márketing relacional, intervencións nos 

medios de comunicación e material para puntos de venda. 

Malia as numerosas posibilidades, os informes sociais son a vía por antonomasia para a 

comunicación das accións de Responsabilidade Social Corporativa, así como das 

estratexias e avaliacións (Gray, Owen e Adams, 1996). Ata hai un par de décadas a 

meirande parte das organizacións incluían unha sección social nos informes anuais de 

rendemento xeral, se ben dende o comezo do século XXI xeralizouse a presentación de 

memorias independentes que abranguen exclusivamente as accións estreitamente 

ligadas ao comportamento socialmente responsable.  

Aínda que moitas compañías inclúen unha sección social ou filantrópica nos seus 

informes anuais, a memoria social como práctica en si mesma converteuse en algo 

amplamente difundido durante a década dos noventa, momento no que xa o sesenta e 

oito por cento das grandes organización de Europa Occidental producía informes deste 

tipo, segundo datos de RSC Europa. 
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O nacemento destes informes temáticos foi obxecto de numerosos estudos sobres os 

motivos de elaboración (Hooghiemstra, 2000), a influenza dos contextos institucionais 

(Adams, Hill e Robert, 1998) e a incidencia dos acordos macroinstitucionais (Wailes e 

Mitchelson, 2009), entre outros. 

O estudo “CSR Communication. Exploring European cross-national differencies and 

tendencies” (2010), coordinado por Laura Illia, Stefania Romenti e Stelios C. 

Zyglidopoulos, revelou que as temáticas máis frecuentes dos informes temáticos son o 

medioambiente, o goberno corporativo, a cidadanía e o desenvolvemento sustentable. 

Ademais, as empresas tamén soen informar sobre cuestións relacionadas co lugar de 

traballo e as comunidades locais, mentres que o ámbito menos frecuente nas memorias 

é o dos dereitos humanos. 

A comunicación da RSC “é a única maneira de conseguir óptimos resultados de RSC, 

crecemento da reputación e aumento do valor da marca e, polo tanto, os gastos da 

comunicación non deberían discutirse”, argúese no mesmo informe, no que se engade 

que “os resultados de comunicar poden ser melloras importantes a nivel competitivo, 

aínda que tamén carrexa riscos por non identificar ou definir correctamente a RSC” 

(Illia, Romenti e Zyglidopoulos, 2010). 

Neste senso, resulta clave unha aplicación veraz e precisa da RSC, cunha administración 

responsable de todos os ámbitos empresariais e sen basearse unicamente en 

investimentos en sinxelos proxectos sociais con pouco recorrido. Trátase dun modelo 

de autorregulación e, en consecuencia, ha de contar con importantes estratexias a longo 

prazo que marquen o sino das organizacións. 

No que atinxe á publicación dos éxitos derivados da aplicación da Responsabilidade 

Social Corporativa, as empresas deben ter en conta que para comunicar precisan de 

medios de comunicación, que xeralmente non se implican nos seus logros ou obxectivos, 

máis ben todo o contrario, buscan as historias negativas ou escándalos. 
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“Hai que buscar a imaxe correcta, nin tanto nin tan pouco, hai que transmitir unha 

imaxe de non presumir, tan só ser aberto e claro nos informes, falando do 

desenvolvemento da empresa. As organizacións poden poñer en risco a súa 

credibilidade se as súas mensaxes non están en equilibrio, e aínda hai a percepción de 

que o que se comunica é simplemente un lavado de cara” ((Illia, Romenti e 

Zyglidopoulos, 2010). 

Segunda a revisión bibliográfica realizada por estas autoras, unha boa comunicación 

conséguese cando:  

 A publicidade é crible, a empresa alcanza unha cultura de RSC e a 

comunicación apoia a capacidade de promocionar un produto para permitir 

unha mellor diferenciación (APCO, 2004) e fidelidade do cliente (Keller, 

1993). 

 A comunicación aumenta a satisfacción, fidelidade e compromiso do 

empregado (Bevan e Wilmott, 2002), atrae boa man de obra (Keeler, 2003) e 

hai menor rotación de persoal (Maignan, Ferrel e Hult, 1999). 

 A comunicación converte á compañía en atractiva para investidores 

socialmente responsables (Hockerts e Moir, 2004; Mainelli, 2004). 

No cabo oposto da corda sitúanse os erros das accións de comunicación. Martina 

Hoffhaus (2011) fai referencia ao que dá en denominar os sete pecados capitais:  

1. Ignorar a profesionalización. 

2. Dubidar da nova mentalidade. 

3. Confundir a comunicación de RSC coa filantropía. 

4. Seguir o papel tradicional do xerente de comunicacións.  

5. Perder o potencial da RSC.  

6. Pensar que as comunicacións de RSC son márketing. 

7. Crer que falar de RSC é prata e que o silencio é ouro. 
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Mut Camacho (2013) entende que unha comunicación eficaz e regular pode ter un 

impacto directo e positivo dende cinco puntos de vista: satisfacción e lealdade do 

cliente, imaxe positiva da empresa, persoal motivado e produtivo, mellores relacións 

coa comunidade e os poderes públicos e redución de custos. 

Tal e como se esmiúza de todas as investigacións citadas, a dimensión comunicativa 

considérase compoñente esencial da RSC e apóiase sobre o axioma das relacións 

públicas de “faino ben e faino saber” (Kim e Reber, 2008). 

Adicionalmente, as certificacións de terceiras partes son cruciais para a credibilidade 

dos informes e, de feito, autores como Adams e Evans (2004) sinalan que aqueles 

informes sociais nos que os grupos de interese non se senten realmente involucrados 

non soen cumprir as expectativas de transparencia e información. Un informe social non 

regulado por estándares ou liñas externas ten o risco de converterse nunha simple 

ferramenta de márketing por non cumprir os requisitos dos stakeholders (Tschopp, 

2005), por iso a mellor forma de convencer é que o informe estea auditado por unha 

consultora independente (Keeler, 2003). 

A credibilidade da organización aumentará a medida que comprenda a involucración 

das partes interesadas, a implicación na verificación, a auditoría e a certificación 

independente, a comparación con outras entidades pares e o recoñecemento explícito 

dos seus compromisos de mellora sobre os impactos (Campos Freire, 2012). 

En definitiva, o presidente de DIRCOM en 2009, José Manuel Velasco, identificaba a 

comunicación responsable coa xestión do diálogo cos grupos de interese con criterios 

de transparencia, veracidade e utilidade. Ademais, incidía en que non se limita á 

comunicación das accións de RSC cun sentido instrumental. Vai máis alá, unha 

comunicación responsable é sinónimo de xestión responsable. 

Con motivo da elaboración de informes de desempeño social, xurdiron numerosas 

iniciativas e estándares internacionais, aos que se fará referencia nas seguintes páxinas. 

Ningunha delas é obrigatoria nin se sobrepón sobre as demais, o que dificulta as 

análises dos informes. Un maior consenso sobre o tipo de información que debe 

revelarse, a presentación formal dos informes, os indicadores empregados e a 

fiabilidade do procedemento de avaliación sería suficiente para permitir a comparación 

de resultados. 
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2.4.8.1 USO DA WEB 2.0 PARA COMUNICAR RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

Os académicos estudosos do uso da web para a comunicación resaltan o seu potencial 

para informar ao público sobre as accións de Responsabilidade Social Corporativa das 

organizacións (Esrock e Liechtv, 1998). Por ende, é necesario definir estratexias de 

comunicación 2.0 en termos de stakeholders. 

Os novos espazos dixitais –redes sociais, blogs, plataformas, xeolocalización, newsletters, 

márketing móbil, etcétera- propician a orientación empresarial baseada nas relacións e 

a consolidación da marca. 

Esencialmente “o principal retorno que buscan as empresas | hora de investir en 

tecnoloxías web 2.0 é mellorar a interacción cos seus grupos de interese e incrementar 

as súas vendas” –audiencias no caso que nos ocupa- (Celaya, 2008); e “a capacidade de 

xerar conversas, pasando do monólogo ao diálogo, tras converter ao consumidor no 

centro de todo o sistema” (Madinabeitia, 2010). 

As redes sociais Facebook e Twitter sitúanse no centro das estratexias empresariais, 

entendendo que a comunicación da RSC se enfronta a novos retos nestes espazos 2.0, 

nos que a empresa pode interactuar co usuario, xerar unha comunidade de marca, 

incrementar a notoriedade e reforzar o posicionamento (Ros e Castelló, 2012). 

Neste senso, Internet converteuse para as organizacións no medio idóneo no que poder 

personalizar a súa mensaxe, dialogar co destinatario e satisfacer as expectativas como 

usuarios, ata o punto de que as accións online constitúen unha parte esencial da 

estratexia de comunicación.  

Algunhas das vantaxes máis gabadas deste tipo de comunicación é a afinidade co 

público obxectivo, a xeración de notoriedade a pesar de custos reducidos e a 

segmentación e medición en tempo real (Madinabeitia, 2010). Porén, non é suficiente 

con ter unha sección sobre RSC no sitio corporativo das empresas, posto que os grupos 

de interese demandan cada vez máis exemplos do que denominan “ética en acción” 

(Snider, Hill e Martin, 2003).  

O experto Carlos Magro (2011) advirte que o cliente (a cidadanía no caso das 

radiotelevisións públicas) é cada vez máis poderoso, crítico, esixente e sensible, polo 
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que as redes sociais, os blogs e outras canles 2.0 estanse convertendo no lugar axeitado 

para o asesoramento obxectivo sobre o comportamento, os servizos e as accións das 

organizacións. 

En consecuencia, este autor deixa claro que as empresas non só incorporan estas novas 

canles nas súas estratexias de comunicación, senón que tamén se ven obrigadas a 

comprometerse nas conversas espontáneas que se producen cos grupos de interese. 

Non é tanto dar e recibir información ou suxestións, senón que frecuentemente 

convértese na busca de novas formas de co-creación. 

A continuación preséntase unha táboa na que se especifica o uso que as nove 

corporacións de radiotelevisión estatal pública investigadas nesta tese de 

doutoramento fan das posibilidades que ofrece a web 2.0 para a comunicación das súas 

accións de Responsabilidade Social Corporativa. Para esta análise propóñense sete 

indicadores de uso de web 2.0:  

 Sección web propia para RSC. 

 Informes estáticos ou dinámicos. 

 Posibilidade de conversa mediática. 

 Contacto co departamento de RSC. 

 Newsletter sobre RSC. 

 Interactividade a través das redes sociais. 

 Comunicación audiovisual RSC. 
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Táboa 17. Uso da web 2.0 para comunicar RSC nas RTV públicas da UE 

 

A corporación de radiotelevisión pública do Reino Unido é a única das analizadas que dá 

mostras de dar pasos cara á comunicación 2.0, aínda que, ben é certo, con certas eivas. 

Dos sete indicadores presentados cumpre cinco, posto que polo momento carece de 

espazos para propiciar a conversa mediática e aínda non deu o salto cara aos informes 

dinámicos que permiten o uso personalizado aos usuarios.  

A RTBF belga é a seguinte corporación que responde positivamente a máis indicadores, 

concretamente catro, aínda que cabe sinalar que, pese ao previsible, non publica un 

informe temático sobre RSC, senón que inclúe esta cuestión na memoria anual. 

Seguidamente, a ZDF alemá e a YLE finesa marcan tres respostas, ademais coincidentes 

entre elas: contan con sección propia de RSC, permiten o contacto directo por correo 

electrónico cos departamentos de RSC e favorecen a interactividade a través das redes 

sociais. 
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A ORF austríaca, a RTVE española e a FT francesa contan con páxina web propia pero 

non cumpren ningún dos outros indicadores. A corporación de Francia ademais, como a 

RTBF belga, non publica unha memoria de sustentabilidade ou RSC, senón que inclúe 

esta información nunha sección do informe anual. Pola súa banda, a RTP portuguesa 

tamén responde positivamente a un só indicador posto que ofrece o seu informe anual 

de RSC tanto de forma estática como dinámica, se ben non goza de sección propia no 

sitio web da corporación. Por último, a RTÉ irlandesa responde negativamente aos sete 

índices propostos.  

O indicador referente á sección propia no sitio web é o que conta con maior grao de 

cumprimento en todas as corporacións, agás RTÉ e RTP. A continuación sitúase o ítem 

referido á posibilidade de contacto a través de correo electrónico, posto en marcha 

polas corporacións de Reino Unido, Alemaña, Finlandia e Bélxica. As tres primeiras son 

as mesmas que dan resposta positiva ao indicador relativo ás redes sociais. 

Con respecto ao modelo de informe, tan só a RTP portuguesa presenta as tipoloxías de 

informe estático e dinámico ou interactivo, que a pesar de non contar con opcións moi 

avanzadas, si que permite unha consulta máis personalizada por parte do usuario. Os 

indicadores referidos á publicación de newsletter e á comunicación audiovisual sobre 

RSC só son impulsados pola BBC do Reino Unido e a RTBF de Bélxica. 

Por último, as nova corporacións analizadas carecen de fórmulas adecuadas para 

favorecer unha conversa mediática na que puidese producirse un diálogo veraz e en 

tempo real entre grupos de interese e organización. 
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2.4.8.2 INFORMES INTEGRADOS 

A información integrada reúne todos os datos relevantes acerca da estratexia dunha 

organización, a xestión, os resultados e as perspectivas para reflectir o contexto social, 

comercial e medioambiental no que opera. Proporciona unha representación clara e 

concisa de como unha empresa evidencia a súa administración e como crea e sostén o 

valor, segundo a Asociación Española de Contabilidade e Administración (AECA). 

Neste contexto, o informe integrado estase convertendo paseniñamente no vehículo de 

publicación de información das organización. AECA manifesta no seu sitio web que nos 

últimos tempos producíronse importantes cambios na forma de facer negocio e de crear 

valor por parte das empresas. Estas transformacións son interdependentes e crean as 

seguintes tendencias: a globalización, o crecemento da actividade política en resposta ás 

crises financeiras e de gobernos; as expectativas dunha maior transparencia das 

empresas e a rendición de contas; a actual e futura escaseza de recursos; o crecemento 

da poboación e as preocupacións medio ambientais.  

Este tipo de información integrada dá lugar a explicacións máis amplas e detalladas do 

funcionamento interno e da xestión das empresas, indo un paso máis alá que as 

memorias tradicionais. Inmersas de pleno na sociedade da información e o 

coñecemento, sería un serio erro por parte das corporacións caer na falta de 

transparencia, no escurantismo e na emisión sesgada de datos relevantes. 

Ademais, reportar pode carrexar importantes beneficios ás empresas en tanto en canto 

permite a avaliación da viabilidade a longo prazo do modelo de negocio e satisface as 

necesidades informativas de todos os grupos de interese.  

Cambia a forma de facer negocios e, polo tanto, ha de cambiar o modo de comunicar. 

Numerosas organizacións internacionais coinciden dende comezos da segunda década 

do século XXI na necesidade de facer unha aposta decidida pola elaboración de informes 

integrados no que se refire á avaliación e comunicación das accións formalmente 

entendidas de RSC. A inexistencia deste tipo de memorias impide rotundamente o 

establecemento de comparacións entre organizacións ou incluso entre distintos 
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exercicios económicos da mesma compañía. Neste senso, débese sinalar que sen 

comparación non hai datos, e sen datos non se poden conseguir bos resultados na 

proxección de reputación e credibilidade dunha empresa.  

O director de comunicación de International Integrated Reporting Council (IIRC), 

Jonathan Labrey explicou na conferencia “Smarter Sustainability Reporting” celebrada o 

5 de febreiro de 2013 en Londres, que actualmente as empresas desenvolven dous 

informes independentes e diferenciados: un financeiro e outro non financeiro. Entre os 

dous, avoga polo punto intermedio e propón a publicación de informes integrados con 

información concisa dos aspectos de valor que se derivan da estratexia, a gobernanza, o 

rendemento e as prospeccións.  

Neste senso, presentou a evolución temporal dos compoñentes do mercado de valor: en 

1975 os activos financeiros representaban o 83 por cento do valor da empresa e os non 

financeiros o 17 por cento restante, mentres que en 2009 a relación era inversa, posto 

que os activos financeiros xa tan só constituían o 19 por cento e os non financeiros o 81 

por cento.  

En opinión deste experto, os conceptos fundamentais no contexto global son o capital, o 

modelo de negocio e a creación de valor. Deles derívanse os principios reitores da 

actividade empresarial, que son: a estratexia e a orientación; a conectividade da 

información; a resposta dos stakeholders; a materialidade e a concisión; a fiabilidade; a 

comparabilidade e a coherencia. Como elementos de contido presenta a gobernanza, a 

organización e o seu funcionamento, as oportunidades e os riscos, a estratexia e 

asignación de recursos, o rendemento e as perspectivas futuras.  

O IIRC atópase actualmente en pleno proceso de elaboración dun marco conceptual 

internacional de información integrada que pretende facilitar a elaboración dos 

informes anuais nos vindeiros anos. A súa finalidade é orientar ás organizacións nos 

contidos que deben presentar ante os seus grupos de interese, en que termos e de que 

modo, para garantir que todas as partes conten con información de calidade nos 

procesos de toma de decisións a curto, medio e longo prazo.   

Lizcano (2012) incide en que non se pode coñecer ben o resultado do que non pode 

medirse. Dende a súa perspectiva, a Responsabilidade Social Corporativa carece duns 
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sistemas de medición o suficientemente obxectivos e estandarizados que proporcionen 

unha información non financeira comparable e rigorosa. Non obstante, con respecto á 

de tipo financeiro existen estándares asentados en principios e normas xeralmente 

aceptadas con décadas de aplicación e metodoloxías evolucionadas de verificación ou 

auditoría.  

O mesmo autor asevera que o esforzo por conseguir un modelo no que a información 

financeira e a non financeira constitúan un todo cunhas esixencias de calidade e 

rigorosidade uniformes ofrece unha oportunidade indiscutible para a RSC. En 

consecuencia, os beneficios que pode xerar o novo modelo son: alcanzar maior nivel de 

calidade na información financeira; gañar rigorosidade, obxectividade e 

comparabilidade; garantir a verificación coa fiabilidade de metodoloxías contrastadas; 

servir para os procesos de toma de decisións dos investidores; permitir o 

desenvolvemento do concepto de forma máis estratéxica e tida en conta polos consellos 

de administración; ser a RSC menos custosa de elaborar pero máis beneficiosa para os 

usuarios e converterse en facilmente manexable e transmitida a través de estándares 

tecnolóxicos normalizados e sistemas de comunicación universais para democratizar o 

seu uso.  

A comunicación permanente entre a Asociación Española de Contabilidade e 

Administración de Empresas co organismo privado International Integrated Reporting 

Council levou | primeira a publicar o documento “Información Integrada: O Cadro 

Integrado de Indicadores e a súa Taxonomía XBRL”, cuxo obxectivo é favorecer o 

desenvolvemento de aplicacións de libre acceso e fácil manexo en Internet, útiles para a 

elaboración, publicación e análise dunha información integrada, relevante, cuantitativa, 

clara, concisa e perfectamente comparable, tanto financeira como non financeira.  

Neste senso, AECA propón un Novo Cadro Integrado de Indicadores Clave, denominado 

CII-FESG, onde a dimensión financeira se une ás outras tres perspectivas: ambiental, 

social e de goberno corporativo, para ofrecer unha visión de conxunto do 

comportamento empresarial. Os indicadores preséntanse interrelacionados a distintos 

niveis cos obxectivos estratéxicos e os riscos relevantes.  
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Pola súa banda, a Taxonomía XBRL é unha proposta que permite o aproveitamento da 

información corporativa integrada por medio dunha linguaxe que clasifica os 

identificadores mediante unha nomenclatura única que facilita o seu rápido 

intercambio, clasificación e comparación automática.  

Trátase dunha iniciativa que xurdiu no contexto xeográfico do Estado español en 

combinación coas propostas do organismo internacional IIRC. Non é máis ca un 

exemplo de entre outros moitos proxectos que se están desenvolvendo en todo o 

mundo para a implantación dos informes integrados, polo que se está caendo de novo 

na mesma trampa. Decenas de iniciativas que impiden a estandarización e que evitan a 

redacción dun modelo único, aplicable en todo o mundo e que permita alcanzar niveis 

aptos de rigor e sobre todo de comparabilidade.  

Global Reporting Initiative e International Integrated Reporting Conseil asinaron un 

novo memorando de entendemento en marzo de 2013 sobre os informes integrados. 

Este acordo é de especial relevancia posto que había dúbidas sobre a postura de GRI con 

respecto ao reporte integrado xa que non se aliñara coas novas directivas nas súas 

novas guías. 

Concretamente, GRI ofrece unha fórmula que debe ser analizada polas radiotelevisións 

públicas da Unión Europea, sendo o caso que nos ocupa nesta tese. Trátase da iniciativa 

internacional máis implantada a nivel mundial para medir e dar a coñecer o desempeño 

económico, ambiental e social das organizacións. De feito, é o referente que se 

empregou nesta investigación para a elaboración da ficha de análise das memorias de 

RSC das corporacións analizadas.  

O director de Asuntos de Política e Goberno de Global Reporting Initiative, Pietro 

Bertazzi, participou na conferencia citada anteriormente celebrada en 2013 en Londres, 

onde insistiu nunha cuestión básica: a necesidade de proporcionar orientación e apoio 

ás empresas para que a elaboración de memorias de sustentabilidade se converta nunha 

práctica estándar.  
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A organización GRI detecta no contexto actual cinco tendencias que definen as 

actuacións a desenvolver no futuro a medio e longo prazo: 

1. Crecente demanda de información de sustentabilidade por parte dos grupos 

de interese. 

2. Necesidade de elevar o nivel de materialidade dos datos, a calidade e a 

integridade. 

3. Subministración de novos enfoques. 

4. Integración dos informes como cuestión nuclear da comunicación. 

5. Consideración de que os lexisladores e os reguladores dos mercados toman 

parte e acción decidida acerca da sustentabilidade.
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2.4.9 INICIATIVAS INTERNACIONAIS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

CORPORATIVA 

En aras da transparencia, as corporacións de radiotelevisión pública da Unión Europea 

deben render contas ante os seus grupos de interese e desenvolver accións claras e 

reais de comunicación corporativa. Por iso, han de dar cumprida información das súas 

actividades, resultados e avaliacións, ademais de publicar os seus marcos estratéxicos, 

normativas, contratos-programas e outro tipo de plans deseñados polos órganos de 

dirección. En definitiva, deben dar resposta ás cuestións que presenta a tripla conta de 

resultados nos eidos económico, social e ambiental.  

O “Informe da Subcomisión para potenciar e promover a Responsabilidade Social das 

Empresas” aprobado polo Congreso dos Deputados de España en 2006 sinalou que “o 

máis importante é continuar desenvolvendo mecanismos de transparencia e de 

avaliación dos estándares organizativos de Responsabilidade Social Corporativa 

utilizados en empresas e organizacións e desenvolver metodoloxías de valoración e 

medidas de retorno en termos de rendibilidade para a empresa”. 

As ferramentas empregadas polas corporacións para este fin soen ser as iniciativas de 

carácter internacional deseñadas esencialmente para dar resposta a todas as preguntas 

que poidan formular os grupos de interese. De feito, milleiros de empresas adoptaron os 

criterios deseñados por Global Reporting Initiative ou polo Pacto Mundial. Ningunha 

das dúas iniciativas é de carácter obrigatorio pero a súa implementación voluntaria 

estase estendendo tanto nas compañías de titularidade privada coma nas públicas.  

Os códigos de autorregulación son un instrumento de responsabilidade social e de 

xestión de calidade. A maioría das empresas revelan a súa aplicación, principalmente de 

tipo xeral, e tamén a existencia de manuais ou normas de estilo, aínda que admiten que 

non son de carácter público. A superación desta debilidade na transparencia sobre as 

propias normas de estilo, acompañada de auditorías de verificación, axudaría a mellorar 

a calidade e a reputación, como recoñecen, pero non practican, as empresas (Campos 

Freire, 2011). 
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Global Reporting Initiative 

 

Global Reporting Initiative é unha organización internacional independente cuxo fin é 

impulsar a elaboración de memorias de sustentabilidade en todo tipo de organizacións 

a través dun estándar baseado en indicadores para medir e informar do desempeño 

económico, ambiental e social. Trátase dun centro oficial de colaboración do Programa 

das Nacións Unidas para o Medio Ambiente.  

As cuestións que GRI considera chave para a elaboración de memorias de RSC por parte 

de medios de comunicación públicos son as seguintes: 

1. Transparencia sobre a propiedade, sobre os principios editoriais, sobre o 

número e cuantía das axudas públicas ou privadas ao financiamento e sobre 

os ingresos en publicidade. 

2. Asuntos relacionados coa liberdade de expresión. 

3. Cuestións ambientais sobre consumo de papel, tintas, auga, residuos 

electrónicos e de outros tipos. 

4. Promoción da creatividade, investigación, innovación e fomento do talento 

local a través dos recursos laborais. 

5. Verificación das cifras de circulación e audiencia.  

En 2011 publicou a “Guía para a Elaboración de Memorias de Sustentabilidade” dirixida 

a grupos de comunicación, por entender que as organización de medios ocupan un 

poderoso lugar dentro da sociedade debido ao seu impacto e influencia.  
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Por iso, han de ser responsables e transparentes e, como consecuencia, deben render 

contas ante os seus grupos de interese. O contido básico que debe figurar na memoria 

de sustentabilidade redúcese a dous bloques de contido, que GRI propón presentar do 

seguinte xeito, aínda que admite outras fórmulas: 1) en primeiro lugar, ofrecer 

información sobre a “Estratexia e perfil” da organización para establecer o contexto 

xeral e facilitar a comprensión da xestión da empreas, as súas estratexias, perfil e 

goberno; 2) en segundo lugar, presentar os denominados  “Indicadores de desempeño”, 

que facilitan a comparabilidade da información sobre a actuación económica, 

medioambiental e social dunha empresa. 

No apartado de “Estratexia e perfil” GRI propón ás empresas catro subapartados. O 

primeiro é “Estratexia e an|lise”, que ten como obxectivo proporcionar unha visión 

estratéxica de alto nivel da organización con respecto á sustentabilidade. Aquí é onde 

debe incluírse a declaración do máximo responsable na toma de decisións, sexa director 

xeral, presidente ou equivalente, sobre a relevancia da sustentabilidade para a 

compañía e a súa estratexia.  

Así mesmo, hanse de achegar as prioridades estratéxicas e asuntos chave a curto e 

medio prazo no referente a esta cuestión, incluíndo o cumprimento dos estándares 

acordados a nivel internacional; as tendencias de maior alcance que afecten á 

organización; os principais eventos, logros ou fracasos no período cuberto pola 

memoria; as perspectivas de desempeño con relación aos obxectivos e a programación 

dos principais desafíos para os seguintes tres ou cinco anos. A descrición dos principais 

impactos, riscos e oportunidades e os seus efectos nos grupos de interese tamén se 

encadrará nesta sección. 

O segundo subapartado denomínase “Perfil da organización”, no cal se indexar|n os 

datos da empresa no que respecta a nome da organización; principais marcas; produtos 

e servizos; estrutura operativa da organización, incluídas as principais divisións, 

entidades operativas, filiais e negocios conxuntos; localización da sé principal; número 

de países nos que opera; natureza da propiedade e forma xurídica, así como a estrutura 

dos activos da organización para permitir aos grupos de interese e audiencias avaliar a 

integridade e independencia do contido; mercados aos que serve; dimensión da 
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organización no que se refire a número de empregados, vendas netas, capitalización 

total, cantidade de produtos ou servizos prestados, activos totais, propietario efectivo e 

listado das principais actividades non relacionadas, desglose por porcentaxe dos 

ingresos totais segundo a súa orixe, desglose por porcentaxe de ingresos por 

publicidade; cifras de circulación, audiencia e mecanismos para a súa verificación; 

localización das actividades ou cambios producidos, aperturas, peches e ampliación de 

instalacións e premios e distincións recibidas durante o período informativo. 

“Par|metros da memoria” é a terceira sección da primeira parte, na que se detallan as 

cuestións definitorias do propio informe, isto é: período cuberto pola información 

recollida; data do documento anterior máis recente; ciclo de presentación de memorias; 

punto de contacto; alcance e cobertura do documento; limitacións; técnicas de medición 

de datos e bases para realizar os cálculos e explicar os motivos polos cales se decide non 

aplicar algún dos indicadores GRI e descrición do efecto que pode ter certa información 

con respecto a memorias anteriores e os cambios significativos relativos a períodos 

anteriores ao de alcance. 

O cuarto subapartado noméase “Goberno, compromisos e participación dos grupos de 

interese”. Nel ofrecerase información sobre a estrutura de goberno da organización, 

tanto o mandato como a composición, incluíndo os comités do máximo órgano de 

mando responsable de tarefas como a definición da estratexia ou a supervisión da 

organización. Neste epígrafe detallarase o ciclo de toma de decisións e os procesos e 

estruturas de control, que poden servir para asegurar a confiabilidade, a transparencia e 

a independencia do contido.  

Tamén será necesario especificar o número de membros do máximo órgano de goberno 

e farase mención aos mecanismos dos accionistas e empregados para comunicar 

suxestións. Na procura da independencia e a transparencia, solicítase a achega de 

información sobre os procedementos implantados para evitar conflitos de interese. 

Neste apartado tamén figuran os compromisos con iniciativas externas, as cales 

deberán ser descritas en forma, fondo e modo de asunción. Deste xeito, mencionaranse 

principios ou programas sociais, ambientais e económicos desenvoltos externamente e 

que a organización subscriba ou aprobe.  
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A segunda parte da memoria de sustenbilidade denomínase “Enfoque de xestión e 

indicadores de desempeño”, cuxa vontade é a de afondar nos indicadores de desempeño 

das dimensións económica, medioambiental e social.  

O primeiro deles está relacionado directamente co impacto da organización sobre as 

condicións económicas dos seus grupos de interese, neste caso os contribuíntes que 

financian as radiotelevisións públicas a través do canon ou das súas achegas aos 

orzamentos públicos, así como dos sistemas económicos a nivel local, estatal e mundial.  

Neste apartado apórtase cumprida información sobre: valor económico directo xerado e 

distribuído, incluíndo ingresos, custos de explotación, retribución a empregados, 

doazóns e outros investimentos na comunidade, beneficios non distribuídos e pagos a 

provedores; cobertura das obrigas debidas a programas de beneficios sociais; axudas 

financeiras significativas recibidas dos gobernos; financiamento significativo e outros 

apoios recibidos de fontes non gubernamentais e o rango das relacións entre o salario 

mínimo local, entre outras. 

Na dimensión ambiental detallaranse os materiais utilizados, por peso e volume. A 

respecto da enerxía especificarase o consumo directo e indirecto desglosado por fontes 

primarias; o aforro derivado da conservación e a melloras na eficiencia e as iniciativas 

para proporcionar produtos e servizos baseados en enerxías renovables. Tamén se 

informará sobre a captación total de auga por fontes así como a porcentaxe reciclada e 

reutilizada. Especial relevancia adquire o apartado dedicado a vertidos e residuos, na 

que se han de concretar as emisións totais, directas e indirectas, de gases de efecto 

invernadoiro ou de outras substancias destrutoras da capa de ozono, ademais de todas 

aquelas iniciativas destinadas a reducilas.  

O indicador de desempeño laboral debe constar dun desglose do cadro de persoal por 

tipo de emprego, contrato e rexión, a rotación media e os beneficios sociais para as 

persoas empregadas con xornada completa. Ademais, informa da porcentaxe de postos 

cubertos polo convenio colectivo, os que están representados en comités de saúde e 

seguridade e as taxas de absentismo, enfermidades profesionais e días perdidos.  
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Con respecto ao ámbito profesional, débese concretar o promedio de horas de 

formación ao ano, os programas de xestión de habilidades e formación continua e a 

porcentaxe de persoas empregadas que reciben avaliacións regulares do desempeño e 

desenvolvemento profesional.  

No plano social distínguense tres categorías. En primeiro lugar faise referencia a 

`Dereitos humanos´, sobre dos cales a empresa ha de aportar a porcentaxe e número 

total de acordos e investimentos significativos que inclúen cláusulas sobre a Convención 

Internacional na que se detallan. Ademais, informarase dos principais distribuidores e 

contratistas que foron obxecto de análise en materia de dereitos humanos e medidas 

adoptadas en consecuencia.  

No referido ao día a día da organización, débense detallar os incidentes de 

discriminación xurdidos e as medidas adoptadas; as activades da compañía que poden 

poñer en risco a liberdade de asociación ou a adhesión a convenios colectivos; accións 

que poidan levar consigo risco potencial de explotación infantil ou traballo forzoso; 

incidentes relacionados con violacións dos dereitos dos indíxenas; porcentaxe de 

operacións suxeitas a revisións dos dereitos humanos e número de reclamacións 

recibidas, atendidas e resoltas.  

Na categoría social de `Sociedade´ pídese a análise da natureza, alcance e efectividade 

dos programas e prácticas para avaliar e xestionar os impactos das operacións nas 

comunidades. En termos cuantitativos, aportarase o número total de unidades de 

negocio analizadas con respecto a riscos de corrupción e as medidas tomadas fronte a 

incidentes deste tipo.  

En referencia á política pública, informarase sobre a participación da empresa nos 

procesos de redacción de normas e nas actividades de “lobbying” e, no caso das 

organizacións de comunicación privadas, principalmente, o valor das achegas 

financeiras e en especie a partidos políticos e institucións. Por outra banda, recóllese a 

necesidade de numerar as accións por causas relacionadas con prácticas monopolísticas 

e contra a libre competencia e de cuantificar as sancións e multas nesta materia. 
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A terceira categoría social é a de `Responsabilidade sobre produtos´, que require de 

información sobre a metodoloxía para avaliar e monitorear o cumprimento do 

compromiso cos valores de creación e divulgación do contido.  

Neste apartado tamén se solicitan os métodos de interacción cos públicos e os seus 

resultados ademais das fases do ciclo de vida dos produtos e servizos para poder ser 

mellorados os impactos dos mesmos perante a audiencia. No referente ás 

comunicacións de markéting, hanse de poñer de manifesto os programas de 

cumprimento das leis ou a adhesión a estándares e códigos voluntarios en 

comunicacións de márketing, publicidade, patrocinios e outros. Tamén se require a 

explicación das accións desenvolvidas para a alfabetización mediática e para a 

protección da privacidade do cliente. 

 

Pacto Mundial 

 

O Pacto Mundial das Nacións Unidas é unha iniciativa internacional que promove 

implementar os dez principios universalmente aceptados nas áreas dos dereitos 

humanos, normas laborais, medio ambiente e loita contra a corrupción nas actividades e 

estratexias do negocio das empresas. Trátase da maior iniciativa voluntaria de 

Responsabilidade Social Corporativa no mundo con máis de dez mil entidades 

asinantes.  

A Rede Pacto Global España defínese no seu espazo web como o marco práctico para 

desenvolver, implantar e divulgar políticas e prácticas de sustentabilidade corporativa, 

ofrecendo aos asinantes unha gama de recursos e ferramentas de xestión para 

axudarlles a implementar os modelos de negocio sustentable. Os obxectivos 

complementarios perseguidos son dous:  

 Incorporar os dez principios nas actividades empresariais de todo o mundo. 

 Canalizar accións en apoio dos obxectivos máis amplos das Nacións Unidas, 

incluídos nos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio.  
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Os dez principios dos que consta o Pacto Mundial son os seguintes:  

1. As empresas deben apoiar e respectar a protección dos dereitos humanos 

fundamentais, recoñecidos internacionalmente, dentro do seu ámbito de 

influencia. 

2. As organizacións deben asegurarse de que as súas empresas non son 

cómplices na vulneración dos dereitos humanos. 

3. As empresas deben apoiar a liberdade de asociación e o recoñecemento 

efectivo do dereito á negociación colectiva. 

4. As empresas deben apoiar a eliminación de toda forma de traballo forzoso ou 

realización baixo coacción. 

5. As empresas deben apoiar a erradicación do traballo infantil. 

6. As empresas deben apoiar a abolición das prácticas de discriminación no 

emprego e a ocupación. 

7. As empresas deberán manter un enfoque preventivo que favoreza o 

medioambiente. 

8. As empresas deben fomentar iniciativas que promovan unha maior 

responsabilidade ambiental. 

9. As empresas deben favorecer o desenvolvemento e a difusión das tecnoloxías 

respectuosas co medioambiente. 

10. As empresas deben traballar contra a corrupción en todas as súas formas, 

incluídas a extorsión e o suborno.  
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O Pacto Mundial insta ás organizacións adheridas a reportar as súas accións a través do 

Informe de Progreso, de carácter anual, a través do cal a empresa informa aos seus 

grupos de interese sobre as accións realizadas na implementación dos dez principios do 

Pacto Mundial.  

A Rede Pacto Mundial España acalara que o obxectivo final do informe é, por un lado, 

que as entidades asinantes identifiquen os seus avances nas materias do Pacto como 

sistema de auto avaliación e, por outro lado, dotar dunha maior credibilidade á 

iniciativa por medio da transparencia. De feito, estes informes non esixen un 

cumprimento ao cen por cento en termos de medición de progreso. Para satisfacer o 

compromiso adquirido, os participantes han de comunicar cada ano os avances 

realizados na implementación dos dez principios e especificar a participación en 

proxectos de desenvolvemento das Nacións Unidas.  

En definitiva, o Informe de Progreso vén a ser unha memoria anual para comunicar aos 

grupos de interese os avances da empresa nas áreas de dereitos humanos, dereitos 

laborais, medioambiente e loita contra a corrupción, cunha descrición de todas as 

medidas adoptadas e os resultados obtidos por cada unha delas.  

Co fin de facilitar o reporte ás organizacións, Rede Pacto Mundial España ofrece ás 

empresas unha aplicación informática, a través da cal a Compañía Radio Televisión de 

Galicia, por exemplo, elaborou a súa memoria anual. De todos xeitos, tamén son 

considerados válidos aqueles informes que se presenten en formato libre sempre e 

cando conteñan os puntos requiridos polas Nacións Unidas.  

Con respecto aos Niveis de Diferenciación do Pacto Global é preciso sinalar que 

determinan o grao de compromiso das organizacións para cambiar as prácticas de 

negocio a través da transparencia, o diálogo e a investigación cos grupos de interese.  
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Neste contexto, distínguense tres Niveis de Diferenciación para clasificar ás empresas 

que presentan Informe de Progreso:  

A. Nivel Aprendizaxe: para aquelas empresas que presentan informe pero non 

consuman os requisitos mínimos, ás cales se lles concede un prazo dun ano 

para poñer solución a todas as deficiencias. 

B. Nivel Activo: para as organizacións que presentan un Informe de Progreso 

que cumpre cos requisitos mínimos esixidos polo Pacto Mundial e que 

demostran un compromiso co progreso e a transparencia. 

C. Nivel Avanzado: para sinalar ás empresas que mostran un maior nivel de 

rendemento na sustentabilidade e a divulgación empresarial. As entidades 

teñen a oportunidade de demostrar que reportaron no rango de 

sustentabilidade estratéxica, goberno e prácticas de xestión.  

Co fin de evitar duplicidades e facilitar na medida do posible a comparabilidade entre os 

reportes de todas as organizacións, en 2011 a Red Pacto Mundial España e a iniciativa 

Global Reporting Initiative formalizaron a interrelación dos indicadores da ferramenta 

online do Informe de Progreso e os criterios GRI. 

Isto permite que as memorias sexan cumprimentadas de modo que poidan alcanzar o 

máximo nivel de cumprimento dos requisitos requiridos en ámbolas dúas inciativas. De 

feito, esta adaptación da ferramenta online do Informe de Progreso aos criterios de GRI 

é un dos primeiro exemplos prácticos de execución do Memorandum of Understanding -

Comunicación de Entendemento- que ambas iniciativas asinaron en 2010. 
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ISO 260000 

 

A Organización Internacional de Normalización, ISO, está formada por 163 organismos 

estatais de normalización en todo o mundo e conta cunha bagaxe de máis de 18.400 

normas e ferramentas prácticas que pon a disposición de empresas, gobernos e 

sociedade nas tres dimensións do desenvolvemento sustentable: económica, ambiental 

e social. O seu obxectivo é facilitar o comercio, a difusión de coñecemento e dos avances 

en tecnoloxía e as prácticas de boa xestión e avaliación.  

A finais de 2010 a organización publicou a norma internacional ISO 26000 Guía Sobre 

Responsabilidade Social, que ofrece unhas directrices globais para as organizacións, 

públicas e privadas e de todos os sectores, baseada nun consenso entre expertos 

representantes das principais partes interesadas, a través da cal se alenta a aplicación 

de mellores prácticas en RSC. 

ISO 26000 pretende estender a implementación da RSC mediante o desenvolvemento 

dun consenso internacional sobre o que gravita a responsabilidade social, a elaboración 

dunha guía para a tradución dos principios en accións efectivas, a afinación das mellores 

prácticas que xa evolucionaron e a difusión da información. 

Cabe destacara que a ISO 26000 consta de directrices voluntarias, nunca obrigatorias, e 

por iso mesmo non se pode empregar coma se fose unha norma de certificación como 

ocorre coa ISO 19001, de 2008, ou a ISO 14001, de 2004. 

A organización recalca que para as empresas a sustentabilidade dos negocios significa 

non só o subministro de produtos e servizos que satisfaigan ao cliente, senón que tamén 

require non pór en perigo o medioambiente e operar de xeito socialmente responsable.  

Así mesmo, dá conta da existencia de sete principios de responsabilidade social: 

rendición de contas, transparencia, comportamento ético, respecto aos intereses dos 

stakeholders, respecto ao principio de legalidade, respecto ás normas internacionais de 

comportamento e respecto aos dereitos humanos. 
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Esta norma desprega a Responsabilidade Social Corporativa en sete ámbitos, entre os 

cales existe unha interdependencia: 

1. Gobernanza da organización: é o sistema a través do cal unha organización toma 

e implementa as decisións para lograr os obxectivos. Este é considerado o factor 

máis importante para integrar a RSC e para supervisar e pór en práctica os sete 

principios mencionados anteriormente. 

2. Dereitos humanos: as organizacións teñen a responsabilidade de respectar os 

dereitos humanos dende o punto de vista social, político, económico e cultural, 

dentro da súa esfera de influencia.  

3. Prácticas laborais: comprenden todas as políticas e accións relacionadas co 

traballo en nome dunha organización, incluído o subcontratado. Deste xeito, 

abrangue cuestións como o recrutamento e promoción de persoas empregadas, 

procedementos disciplinarios, traslado, finalización da relación laboral, 

formación e desenvolvemento de habilidades, saúde, seguridade e hixiene 

industrial e calquera outra política que afecte ás condicións de traballo, en 

particular á xornada laboral e á remuneración.  

Neste contexto, apélase á Declaración de Filadelfia da Organización Internacional 

do Traballo, de 1994, segundo a cal o traballo non é unha mercadoría e o persoal 

non debe ser tratado coma un factor de produción nin estar suxeito ás mesmas 

forzas do mercado que se aplican aos produtos. Así mesmo, recorre ao ditado na 

Declaración Universal de Dereitos Humanos e ao Pacto Internacional de Dereitos 

Económicos, Sociais e Culturais. 

4. Medioambiente: as actividades das organizacións xeran invariablemente un 

impacto no medioambiente, asociado ao uso dos recursos, a localización das 

actividades, a contaminación, a produción de residuos e o impacto da actividade, 

en xeral, nos hábitats naturais. As organizacións deben adoptar un enfoque 

integrado que considere as implicacións directas e indirectas de carácter 

económico, social e ambiental na súa toma de decisións. Os asuntos 

medioambientais están directamente ligados coa cuestión da educación 
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ambiental, na cal as organizacións deben poñer especial empeño para promover 

o desenvolvemento de comunidades ambientais. 

5. Prácticas xustas de operación: fai referencia á conduta ética dunha organización 

nas súas transaccións con outras empresas, institucións públicas, socios, 

provedores, contratistas, clientes ou competidores. Están relacionadas coa 

actuación anticorrupción, participación responsable na esfera pública, 

competencia xusta, comportamento socialmente responsable e respecto aos 

dereitos da propiedade. Para isto, é imprescindible que as empresas operen 

entre elas de forma honesta e equitativa. 

6. Asuntos de consumidores: os clientes son un dos principais stakeholders e as 

organizacións han de lles garantir información xusta, transparente e útil de 

márketing e dos procesos de contratación. Ademais, deben promover o consumo 

sustentable e o deseño de produtos e servizos que proporcionen acceso a todos 

os consumidores potenciais e que satisfaigan as necesidades dos máis 

vulnerables e desfavorecidos. 

7. Participación activa e desenvolvemento da comunidade: as organizacións que 

teñen unha participación activa, de forma directa ou a través de asociacións, 

permiten aumentar o ben público e fortalecer a sociedade civil. Considérase 

nesta norma que as empresas que se involucran de forma respectuosa coa 

comunidade e as súas institucións, reflicten valores democráticos e cívicos.  

Non se deben confundir estas accións coa filantropía, posto que as actividades 

filantrópicas por si mesmas non conseguen o obxectivo de integrar a Responsabilidade 

Social Corporativa nunha organización como sistema de autorregulación. 
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Programa Internacional para o Desenvolvemento da Comunicación da UNESCO 

 

O Consello Intergubernamental do Programa Internacional para o Desenvolvemento da 

Comunicación –PIDEC- da UNESCO puxo en marcha en 2008 un plan para elaborar un 

marco de indicadores do sector mediático, baseado en cinco eixos: 

1. Un sistema regulador conducente á liberdade de expresión, o pluralismo e a 

diversidade dos medios de comunicación social. 

2. A pluralidade e a diversidade dos medios de comunicación social, a igualdade 

de condicións económicas e transparencia na propiedade. 

3. Os medios como plataformas para o discurso democrático. 

4. A capacitación profesional e institucional de apoio á liberdade de expresión, o 

pluralismo e a diversidade. 

5. As infraestruturas para apoiar os medios e xornalistas independentes.  

O enfoque do PIDEC vincúlase co potencial dos medios para fortalecer procesos 

democráticos que sexan participativos, transparentes e baseados na rendición de 

contas, tomando en conta a todos os actores da sociedade. A evidencia mostra que un 

entorno mediático libre, independente e pluralista é imprescindible para fomentar a 

democracia. 

Existen polo tanto numerosas iniciativas de carácter internacional que teñen como 

obxectivo facilitar ás organizacións a tarefa de elaborar informes de Responsabilidade 

Social Corporativa. Iso trae consigo a eiva da falta de estandarización que, á súa vez, 

dificulta a comparación. En todo caso, todas elas converxen unha e outra vez nas 

mesmas cuestións relacionadas coa rendición de contas, a transparencia e o bo goberno. 
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3. ANÁLISE E RESULTADOS 

 

 

A presente tese de doutoramento componse de dous estudos paralelos e simultáneos. 

Por unha banda, a análise das memorias de Responsabilidade Social Corporativa 

publicadas polas radiotelevisións públicas da Unión Europea nas súas páxinas web e 

por outra a interpretación das respostas achegadas por membros das corporacións que 

accederon a responder un cuestionario elaborado especificamente para esta 

investigación.  

Antes de esmiuzar os resultados do estudo, convén recuperar a esencia desta tese, que 

se centra en poñer luz sobre dez obxectivos: catro de tipo teórico, cinco de análise e un 

de proposta. Neste apartado acódese aos cinco de análise, que deben ser tidos en conta 

ao longo de todo o capítulo posto que en torno a eles xira o groso da investigación. 
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Táboa 18. Obxectivos da análise 

OBXECTIVOS DA ANÁLISE 

Coñecer as motivacións para a implementación da RSC nas radiotelevisións estatais 

públicas da Unión Europea. 

Describir os informes de Responsabilidade Social Corporativa publicados polas 

radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea. 

Comprobar nivel de implementación da Responsabilidade Social Corporativa nas 

radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea. 

Detectar os ámbitos da RSC que desenvolven as radiotelevisións estatais públicas da 

Unión Europea. 

Avaliar o nivel de transparencia das radiotelevisións estatais públicas da Unión 

Europea. 

 

A resposta ao primeiro obxectivo obterase a través dos cuestionarios, mentres que a do 

segundo por medio da análise das memorias. Os outros tres obxectivos serán 

contestados co cruce de resultados entre ámbolos dous métodos. Deste xeito, 

preténdese describir o escenario da Responsabilidade Social Corporativa nos medios de 

comunicación públicos neste momento concreto no conxunto dos Estados membros da 

Unión Europea.  

Trala definición dos obxectivos e a metodoloxía, a presentación das hipóteses e o 

desenvolvemento das cuestións teóricas é o momento de acudir ao traballo de campo, 

de comprobar a plasmación do teórico no práctico e de albiscar as congruencias e 

incongruencias das radiotelevisións públicas á hora de implementar este sistema de 

autorregulación.  

Os resultados serán presentados, en consecuencia, en dúas partes diferenciadas:  

A. Memorias de RSC. 

B. Cuestionarios
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3.1 MEMORIAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

A primeira parte da investigación consistiu na análise profunda do contido das 

memorias periódicas de Responsabilidade Social Corporativa que publican sete 

corporacións de radiotelevisión pública da Unión Europea. Ademais, no estudo inclúese 

a información presentada por outros dous entes que, a pesar de non faceren públicos 

documentos temáticos sobre RSC, inclúen esta cuestión nos seus informes anuais. 

Trátase das seguintes corporacións: BBC do Reino Unido, RTÉ de Irlanda, ORF de 

Austria, YLE de Finlandia, RTP de Portugal, ZDF de Alemaña, RTVE de España, ademais 

de FT de Francia e RTBF de Bélxica. 

Así mesmo, en cada apartado incluirase a análise correspondente ás radiotelevisións 

públicas das Comunidades Autónomas do Estado español que publican informes de 

Responsabilidade Social Corporativa, isto é: CCMA de Cataluña, CRTVG de Galicia e EITB 

do País Vasco.  

Os resultados preséntanse a continuación en bloques de contido, en base á Ficha de 

Análise (ANEXO 1) empregada ao longo de toda a investigación e que previamente foi 

definida na primeira parte desta tese, empregando as recomendacións da iniciativa 

internacional Global Reporting Initiative. As respostas afirmativas preséntanse co 

número 1 e as negativas co 0.  
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A estrutura será a seguinte: 

 Características da memoria 

 Estratexia e perfil  

 Modelo de ingresos 

 Estrutura de goberno 

 Conflitos de interese 

 Enfoque de xestión e indicadores de desempeño 

 Desempeño económico 

 Dereitos humanos 

 Sociedade 

 Responsabilidade sobre os produtos 

 Desempeño ambiental  

 Desempeño laboral 
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3.1.1 CARACTERÍSTICAS DA MEMORIA 

Neste apartado preséntanse os datos definitorios de cada unha das memorias de 

Responsabilidade Social Corporativa das radiotelevisións públicas analizadas no que se 

refire a ano de publicación, periodicidade, número de páxinas, número de seccións, 

espazo web propio e redes sociais, opcións de interacción e contacto.  

 

Táboa 19. Características da memoria das RTV públicas europeas 

 

 

 Ano de publicación e período ao que se refire  

As memorias de máis recente publicación son as de BBC, YLE, RTP e ZDF, en 2014 e 

correspondentes ao ano anterior –no caso da corporación alemá aos dous anos 

anteriores por ser bianual. A RTVE española data o seu último informe en 2012, ORF en 

2013 e destaca o caso da RTÉ irlandesa, que dende 2009 non volveu publicar ningún 

documento deste tipo. No caso dos entes que recollen a RSC nos seus informes anuais, 

FT presenta na súa web o de 2013 e RTBF o de 2014. 
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 Periodicidade de publicación, número de seccións e número de páxinas 

Todas as corporacións publican os informes cunha periodicidade anual, agás tres: a ZDF 

alemá, que o fai de forma bianual, a RTÉ irlandesa porque non publica dende 2009, e a 

ORF austríaca, que polo momento só publicou esa memoria. Por canto ao tamaño dos 

documentos, abranguen dende as 35 páxinas da corporación de Austria ata as 140 da 

RTP portuguesa. FT e RTBF dedican á RSC nos seus informes anuais nove e seis páxinas, 

respectivamente. O número de seccións varía entre as catro e as catorce.  

 

 Sitio web propio, opcións de interacción e contacto 

Contan con portal web propio sobre Responsabilidade Social Corporativa as 

corporacións do Reino Unido, Austria, Finlandia, Alemaña, España e Francia, se ben só a 

británica e a alemá ofrecen posibilidade de interacción a través dunha plataforma de 

envío de correo electrónico. A dirección de contacto publícana esas dous mesmos entes 

e o finlandés.  

Por canto á presenza en redes sociais, todas as corporacións investigadas teñen perfís 

en Twitter, Facebook, Youtube e LinkedIn. A rede Google + é usada por todas agás tres: 

ORF, YLE e RTÉ. O uso que dan ás redes sociais é combinado, é dicir, ofrecen 

información de tipo corporativo á vez que publican cuestións relacionadas coa 

programación, os horarios de emisión e, sobre todo, as noticias do día. Cabe sinalar que 

ningunha delas conta con ningún perfil dedicado exclusivamente á Responsabilidade 

Social Corporativa.  
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Táboa 20. Número de contas en redes sociais 

 

 

Máis polo miúdo, merece a pena destacar o uso que cada unha das nove corporacións fai 

do seu perfil corporativo nas redes sociais Twitter e Facebook, por seren as máis 

empregadas a nivel mundial pola comunidade de usuarios, ao mesmo tempo que son as 

que centran os esforzos das radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea.  

 

Táboa 21. Uso de Twitter 
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Segundo os datos dunha mostra recollida no mes de novembro de 2014, as nove 

corporacións aglutinaban 9.490.741 seguidores, cuxa media dá un resultado de 

1.054.526 usuarios. Non obstante, non procede aplicar esa fórmula de análise neste 

caso, posto que a BBC do Reino Unido desvirtúa os datos. A principal conta en Twitter 

da radiotelevisión británica conta con 7,8 millóns de usuarios, sendo as seguintes máis 

seguidas a RTVE española con 739.000 e a ZDF alemá con 503.000. 

Os usos que cada corporación dá aos seus perfís principais nesta rede social non varía 

significativamente posto que todas a empregan para información da empresa, 

programación e noticias, iso si, cada unha delas dando maior relevancia a un dos tres 

aspectos. No que non existe constancia é no número de publicacións, que oscilan entre 

as dúas diarias de media da YLE de Finlandia e as 40 da BBC do Reino Unido.  

Por canto á interacción, ningunha delas establece conversa directa coa comunidade de 

usuarios, aínda que existen diferenzas no modo de actuar. Catro das corporacións –ZDF, 

RTBF, RTVE e BBC- rechían informacións procedentes de fontes veraces, mentres que as 

outras cinco non levan a cabo ningunha acción neste eido.  

 

Táboa 22. Uso de Facebook 
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A mesma mostra recollida no mes de novembro de 2014 revela que o número de 

seguidores totais que acaparan as nove corporacións nos seus perfís principais en 

Facebook ascende a 13.286.869. A cifra media sitúase en 1.476.318 usuarios, mais, ao 

igual que sucede con Twitter, trátase dunha cifra completamente irreal se se ten en 

conta que o perfil da BBC do Reino Unido acapara case doce millóns sobre o total. As 

dúas corporacións con máis seguidores trala británica son a RTVE española, con 

429.106, e a ZDF alemá, con 376.888. 

O uso que principal que as corporacións dan ás contas de Facebook é o de difundir 

noticias de elaboración propia e anunciar contidos e programación. A BBC outórgalle 

valor como medio para a ampliación de pezas informativas posto que permite presentar 

moita máis información que a rede social dos 140 caracteres. Tan só a YLE e a FT as 

empregan para usos corporativos. O número de publicacións diarias oscila entre unha, 

de FT, e as dezaseis de RTVE e a interacción nos nove casos brilla pola súa ausencia. 

 

 Autonómicas 

Deixando a un lado as redes sociais e volvendo á cuestión relativa ás características das 

memorias, mención especial merecen as corporacións de radiotelevisión pública das 

Comunidades Autónomas de España.  

Táboa 23. Características da memorias das RTV públicas das CC.AA. 
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A publicación da última memoria de Responsabilidade Social Corporativa é recente nos 

tres casos. A CCMA de Cataluña presenta informes temáticos sobre esta cuestión dende 

2007, a EITB do País Vasco dende 2009, cunha periodicidade bianual, e a CRTVG de 

Galicia dende 2013. 

Para esta investigación obtívose a última memoria da CCMA antes da súa publicación, 

polo que ao descoñecer o deseño do informe final non se pode achegar información 

sobre o número de páxinas e de seccións. No resto dos casos, a vasca toma como espello 

o modelo Global Reporting Initiative –cun nivel de cumprimento A+ segundo unha 

auditoría externa de AENOR- e presenta toda a información a través de dez seccións 

distribuídas en setenta e dúas páxinas; mentres que a CRTVG segue o modelo 

proporcionado polo Pacto Mundial, con doce seccións e cincuenta e seis páxinas.  

As corporacións catalá e galega presentan sitios web propios para a información 

relacionada coa Responsabilidade Social Corporativa, mentres que a vasca publica os 

informes no apartado no que recolle toda a documentación sobre o funcionamento e a 

xestión do ente. Por outra banda, as tres radiotelevisións presentan serias carencias no 

que se refire á interacción cos grupos de interese posto que nin tan sequera ofrecen 

ningún espazo de contacto sobre esta cuestión.  
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3.1.2 ESTRATEXIA E PERFIL 

Neste segundo apartado, proposto por GRI para a análise de memorias de RSC, inclúese 

toda a información relativa á estrutura de goberno, a toma de decisións e o modelo de 

ingresos, sen entrar en detalles, das empresas de comunicación.  

 

3.1.2.1 MODELO DE INGRESOS 

Global Reporting Initiative, iniciativa internacional tomada como modelo nesta tese de 

doutoramento para a elaboración da Ficha de Análise (ANEXO 1), recomenda que toda 

memoria de Responsabilidade Social Corporativa dun medio de comunicación ofreza 

información relacionada coa tipoloxía dos ingresos. Este dato adquire maior relevancia 

no plano das radiotelevisións públicas, posto que en Europa conviven aquelas que se 

financian exclusivamente das achegas do Estado, as que o fan a través do cobro do 

canon e as que combinan ambas modalidades.  

A través deste cadro fíxase a información que cada corporación ofrece en relación aos 

ingresos, o cadro de persoal e as filiais. O panorama é totalmente negativo debido a 

unha falta absoluta de transparencia. Tan só tres corporacións ofrecen algún deses 

datos: a ORF sobre ingresos, a YLE sobre ingresos e persoal e a RTVE sobre persoal.  

 

Táboa 24. Modelo de ingresos das RTV públicas europeas 
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 Desglose de ingresos  

A corporación austríaca presenta catro datos económicos para dar resposta ao punto 

“Desglose de ingresos”: 1) Ingresos totais de 996.9 millóns de euros en 2011 (fronte os 

950.7 en 2009 e os 1 005.5 en 2010); 2) O input en publicidade ascendeu aos 216.7 

millóns de euros en 2011 (fronte os 222.8 millóns en 2009 e os 216.2 en 2010); 3) O 

Estado financiou a corporación con 584 millóns de euros en 2011; 4) Os 150 millóns de 

euros restantes clasifícanse baixo o epígrafe “outros ingresos”.  

Pola súa banda, a YLE de Finlandia inclúe na súa última memoria táboas detalladas con 

toda a información económica e financeira da corporación. Destacan o seguinte dato: 

ingresos por valor de 469.1 millóns de euros en 2013 -454.5 procedentes do canon e 

11.3 derivados de vendas.  

 

 Desglose de cadro de persoal 

Por canto o cadro de persoal, A YLE sinala que o número de traballadores ascendía a      

3 173 en 2013, dos cales o 79 por cento contaba con contrato indefinido ao tempo que a 

antigüidade media se situaba nos dezasete anos.  Ademais, aplicouse un incremento da 

nómina nun 4.3 por cento, concedeuse o traslado a 274 empregados, creáronse 166 

postos e destruíronse 99 –65 eles por prexubilacións. O informe tamén inclúe unha 

relación de todos os membros do Consello de Administración e os cargos de alta 

dirección. 

A RTVE española dá resposta ao apartado relacionado co cadro de persoal coa mera 

mención do número de empregados cos que contaba a corporación en 2012, é dicir        

6 319. Non achega ningunha outra información sobre modelo de ingresos, se ben é certo 

que a tipoloxía de memoria ao que se acolleu, a do Pacto Mundial, non require este tipo 

de datos económicos. 
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 Autonómicas 

Pola súa banda, das tres corporacións de radiotelevisión pública das Comunidades 

Autónomas españolas, tan só a CRTVG dá resposta a algunha das tres cuestións que se 

propoñen neste apartado. Tan só achega dous datos: os ingresos obtidos á marxe da 

partida recibida por parte da Xunta de Galicia en 2012 (9.7 millóns de euros) e o 

número de empregados no mesmo ano (1 061). 

Táboa 25. Modelo de ingresos das RTV públicas das CC.AA. 

 

 

 

3.1.2.2 ESTRUTURA DE GOBERNO 

A estrutura de goberno no ámbito desta investigación refírese a dúas cuestións moi 

concretas: o organigrama e os grupos de interese. Preténdese constatar se as 

corporacións analizadas consideran de interese a publicación deste tipo de información 

ou se, pola contra, deciden mantela oculta. No primeiro caso resultaría incongruente, 

posto que a maioría dos entes presentan o organigrama nas súas respectivas páxinas 

web, mentres que no segundo caso a ocultación dos stakeholders sería pouco práctico, 

tendo en conta que toda acción de RSC se dirixe a un grupo de interese.  
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Táboa 26. Estrutura de goberno das RTV públicas europeas 

 

 

A pesar de tratarse de información pouco ou nada confidencial, cinco das corporacións 

analizadas non ofrecen ningún dato no que atinxe a organigrama e grupos de interese. 

Ademais, só un ente, a YLE de Finlandia, dá resposta positiva ás dúas cuestións.  

 

 Organigrama  

A YLE finesa, con respecto ao organigrama, informa sobre o asentamento da 

organización sobre os departamentos de produción, emisión e organización, que á súa 

vez son o motor das seccións de información, creatividade e lingua sueca. Así mesmo, 

pon luz sobre os cambios efectuados nos postos de mando ao longo de 2013. A RTP 

portuguesa detalla o seu organigrama e destaca a constitución da Asemblea Xeral, 

Consello de Administración, Consello Fiscal, Consello de Opinión e as figuras dos 

Provedores do Ouvinte e o Telespectador. Ademais, a modo ilustrativo, presenta o 

conxunto da estrutura organizacional. 

 

 Grupos de interese 

En relación cos grupos de interese, a radiotelevisión finesa identifica os seguintes: 

audiencia (co obxectivo de mellorar a franxa dos menores de corenta e cinco anos) e 

empresas independentes de produción cinematográfica e de entretemento. Pola súa 

banda, a RTP portuguesa prescinde de detallar os grupos, aínda que fai mención ao 

lanzamento da primeira enquisa aos stakeholders con vinte e cinco preguntas sobre 

sustentabilidade, que tivo como resultado a obtención de setecentas respostas. 
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A ORF e a RTVE sinalan os seus grupos de interese. A austríaca presenta a seguinte 

listaxe: poboación, autoridades políticas, provedores, industria publicitaria, cine e 

industria da música e cadro de persoal. Ademais conta con megaplataformas de 

comunicación para intercambiar impresións cos stakeholders, como encontros e espazos 

web, aínda que non detalla como funcionan. A española clasifica os grupos de interese 

en dous grupos: 1) Primarios: audiencia, persoal e provedores; 2) Secundarios: 

cidadanía, SEPI, Comisión de Control Parlamentario, produtoras, grupos sociais e 

políticos significativos, fundacións, universidades, televisións privadas e empresas de 

telecomunicacións.  

 

 Autonómicas 

No ámbito autonómico español resultou máis elevado o grao de resposta ás dúas 

cuestións que se inclúen neste apartado.  

 

Táboa 27. Estrutura de goberno das RTV públicas das CC.AA. 

 

 

A CCMA catalá non deixa espazo para incluír o organigrama da corporación, pero si que 

presenta os seus grupos de interese, nesta orde: cidadanía, persoal, institucións 

públicas, sociedade civil organizada, audiencia, provedores e sector audiovisual.  

Pola súa banda, a CRTVG e a EITB inclúen nas memorias os seus organigramas, aínda 

que a vasca non dá o nome dos cargos. A primeira revela ademais que a dirección 

executiva da empresa é a encargada do bo goberno e da implantación da RSC, mentres 
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que a segunda fai mención aos cinco órganos de control aos que debe render contas. 

Con respecto aos grupos de interese, a CRTVG refírese, nesta orde, á comunidade galega 

e a audiencia, o persoal e os provedores, mentres que a vasca limítase a identificar o seu 

principal stakeholder: o Goberno vasco. A EITB, neste contexto, informa da realización 

de enquisas de satisfacción a provedores e clientes e apunta que as empresas coas que 

contrata servizos deben avogar pola inserción laboral de persoas con discapacidades e 

vela polo cumprimento da iniciativa “Compra e Contratación Pública Verde” (CCPV). 

 

3.1.2.3 CONFLITOS DE INTERESE 

Neste apartado prodúcese unha unanimidade absoluta, posto que ningunha das 

radiotelevisións públicas analizadas publica información algunha ao respecto.  

 

Táboa 28. Conflitos de interese das RTV públicas europeas 

 

 

 Autonómicas 

O mesmo sucede coas radiotelevisións públicas das Comunidades Autonómas 

españolas. 

Táboa 29. Conflitos de interese das RTV públicas das CC.AA. 
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3.1.3 ENFOQUE DE XESTIÓN E INDICADORES DE DESEMPEÑO 

A continuación preséntanse os resultados da análise dos informes de Responsabilidade 

Social Corporativa no que se refire á información que Global Reporting Initiative nomea 

como “Enfoque de xestión e indicadores de desempeño”. Tr|tase do terceiro bloque de 

contidos que debe ofrecer toda memoria de RSC, de vital importancia no plano da 

transparencia debido a que nel preséntase a avaliación das accións sociais, laborais, 

medioambientais e produtivas da corporación. O groso do documento aparece recollido 

nesta parte, tal e como se comprobará a continuación.  

 

3.1.3.1 DESEMPEÑO ECONÓMICO 

Neste apartado estúdase o comportamento da corporación dende o punto de vista da 

autorregulación en sete ámbitos de actuación: valor económico xerado e distribuído, 

retribucións ao cadro de persoal, investimentos na organización, partidas recibidas dos 

gobernos, partidas recibidas de fontes non gubernamentais, ingresos por publicidade e 

relación cos provedores.  

 

Táboa 30. Desempeño económico das RTV públicas europeas 
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Das nove radiotelevisións estatais públicas da UE analizadas, tres non publican 

absolutamente ningún dato dos sete requiridos: ZDF de Alemaña, FT de Francia e RTBF 

de Bélxica. A BBC do Reino Unido e a RTÉ de Irlanda só dan resposta a unha cuestión 

(relación cos provedores) e RTVE a tres (partidas recibidas dos gobernos, ingresos por 

publicidade e relación cos provedores).  

Dende o punto de vista temático, a cuestión máis respondida é a referida á relación cos 

provedores (con cinco achegas), seguida polas relativas a valor económico xerado e 

distribuído, retribucións ao cadro de persoal, partidas recibidas dos gobernos e ingresos 

por publicidade (con tres marcas cada unha). 

 

 Valor económico xerado e distribuído  

A cuestión do valor económico xerado e distribuído aparece detallada nas memorias das 

radiotelevisións públicas de Austria, Finlandia e Portugal.  

A ORF austríaca concreta os seguintes datos económicos: a) facturación consolidada de 

952 millóns de euros en 2011; b) beneficio de 9.1 millóns en 2011 (-44.3 millóns en 

2009 e 23.4 millóns en 2010); c) perdas do grupo por valor de 79.5 millóns de euros en 

2011 (88 millóns en 2009 e 2010); d) vendas por valor de 952 millóns en 2011 (902 

millóns en 2009 e 955 en 2010). 

Na mesma liña se desenvolve a YLE finesa para dar resposta a esta cuestión, aínda que 

afonda máis que a austríaca nos datos que ofrece: a) orzamento de 500 millóns de euros 

en 2013 (previsión de 508 para 2014); b) volume de negocio de 465.9 millóns en 2013 

(6.2 por cento máis que o ano anterior); c) gastos de 464.4 millóns de euros (11.2 

millóns máis que en 2012); d) amortizacións por valor de 34.5 millóns de euros; e) o 

beneficio operativo ascende aos 4.7 millóns de euros (1.9 millóns máis que en 2012; f) 

os gastos financeiros sitúanse nos 0.5 millóns de euros; g) investimentos en activos 

materiais e inmateriais por 29.5 millóns de euros (30 por cento en proxectos 

estratéxicos); h) reparacións en estudios e sedes por valor de 5.4 millóns de euros; i) 

fondo de pensións de 52.5 millóns de euros.  
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A RTP, ao igual que a ORF, presenta os datos máis básicos: a) valor económico xerado de 

235 millóns de euros (9.4 por cento menos que o ano anterior); valor económico 

distribuído de 211 millóns (30 menos que en 2012); c) valor económico acumulado de 

66 millóns de euros (25 menos que o exercicio anterior); d) os custos operacionais 

representaron un 55 por cento (fronte o 63 por cento de 2012); e) gastos en compras 

por 36.7 millóns de euros (92.6 por cento a empresas nacionais).  

En consecuencia, tan só a YLE fines cava en datos relacionados coas amortizacións, os 

investimentos en activos materiais e inmateriais e as partidas destinadas a reparacións 

en estudios e sedes.  

 

 Retribucións ao cadro de persoal 

As tres mesmas corporacións que deron resposta ao punto anterior, ORF, YLE e RTP, 

completan con algún dato a cuestión sobre as retribucións ao cadro de persoal, se ben 

sen necesariamente presentar as cantidades económicas dirixidas a sufragar os custos 

de persoal.  

Tanto é así que a ORF austríaca simplemente menciona unha redución de gastos de 

persoal de 40 millóns de euros con respecto a 2009, mentres que a RTP portuguesa 

sinala que o cadro de persoal absorbeu o 26 por cento dos custos totais, fronte o 25 por 

cento do ano 2012. Pola súa banda, a YLE finesa si que contesta fielmente á pregunta en 

tanto que informa de que os seus gastos nos traballadores e traballadoras ascenderon a 

234.8 millóns de euros (4.5 millóns máis que en 2012) e engade que os honorarios de 

representación supuxeron unha cifra total de 76 millóns.  
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 Investimentos na organización  

As radiotelevisións públicas de Finlandia e Portugal son as dúas únicas que fan 

referencia na súa última memoria de Responsabilidade Social Corporativa á cuestión 

relativa aos investimentos na organización.  

A YLE finesa explica o investimento no cambio de sede co obxectivo de reducir o 40 por 

cento do espazo de oficinas ata 2016 e a implantación dun novo sistema de planificación 

e xestión estratéxica a longo prazo. Pola súa banda, a radiotelevisión portuguesa apunta 

unha partida de 40. 000 euros para gastos na propia organización, se ben non detalla os 

conceptos.  

 

 Partidas recibidas dos gobernos 

Esta cuestión é afrontada nas memorias de RSC das radiotelevisións públicas de Austria 

– 584 millóns de euros en 2011-, Portugal -42 millóns de euros en 2013, 31 menos que o 

ano anterior- e España -340.9 millóns de euros. As demais corporacións prescinden 

deste dato económico, importante para poñer luz sobre a procedencia dos orzamentos 

das empresas.  

 

 Partidas recibidas de fontes non gubernamentais 

Ningunha das tres corporacións que informan sobre os fondos recibidos por parte dos 

Estados dá resposta a esta cuestión. En realidade, só a YLE finesa pormenoriza que 

recibiu 46 millóns de euros procedentes do canon en 2013, cuxa cuantía, de carácter 

progresivo, oscilou entre 51 e 143 euros (arredor de 400 000 fogares non pagan a taxa 

por teren ingresos anuais inferiores a 7 500 euros). 
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 Ingresos por publicidade 

Tres corporacións das analizadas especifican as cantidades ingresadas por medio da 

publicidade: a ORF, con 216.7 millóns de euros en 2011 (fronte os 222.8 en 2009 e os 

216.2 en 20109, a YLE, que rexistrou unha caída do input comercial dun 1.7 por cento 

en televisión e un 4.8 por cento en radio en 2013 ao tempo que incrementou os ingresos 

por anuncios online (un 19.1 por cento en 2011, un 10 por cento en 2012 e un 6.8 por 

cento en 2013) e a RTVE que, sen emitir publicidade, recadou 44 millóns de euros en 

vendas. 

 

 Relación cos provedores  

Trátase da cuestión que presenta maior número de respostas por parte das 

radiotelevisións analizadas. Concretamente cinco corporacións achegan información 

sobre o seu modo de proceder no que respecta aos provedores.  

A BBC do Reino Unido avoga por relacionarse exclusivamente con empresas 

comprometidas e transparentes, que estean dispostas a someterse a auditorías 

externas. Pola súa banda, a RTÉ irlandesa opera a través do sistema “Copia de 

seguridade”, que ten como finalidade garantir, baixo a supervisión dun Comité de 

Control, que todos os servizos e empresas colaboradoras respecten todas as leis e 

códigos. Así mesmo, esixe o cumprimento obrigatorio do seu propio Código de 

Publicidade. 

 A ORF austríaca presenta publicamente na súa páxina web as condicións dos contratos 

e proporciona toda a base xurídica, que parte da aplicación do principio do mellor 

postor. A RTP portuguesa menciona sinxelamente o Código de Contratación Pública. 
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É a RTVE española a corporación que máis afonda neste punto posto que, ademais de 

apelar á aplicación da Lei de Contratos do Sector Público, apunta que a Subdirección de 

Compras, dependente da Dirección Económico Financeira, é a encargada de velar por 

que non se asinen contratos que incumpran a lexislación. Todos os procesos son 

desenvoltos a través do Rexistro de Licitadores e vixía as accións subcontratadas. Dende 

o punto de vista operativo, habilitou o correo electrónico licitaciones@rtve.es para 

axilizar a comunicación de incidencias.  

 

 Autonómicas 

As tres radiotelevisións autonómicas analizadas nesta tese de doutoramento apenas 

publican nas súas memorias de RSC información relativa ao desempeño económico. 

Tanto é así, que do total de sete cuestións só se obtiveron cinco respostas. As tres deron 

contestación á cuestión da relación cos provedores , a EITB e a CRTVG tamén 

informaron sobre as partidas dos gobernos e só a vasca concretou o valor económico 

xerado.  

 

Táboa 31. Desempeño económico das RTV públicas das CC.AA. 
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 Valor económico xerado e distribuído  

A única resposta sobre esta cuestión procede da EITB vasca e cabe destacar que non 

presenta a cifra económica. Neste apartado limítase a presentar o sistema orzamentario 

G-67 como ferramenta de control económico, incluíndo o xerado e distribuído, que 

proporciona un seguimento transparente. Dos 54 riscos de xestión identificados, en 

2012 foron xestionados 18. 

 

 Partidas recibidas dos gobernos  

Sobre as partidas achegadas polos gobernos autonómicos obtivéronse dúas respostas 

dende enfoques totalmente diferentes. Mentres que a CRTVG galega cuantifica en 94.1 

millóns de euros a cantidade recibida por parte da Xunta de Galicia, a EITB explica que 

se financia cos fondos que lle proporciona o Goberno vasco, co cal chegou ao 

compromiso de alcanzar o déficit cero, mais non proporciona a cifra exacta 

correspondente á anualidade en estudo. 

 

 Relación cos provedores  

As tres corporacións dan resposta á cuestión da relación cos provedores, sendo as máis 

focalizadas as da galega e vasca. A CRTVG esixe o seguimento do Código de Conduta 

Publicitaria de Autocontrol, garante o libre acceso á información sobre procedementos 

de contratación e obriga a cumprir a Lei de Contratos Públicos para evitar a vulneración 

dos dereitos humanos por parte das empresas contratadas. A EITB centra a resposta 

nos valores e di apostar por unha contratación baseada na transparencia, igualdade, 

confidencialidade e non discriminación. Por último, a CCMA tan só fai referencia ao 

certificado de compromiso de autorregulación por unha publicidade responsable.  
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3.1.3.2 DEREITOS HUMANOS 

Neste capítulo preséntanse os resultados da análise referida á atención que prestan as 

corporacións de radiotelevisión pública ao que GRI inclúe baixo a epígrafe de dereitos 

humanos. Neste senso, trabállase con sete indicadores: referencia á liberdade de 

expresión, representación de minorías, promoción da diversidade cultural, propiedade 

intelectual dos autores, privacidade das persoas, privacidade sobre a información 

revelada polas fontes e medidas de avaliación.  

Trátase dun dos capítulos máis importantes de toda a análise posto que inclúe unha das 

vertentes definitorias da misión de servizo público dos medios de comunicación de 

titularidade pública. Ese é o motivo polo que a información publicada nas memorias de 

RSC sobre esta materia desvelarán se estas radiotelevisións consideran a misión como 

parte da súa autorregulación ou se, pola contra, a manteñen á marxe.  

 

Táboa 32. Dereitos humanos das RTV públicas europeas 
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Resulta rechamante o feito de que catro das corporacións de radiotelevisión pública 

analizadas non ofrecen ningún tipo de información acerca das sete cuestións que 

compoñen o apartado dos dereitos humanos. Se ben é máis comprensible no caso da FT 

de Francia e da RTBF de Bélxica (que presentan a RSC nos seus informes anuais e non 

en memorias temáticas), non era o esperado da BBC do Reino Unido e da RTÉ de 

Irlanda.  

O resto de corporacións tampouco destacan por ofrecer importantes contestacións, nin 

tan sequera por ofrecer información a todas as premisas. De feito, as radiotelevisións 

que achegan máis datos son a ORF de Austria e a RTVE de España, en tan só dous dos 

sete ámbitos investigados. O resto de entes dan resposta a un sobre o total.  

No que se refire á perspectiva temática, a cuestión con máis respostas, concretamente 

tres, é a relacionada coa promoción da diversidade cultural, seguida pola 

representación de minorías, con dúas, e finalmente pola liberdade de expresión e a 

propiedade intelectual dos autores, cunha contestación cada unha.  

 

 Referencia á liberdade de expresión 

A Radiotelevisión Española é a única corporación que fai referencia de forma explícita e 

en numerosas ocasións ao longo da súa memoria de RSC á cuestión da liberdade de 

expresión. Non obstante, non presenta ningunha medida neste senso, ningunha acción 

dirixida a potenciar este principio historicamente asociado aos medios de comunicación 

e especialmente os públicos.  

 

 Representación de minorías  

Esta cuestión é afrontada, de xeito pouco profundo, por parte das corporacións de 

Austria e Alemaña. A ORF presenta como accións a elaboración de programación 

dirixida ás seis minorías autóctonas nos seus idiomas propios e en alemán. Pola súa 

banda, a ZDF avoga por proxectar as minorías relixiosas, filosóficas, raciais e de 

orientación sexual e neste sentido informa da sinatura da Carta da Diversidade.  
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Estas dúas accións poderían ser incluídas tamén baixo a seguinte premisa, a de 

promoción da diversidade cultural, porén enténdese que en primeira instancia refírense 

a minorías. 

 

 Promoción da diversidade cultural  

Trátase do punto con máis respostas, procedentes das radiotelevisións de Austria, 

Portugal e España. No caso da ORF, é unha mención moi relaxada, posto que expresa 

intencións de promoción, mais non entra a detallar accións nin medidas.  

A RTVE deriva esta cuestión á diversidade lingüística do Estado español e fai público o 

seu interese por incrementar os contidos ofrecidos en todas as linguas oficiais do 

Estado. Pola súa banda, a RTP céntrase na colaboración cos cinco países africanos de 

fala portuguesa e a proxección da canle internacional a partir dunha estratexia de seis 

eixos: incentivar o intercambio de información, promover o troco de programas, apoiar 

as emisións internacionais entre países lusófonos, organizar accións de formación e 

promocionar misións de carácter técnico.  

 

 Propiedade intelectual dos autores  

Esta cuestión só é mencionada pola YLE de Finlandia, que informa da previsión de 

cambios lexislativos neste ámbito, se ben non afonda neles. En todo caso, na análise 

decidiu incluírse por ser a única corporación que, dalgunha maneira, tivo en conta a 

propiedade intelectual.  
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 Autonómicas  

Das tres corporacións autonómicas destaca a CCMA catalá, que non deu resposta a 

ningunha das cuestións relacionadas con este punto. Pola súa banda,  a EITB vasca e a 

CRTVG galega ofrecen información sobre dúas e tres das premisas, respectivamente.  

Dende o punto de vista temático, hai un epígrafe mencionado polos dous entes: a 

promoción da diversidade cultural.  Ademais, a vasca trata a cuestión da privacidade, 

mentres que a galega a liberdade de expresión e a representación de minorías. 

 

Táboa 33. Dereitos humanos das RTV públicas das CC.AA. 

 

 

 Referencia á liberdade de expresión 

Cunha óptica centrada nas características da emisión, a CRTVG avoga pola aplicación 

dos Principios Xerais de Programación para garantir a liberdade de expresión. En aras 

de demostrar o seu compromiso, apunta que en 2012 difundiu opinións e información a 

través de debates e transmisións en directo de interese xeral en 28 159 programas en 

radio e televisión, con 12 621 horas de duración, ademais de 1 803 horas de vídeo 

contidos na web. Contou con 200 participantes en debates televisivos.  
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 Representación de minorías  

Na mesma liña que o punto anterior, a CRTVG achega datos para expresar o apoio ás 

minorías, tales como a emisión de 4 136 programas e 1 703 horas de radio e televisión 

especializadas en grupos minoritarios. 

 

 Promoción da diversidade cultural  

A corporación galega fai valer a súa misión de servizo público neste punto para 

informar da súa aposta pola divulgación cultural e de protección da lingua galega, a 

través da programación pero tamén da presenza en eventos como Culturgal, Derrame 

Rock e Festival da Serra e colaboracións con proxectos como Mediateca, do Consello da 

Cultura Galega. Por outra banda, sinala a existencia de estratexias de dinamización do 

audiovisual galego a través da adquisición de produtos, corproducións e promoción do 

talento autóctono –con 9 concursos e 580 actuacións. En total emitiu 13 799 programas 

e 6 260 horas de divulgación cultural en radio e televisión en 2012.  

A EITB vasca limítase a sinalar a atención á cultura vasca tradicional, sen afondar en 

medidas ou accións concretas para o apoio e a divulgación.  

 

 Privacidade das persoas 

A única corporación que coida este punto é a vasca, que informa da atención aos 

dereitos fundamentais sobre a honra, imaxe e intimidade das persoas, sen máis 

profundizacións.  
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3.1.3.3 SOCIEDADE 

Neste apartado sinálanse as accións que as corporacións de radiotelevisión pública 

realizan no eido social dirixidas ao grupo de interese da cidadanía. Trátase dunha das 

cuestións nas que máis esforzos centran os entes analizados. Este capítulo gravita 

arredor de tres cuestións: prácticas anticorrupción, participación no desenvolvemento 

de políticas públicas e accións sociais.  

Os dous primeiros son os que reciben menos información nas memorias de RSC das 

corporacións analizadas,  con dúas respostas o primeiro e ningunha o segundo, mentres 

que a terceira cuestión é atendida por todas eles, excepto pola YLE de Finlandia.  

Dende o punto de vista das corporacións, tan só a RTP portuguesa e a RTVE  española 

presentan datos sobre dous epígrafes, mentres que as sete restantes atenden única e 

exclusivamente á terceira cuestión. 

 

Táboa 34. Sociedade das RTV públicas europeas 

 

 

 

 Prácticas anticorrupción  

Só dúas corporacións se refiren explicitamente ao asunto da corrupción. A RTP 

portuguesa presenta o seu Código de Prevención de Riscos de Corrupción e Infraccións 

Conexas, aínda que non detalla o seu contido. Máis alá vai a RTVE española, que informa 

da prohibición de contratar a quen fora condenado por sentenza firme por delitos de 

asociación ilícita, corrupción en transaccións internacionais, tráfico de influencias, 
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suborno, fraude e exaccións ilegais. Así mesmo, contempla a comparecencia do 

presidente da corporación no Congreso e o Senado e esixe transparencia nas doazóns 

benéficas e patrocinios.  

 

 Accións sociais 

Este é un dos epígrafes máis amplos en contido por peneirar a totalidade das accións 

sociais que as corporacións de radiotelevisión desenvolven nos seus ámbitos de 

actuación. Cabe sinalar que na meirande parte dos casos non se detecta ningún 

mecanismo de avaliación do éxito ou fracaso destas iniciativas.  

A BBC do Reino Unido distribuíu a súa acción de 2013 do seguinte xeito:  

 Organización de maratóns nocturnas para a recadación de fondos (75 

millóns de libras en 2013) e para a recollida de donativos dirixidos a 

menores necesitados (26 millóns en 2013).  

 Programa BBC Media Action, para a posta en marcha de programas 

radiofónicos en países en situacións de emerxencia como Afganistán, 

Iraq, Libia, Sudán do Sur e Somalia, cunha partida de 29 millóns de 

libras en 2013.  

 Colaboración económica con organizacións benéficas. 

 A Fundación para o Desenvolvemento Artístico becou a 1 200 artistas e 

230 grupos de música e teatro con catro millóns de euros en 2013.  

 Promoción de concertos da Orquestra Nacional de Gales para menores. 

 Desenvolvemento do proxecto BBC News School Reports, no que 

participaron mil nenos e nenas de entre once e dezaseis anos para 

escribir noticias para a súa emisión. 

 Posta en marcha do Stargazing Live, un evento audiovisual online sobre 

a exploración astronómica, e iniciativas para a busca de novos talentos.  

A RTÉ de Irlanda desenvolveu os seguintes proxectos en 2008, ano ao que se refire a 

última memoria de Responsabilidade Social Corporativa publicada.  
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 Creación de grupos escénicos en todas as disciplinas musicais, nos que 

participaron máis de 4 000 persoas.  

 Desenvolvemento de proxectos de música nas aulas para 36 000 

alumnos e alumnas.  

 Contrato de cinco anos para a produción do Festival Irlandés de Teatro 

da RTÉ. 

 Proxecto Cross Media sobre acontecementos históricos, como a 

Primeira Guerra Mundial.  

 Deseño dunha web sobre ciencia e tecnoloxía para a súa distribución 

nas escolas de secundaria.  

A ORF austríaca promoveu as seguintes actuacións no eido social: 

 Investimento de cen millóns de euros en 2011 en industrias do cine e a 

música. 

 Programas de captación de novos talentos. 

 Emisión de programas de concienciación social. 

 Convocatoria de premios á integración social e á protección do clima, 

entre outros. 

 Emisión de programas de doazóns, tal que maratóns de recadación. 

 Liña de axudas para persoas con discapacidades e problemas de 

inserción laboral. 

 Acción contra a fame en África Oriental con 6.9 millóns de euros en 

2011. 

A RTP portuguesa foi especialmente prolífera en accións sociais en 2012, a través da 

marca RTP+. 

 Convenio RTP - 0Part, polo cal se establecen colaboracións co Teatro 

Nacional São Carlos. 
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 Preservación da memoria a través da documentación (biblioteca, 

arquivo histórico con 11 800 informes temáticos e arquivo de música) 

e a museoloxía cunha colección visitable (12 327 visitantes en 2013) e 

museo virtual (41 602 visitas en 2013).  

 Elaboración diaria de dous informes temáticos (RTP e Comunicación 

Social) destinados ao Consello de Administración e alta dirección. 

 Accións sociais puras en base a catro eixos: 

 Ceder espazo publicitario institucional. 

 Promover galas solidarias. 

 Convocar eventos internos. 

 Recoller bens para institucións sociais (12 campañas en 2013). 

 Campaña de recollida de fondos para nenos africanos. 

 Accións coa Asociación contra a Violencia de Xénero. 

 Campaña de reciclaxe de radiografías e Campaña contra o bulling. 

  Apoio a 11 campañas no ámbito da saúde e colaboración en cinco 

accións relacionadas co medioambiente (p.e. Semana da Mobilidade e 

prevención de incendios forestais). 

 

A ZDF alemá distribuíu a súa acción social de 2011 e 2012 do seguinte xeito: 

 4.6 millóns de euros en cooperación en 2012: accións contra a inxustiza 

social (Action Man), colaboración con programas de vivenda e 

actividades para persoas con discapacidades. 

 Colaboración con máis de 1 000 eventos, apoio á Rede Nacional para a 

Integración Política e Compromiso Cívico e proxección da Semana da 

Acción nos ámbitos da educación, deporte e cultura. 
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 Campaña de doazóns para a infancia, cunha recadación de 16 millóns 

de euros e colaboracións con Cruz Vermella e UNICEF, ademais do 

impulso días temáticos de loita contra o cancro e de apoio á Igrexa. 

 Doazóns a Alianza en Acción para axuda en Siria. 

  Apoio mediático ao voluntariado impulsado polo sector privado en 

Filipinas, coa construción de garderías, colexios e centros de saúde. 

  Cooperación coa Fundación Rosenthal para a axuda de emerxencia. 

 Participación no Premio anual a empresas innovadoras en colaboración 

co Ministerio de Economía, Premio Alemán de Futuro; Premio Coraxe, 

dirixido a mulleres; Premio de Visión Natural no Festival de Cine 

Lugwigsburg; Premio Mulleres e Tecnoloxías da Información e a XXIII 

edición Premio a Cámara e Edición. 

 Axuda a clubs deportivos e deportistas con discapacidades (proxección 

dos Xogos Paralímpicos). 

 Apoio á iniciativa "A nosa historia, memoria da nación" no Museo da 

Historia Alemán con audios de 5 000 testemuños directos da historia 

recente.  

 Colaboración co Encontro de Teatro de Berlín. 

 Axuda na recuperación e rehabilitación de monumentos coa Fundación 

Alemana. 

 Proxección do cine alemán, familiar e para adolescentes, e apoio a 

eventos e festivais como a Berlinale. 

  Membro da Autoridade para a Investigación en Televisión. 

 Colaboracións con decenas de organismos, como o Instituto de Radio 

Tecnoloxía, Instituto de Medios e Comunicación Política, Instituto de 

Dereitos de Autor, Unión Europea de Radiodifusión, Instituto Mainz de 

Medios, etcétera. 
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A RTVE española levou a cabo as seguintes actuacións sociais en 2012. 

 Acordos con UNICEF, FAO e outras organizacións que traballan polos 

dereitos humanos e o medioambiente. 

 Iniciativa "Concienciados", con programas en radio, televisión e web 

sobre problemas relacionados coa igualdade, pobreza, infancia, planeta, 

alzheimer, violencia de xénero, drogadicción e corrupción. 

  Campañas institucionais sobre dereitos e obrigas da cidadanía, 

procesos electorais, disposicións xurídicas, etcétera. 

O Informe Anual de 2012 da FT francesa na súa sección sobre Responsabilidade Social 

Corporativa inclúe pouca información, en comparación co resto de corporacións.  

 Impulso da Fundación (activa desde 2007), centrada no acceso xuvenil 

á cultura e radiodifusión, co obxectivo de servir de elemento de 

cohesión social e igualdade de oportunidades para apoiar novos 

proxectos relacionados cos medios e o xornalismo por medio, 

esencialmente, de becas. 

A RTBF belga presenta na sección de RSC do Informe Anual de 2013 as accións 

desenvoltas pola súa organización de intervención social: Cap48.  

 Iniciativa Cap48 con dúas grandes operacións: Inverno 2012 e Pobreza, 

centradas en menores de 0-3 anos. A través de programas radiofónicos 

e televisivos recadáronse 1.2 millóns de euros. O proxecto conta con  

10 500 colaboradores. 

A memoria de Responsabilidade Social Corporativa da radiotelevisión pública 

finlandesa non inclúe ningún tipo de información sobre cuestións de tipoloxía social.  
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 Autonómicas  

Dos tres epígrafes dos que consta esta análise, as radiotelevisións autonómicas non 

inclúen ningunha información referente á participación no desenvolvemento de 

políticas públicas. No extremo oposto, as tres presentan de forma detallada as accións 

sociais, que teñen como grupo de interese, nos tres casos, a cidadanía. A maiores, a 

RTVG fai mención á corrupción.  

 

Táboa 35. Sociedade das RTV públicas das CC.AA. 

 

 

 

 Prácticas anticorrupción 

A CRTVG informa das súas políticas de devolución de agasallos que excedan os mínimos 

de cortesía e un sistema de control dos gastos empresariais. Así mesmo, especifica que 

todas as doazóns benéficas e patrocinios son transparentes e conforme a lei, mentres 

que os mecanismos de avaliación se basean en controis administrativos de carácter 

interno. 

Adicionalmente, o ente subliña no informe que toda a actividade foi auditada en 2012 

nunha ocasión polo Consello de Contas e en vinte e oito pola Intervención Xeral da 

Xunta de Galicia.  
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 Accións sociais 

As tres corporacións autonómicas analizadas desenvolven un rol relevante no ámbito 

social das súas respectivas Comunidades Autónomas, tal e como se desprende das 

accións que levan a cabo.  

A CCMA de Cataluña desenvolveu numerosas accións en 2013, suxeitas ao 

funcionamento da Fundació La Marató TV3, un proxecto solidario da corporación 

enfocado a obter recursos económicos para a investigación científica de enfermidades 

que, polo momento, non teñen curación definitiva.  

 Maratón destinada a persoas con enfermidades neurodexenerativas. 

  Colaboración coa IV Semana da Responsabilidade de Cataluña, apoio á 

iniciativa "Visión e Aprendizaxe", a campaña contra a esclerose 

múltiple e á Fundación de l´Esplai, organizadora de colonias de verán.  

 Participación no Plan de Transición para a Infancia 2013-2014 e no 

Programa de Intervención Integral contra a Violencia de Xénero. 

  Impulso de campañas a favor do Banco de Alimentos.  

 Participación na Mesa de Diálogo sobre os trastornos alimentarios e 

apoio ao proxecto "Oberta-ment" sobre o estigma que sofren as persoas 

con enfermidades mentais.  

 Emitidas 22 Campañas publicitarias sen custo en 2013. 

 En canto á diversidade: creación da Mesa de Traballo sobre o Pobo 

Xitano, colaboración no libro "Corresponsals de les migracions", 

participación na xornada sobre linguaxe inclusiva e elaboración da 

Axenda da Diversidade. 
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A EITB centrou a súa acción social en 2011 e 2012 no ámbito da cultura vasca. 

 Compromiso coas comunidades vascas no estranxeiro coa participación 

en 2011 no V Congreso Mundial de Colectividades celebrado en 

Donostia. 

 Convenio de colaboración con México Travel Channel, asinado en 2012 

para a promoción da cultura vasca coa difusión de contidos 

audiovisuais propios no país americano. 

 Proxección do euskera na publicidade coa doblaxe gratuita dos 

anuncios (investimento en doblaxe: 54. 327 euros en 2011 en 279 

spots e 31 953 en 2012 en 166 spots). 

 Almacenamento de material audiovisual en euskera. 

 Recadación de 403 528 euros nunha campaña para a loita contra o 

alzheimer en 2011 e de 807 680 para a loita contra o cancro infantil. 

 Convocatoria dos Premios EITB. 

A corporación galega desenvolveu principalmente accións no plano da cooperación e da 

integración de persoas con discapacidades. 

 Colaboracións con UNICEF e UNODC. 

 Cesión de equipamentos en desuso a centros educativos. 

 Cesión de espazos de emisión a campañas contra o cancro ou a favor 

das persoas con síndrome de Down, entre outras. 

 Promoción gratuíta das actividades do Fondo Galego de Cooperación 

Social. 

 Cesión de material de arquivo para accións sociais. 

 Sinatura de seis convenios de colaboración con iniciativas sociais, 

dezaoito accións de apoio a actuacións para a integración de persoas 

con discapacidade. 
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3.1.3.4 RESPONSABILIDADE SOBRE OS PRODUTOS 

Este apartado analiza os aspectos definitorios dos produtos que os medios de 

comunicación analizados ofrecen ás súas audiencias, é dicir, o xornalismo e o 

entretemento a través do cal demostran a súa lexitimidade. Ao mesmo tempo, trátase de 

presentar as especificidades dos contidos e servizos propios das radiotelevisións 

públicas, en contraposición coas competidoras de titularidade privada.  

A Ficha de Análise elaborada inclúe dez indicadores aplicables aos medios de 

comunicación públicos, de entre todos os propostos por Global Reporting Initiative: 

misión de servizo público, medidas de proxección da misión de servizo público, 

independencia editorial, calidade dos contidos, accesibilidade na divulgación do contido, 

protección de públicos vulnerables, pluralismo, interacción co público, sistema de 

moderación de contidos co público e alfabetización mediática.  

Das dez premisas estudadas, a que rexistra máis información procedente das memorias 

de RSC das radiotelevisións públicas é a referida a medidas de proxección da misión de 

servizo público –con oito respostas de nove-, seguida pola accesibilidade na divulgación 

dos contidos –con sete contestacións-, calidade dos contidos –con seis achegas- e 

protección de públicos vulnerables e interacción co público –con cinco respostas. 

Por canto á actuación das radiotelevisións, os entes que ofrecen máis información a 

respecto da responsabilidade sobre os produtos son a RTVE española e a RTP 

portuguesa –que achegan datos de sete indicadores-, seguidos da YLE finlandesa e a ZDF 

alemá –con respostas a seis das cuestións propostas. No extremo oposto, a RTBF, na 

sección sobre RSC no seu informe anual, non ofrece información a ningunha das dez 

subcategorías, a FT francesa só a unha, a BBC británica a catro e a RTÉ irlandesa a tres.  
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Táboa 36. Responsabilidade sobre os produtos nas RTV públicas europeas 

 

 

 Misión de servizo público  

As catro corporacións que ofrecen información explicitamente sobre a misión de servizo 

público nas súas memorias de RSC son a BBC, RTÉ, YLE e RTP. A británica faino a través 

da presentación dun recordatorio dos seis principios que a rexen: sustentar a cidadanía 

e sociedade civil, promover a educación e aprendizaxe, estimular a creatividade e a 

excelencia cultural, representar o Reino Unido, relacionar o Estado co resto do mundo e 

entregar á audiencia os beneficios das novas tecnoloxías. Así mesmo, apela á 

universalidade dos servizos e cita a entrada en vigor en 2013 da “Declaración da Política 

de Acceso” sobre as características do canon en función das circunstancias de cada 

domicilio.   

A YLE presenta neste sentido unha declaración de intencións baseada nos seguintes 

piares: apoiar a democracia e a participación cunha ampla gama de programas de 

información e opinión; producir, crear e desenvolver cultura e arte; ter en conta a 
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perspectiva da igualdade de xénero, a educación e o desenvolvemento persoal e 

proporcionar o software necesario; ofrecer contidos en finés, sueco e linguaxe de 

signos; apoiar a tolerancia e o multiculturalismo e prover programación para minorías e 

grupos sociais e promover a interacción cultural.  

Na mesma liña exprésase a corporación portuguesa, que recorre aos valores da 

independencia editorial, accesibilidade, pluralismo, cultura nacional, intereses das 

minorías, innovación e desenvolvemento, información e experimentalismo audiovisual 

para presentar as bases da súa misión de servizo público. Así mesmo, avalía a decisión 

de presentar unha nova grella de programación máis ligada a Portugal. 

 

 Medidas de proxección da misión de servizo público 

A análise sitúa este ámbito da investigación como o que rexistrou maior cantidade de 

información na categoría da responsabilidade sobre os produtos. De feito, todas as 

radiotelevisións estatais públicas estudadas achegan información clasificable neste 

criterio, agás a RTBF belga.  

A BBC inclúe neste apartado a posta en marcha de novos produtos para ampliar a súa 

misión de servizo público, ademais do impulso do BBC iPlayer con emisión de 

programas en streaming –con 315 millóns de visitas en 2014. A RTÉ, dende un punto de 

vista patrimonial, refírese ao mantemento da librería audiovisual da corporación, 

considerada como a máis importante de Irlanda. Pola súa banda, a ORF céntrase no 

coidado dos contidos publicitarios e na necesidade de acadar a excelencia na 

diferenciación entre os produtos comerciais e os contidos informativos, coa supresión 

da publicidade non ética.  
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A YLE é a radiotelevisión que fai máis fincapé na cuestión da proxección da misión de 

servizo público. En primeiro lugar, e co obxectivo de manterse como líder en noticias, 

ampliou os seus servizos co lanzamento dunha canle de noticias rusas, o incremento das 

corresponsalías, o aumento da información rexional, a emisión de grandes eventos 

deportivos, a diversificación da oferta das canles YLE Cine, YLE Espectáculos e YLE 

Infantil, a mellora dos servizos educativos e interactivos online e dispositivos móbiles 

para menores, a posta en marcha de emisións en streaming en alta definición e o 

incremento dos servizos ofrecidos na nube.  

Noutra orde de argumentos, informa da presentación dun informe anual sobre 

gobernabilidade en base ao Código do Bo Goberno Corporativo e a realización dunha 

auditoría interna para dirimir sobre o cumprimento da misión de servizo público. Nesta 

liña, apela á avaliación anual do control de riscos, a cargo da Dirección Xeral, e á 

auditoría externa, da que se encargar a consultora KPMG –coa previsión de analizar en 

2014 os resultados da auditoría interna de 2013.  

A proxección da misión de servizo público foi afrontada pola RTP, segundo o seu último 

informe de RSC, co lanzamento do Plan de Desenvolvemento e Redimensionamento 

2013-2015, a proxección da páxina web e a recollida de propostas sobre a segunda 

pantalla e o lanzamento de aplicacións móbiles.  A ZDF enfocou este indicador dende a 

perspectiva pura dos contidos e baseou a promoción da misión a través do incremento 

dos programas de información, entrevistas sobre a historia da migración, adaptacións 

de cine para televisión, colaboracións con corporacións de todo o mundo e recuperación 

de arquivos de película de nitrato –cine mudo-. Ademais disto, destaca a presenza do 

ente nas Feiras do Libro e espectáculos culturais, o apoio á creatividade e innovación e a 

busca de mellores ratios de transparencia.  

A información e o xornalismo son os eixos sobre os que xiran os contidos de RSC sobre o 

aspecto a analizar na memoria da RTVE española. De feito, clama pola supresión de 

imaxes duras e a eliminación de anglicismos innecesarios e comentarios inadecuados. 

Por outra banda, reclama atención para evitar confusións entre información e 

publicidade, apela á existencia de protocolos de actuación para información sobre 

terrorismo e aposta por dar máis espazo aos logros dos atletas paralímpicos. Todo elo, 

baixo o paraugas do Código de Autorregulación.  
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O Informe Anual da FT francesa, na súa sección sobre Responsabilidade Social 

Corporativa, cita seis aspectos a mellorar relacionados coa proxección da misión: definir 

as cadeas de identidade, facer fincapé nos xéneros máis exitosos –comedia familiar e 

social-, comunicarse directamente coa audiencia, lanzar novos xéneros para a 

xuventude, progresar na coordinación informativa e gañar en accesibilidade.  

 

 Independencia editorial  

Tan só a radiotelevisión pública española fai mención explícita á cuestión da 

independencia editorial, é dicir, á separación do labor dos xornalistas dos poderes 

políticos. Se ben, cabe aclarar, que non vai máis alá dunha mostra de intencións, posto 

que non fai mención a ningunha medida neste sentido.  

 

 Calidade dos contidos  

Seis das corporacións recollen nas súas memorias de RSC accións que han de ser 

encadradas neste indicador. Trátase das radiotelevisións de Reino Unido, Austria, 

Finlandia, Portugal, Alemaña e España.  

A británica só fai un apuntamento susceptible de ser incluído neste punto da análise, 

que é dar cumprimento ao Código Ético publicado en 2011. A austríaca vai máis alá e 

presenta o seu Test de Valor Público ou proceso en tres pasos para dirimir cando un 

servizo cumpre os requisitos obrigatorios para ser ofrecido á audiencia. Ademais,  apela 

a un dobre control, posto que as directrices de calidade interna son avaliadas de forma 

externa. Na mesma liña se expresa a finlandesa, que tamén menciona o seu Test de 

Valor Público, supervisado polo Consello de Vixía. Por outra banda, di avogar polo 

investimento en I+D+I e a creatividade.  

Neste punto, a RTP ofrece información en distintas vertentes. Por unha banda anuncia a 

redacción dun novo Código Ético de cara a 2014 para estimular o mérito e premiar o 

talento, promover as boas prácticas e mellorar o servizo público. Con respecto aos 

servizos, informa da creación da Dirección do Servizo Internacional, cunha canle 

dirixida aos cinco países africanos de fala portuguesa. Por outra banda, menciona as 
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avaliacións cualitativas e cuantitativas dos produtos emitidos a cargo da Dirección de 

Programas (TVP) e cita os premios de calidade recibidos en 2013, como o Superbrands 

e o Marca de Confiança.  

O Test de Valor Público tamén é a primeira medida sinalada por parte da ZDF alemá. Ese 

traballo de análise complétase cun estudo bianual sobre o estado da marca e os 

programas en comparación coa competencia. Dende o punto de vista operativo, dá 

conta do redeseño da páxina web. Pola súa banda, a RTVE apela á aplicación dos 

Principios Básicos de Programación, Estatuto da Información e Manual de Estilo e, ao 

igual que a portuguesa, ofrece unha listaxe dos cento cincuenta premios recibidos en 

2012. 

 

 Accesibilidade na divulgación do contido  

Todas as radiotelevisións públicas analizadas, agás FT e RTBF, presentan nas súas 

memorias de RSC accións no eido da accesibilidade, esencialmente no referido á oferta 

de contidos con subtítulos e audiodescrición.  

A BBC informa de que os seus servizos contan nun 100 por cento con subtítulos, nun 20 

por cento con audiodescrición e nun 5 por cento con linguaxe de signos. Así mesmo, a 

páxina web ofrece opcións para persoas con discapacidades. A RTÉ emite dezaoito 

horas diarias de contidos con subtítulos –entre as sete da mañá e a unha da madrugada-, 

e series dirixidas a persoas con xordeira. En 2008, ao que se refire a última memoria de 

RSC publicada, a corporación traballaba na ampliación da audiodescrición. Pola súa 

parte, a ORF incluía subtítulos no 52 por cento da súa programación en 2011. 

A corporación portuguesa tamén se centra nas cifras. No seu informe de RSC apunta que 

en 2013 ofreceu 4 523 horas de programación con subtítulos, 116 programas con 

audiodescrición, 7 653 horas con linguaxe de signos, 258 páxinas do seu sitio web con 

servizo de audición e 1 453 programas con dobre pantalla para intérprete de lingua 

xestual. A ZDF ofreceu en 2013 un total de 310 000 minutos de subtítulos e 

incrementou nun 37 por cento as emisións con audiodescrición con respecto ao ano 

anterior. 
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A YLE finesa afondou máis nas medidas adoptadas neste eido en tres ámbitos da 

accesibilidade: contidos para tablets e teléfonos intelixentes, produtos vía online e 

subtítulos, tanto en finés coma en sueco, en programas de entretemento. Pola súa 

banda, a Unidade de Subtitulado da corporación española participou en traballos de 

investigación co obxectivo de probar as últimas tecnoloxías. En canto aos datos, a RTVE 

ofreceu 44 422 horas subtituladas en 2012. 

 

 Protección de públicos vulnerables 

As medidas para o amparo dos públicos más desprotexidos que se presentan neste 

apartado proveñen do traballo desenvolvido por cinco das radiotelevisións europeas 

analizadas.  

Na maioría dos casos, as accións relaciónanse co grupo social dos menores de idade. A 

RTÉ irlandesa, neste senso, informa da posta en marcha en 2008 dunha emisora de 

radio para rapaces e rapazas de entre dous e doce anos, mentres que a ORF menciona 

pautas de compra, produción e programación de contidos para a protección de públicos 

adolescentes. Ademais, apela á aplicación do Código de Conduta sobre Publicidade na 

programación infantil. Pola súa banda, a ZDF aposta por dar un maior énfase aos 

contidos infantís en analóxico e dixital, respectando as políticas de protección de 

menores. 

Á marxe das medidas de amparo dos públicos infantís e adolescentes, a RTP aposta por 

apoiar ás persoas procedentes das antigas colonias portuguesas e que están afincadas 

no país luso e, neste marco, sinala o lanzamento da primeira serie de televisión 

angolana. No caso español, a RTVE céntrase en dar presenza a todas as linguas do 

Estado español. 
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 Pluralismo 

O pluralismo como tal só é atendido na memoria de RSC da RTVE española, se ben de 

forma moi breve e sen presentar medidas concretas. De feito, tan só se limita a 

confirmar o cumprimento da pluralidade social, ideolóxica, política e cultural do Estado.  

 

 Interacción co público 

Interactuar e relacionarse co público de forma directa é un dos retos das 

radiotelevisións públicas nun momento no que as novas tecnoloxías derribaron os 

modos de proceder que triunfaban ata o de agora e obrigaron ás empresas de 

comunicación a tomar conciencia de que a audiencia quere e pode opinar en tempo real. 

Os entes que non informan sobre este punto nas súas memorias son RTÉ, FT e RTBF.  

O modo de proceder máis frecuente son as enquisas de satisfacción á audiencia. Isto é o 

que fai a ORF austríaca, que ademais pon a disposición do público un servizo de 

atención telefónica e un rexistro de suxestións en papel e Internet. En 2011 deu 

resposta a 250 000 consultas e deu solución a 300 000 preguntas sobre cuestións 

técnicas. A ZDF alemá mantén como única aposta a recollida de suxestións, mentres que 

a BBC conta cun sistema de rexistro de queixas dirixidas ao BBC Trust, con 192 439 

reclamacións no período 2013-2014.  

Tamén a YLE finesa está suxeita a enquisas, neste caso xestionadas polo Estado. A 

correspondente ao ano 2011 revelou que o 13 por cento dos enquisados confiaban 

moito e o 57 por cento bastante na radiotelevisión pública. Ademais, o 80 por cento 

considerou que se trata dunha organización transparente, o 62 por cento que se 

emprega o canon eficientemente e o 96 por cento mostrouse satisfeito coa oferta.  

Entre as medidas máis novidosas, a RTP sinala a posta en marcha do correo electrónico 

“Fala co presidente”, para crear pontes de diálogo directamente coa presidencia. Así 

mesmo, lanzou unha nova newsletter. A RTVE apela á aplicación do Estatuto da 

Defensora do Espectador, Ouvinte e Internauta, con 18 423 consultas en 2012.  
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 Sistema de moderación de contidos co público  

Só a RTP portuguesa presenta información sobre este punto para referirse ao Provedor 

do Telespectador e do Ouvinte, unha figura creada en 2006 que ten como misión a 

relación coa audiencia. As mensaxes recibidas son enviadas ás distintas direccións da 

empresa, en función da materia, para que sexan elas quen dean resposta directa. En 

2013, o do Telespectador recibiu 2 517 mensaxes e o do Ouvinte 469, sendo os 

departamentos con máis interacción os de información e programas. 

 

 Alfabetización mediática  

A memoria de RSC da ZDF alemá é a única que fai mención a alfabetización mediática, 

neste caso dirixida a menores sobre o uso de Internet e as redes sociais. Ademais, sinala 

que a corporación é unha das cinco institucións promotoras da iniciativa “Brúxula para 

pais e nais sobre menores no uso dos medios”. Así mesmo, aposta pola alfabetización 

lúdica, con software da televisión con xogos para menores (TOMMI). 

 

 Autonómicas 

Os dez indicadores do apartado que trata a responsabilidade sobre os produtos son 

atendidos de forma desigual por parte das tres corporacións autonómicas investigadas. 

Tan só dúas das cuestións rexistran información por parte dos tres entes: medidas de 

proxección da misión de servizo público e protección de públicos vulnerables. Os 

ámbitos de estudoe que obteñen dúas respostas son os referidos á misión de servizo 

público, accesibilidade na divulgación do contido e interacción co público. O pluralismo 

e a alfabetización mediática non suman ningún dato. 

No que atinxe ás corporacións, a memoria de RSC da EITB vasca dá datos sobre seis das 

cuestións, mentres que os documentos da CCMA catalá e a CRTVG galega non atenden 

nin á metade de puntos, situándose en catro cada unha delas.  
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Táboa 37. Responsabilidade sobre os produtos das RTV das CC.AA. 

 

 

 Misión de servizo público  

A memoria da CCMA sinala que a Responsabilidade Social Corporativa da corporación 

debe ser inherente á propia misión de servizo público, aínda que non detalla os piares 

que a compoñen. Pola contra, a EITB acode á definición da misión: traballar para 

enriquecer a vida das persoas cunha oferta atractiva e de calidade en información e 

entretemento e contribuír ao desenvolvemento do euskera. Así mesmo, expón que a 

relación entre misión e RSC debe sustentarse na complicidade coa cidadanía, a 

proxección da imaxe de Euskadi no mundo, o compromiso coa lingua e a 

sustentabilidade empresarial, socio laboral e medioambiental.  
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 Medidas de proxección da misión de servizo público  

As tres corporacións ofrecen información que se encadra neste punto. No caso do ente 

catalán, estas medidas céntranse no ámbito educativo, posto que informa do 

funcionamento do Máster en Entretemento TV3, a colaboración con teses de 

doutoramento sobre RSC na CCMA e, dende o punto de vista lingüístico, ampliación do 

arquivo sonoro de Catalunya Ràdio. Así mesmo, engade a presentación do Manual de 

Estilo en formato impreso e dixital.  

Tamén a EITB volca a súa actuación no eido cultural. Por unha banda, a memoria de RSC 

informa do compromiso con Euskaltzaindia sobre o idioma, o relanzamento da imaxe de 

Euskadi ao mundo, a plasmación do acordo de 2010 con Telefónica para a difusión do 

sinal en Venezuela, Colombia, Chile e Perú e a presentación da plataforma online EIRB 

Nahieran para a proxección do euskera e a cultura vasca. Por outra banda, manifesta o 

seu compromiso coa audiencia a través de investimentos na distribución de contidos 

por Internet, en catro idiomas –1.1 millóns de euros en 2011 e 0.7 en 2012.  

Pola súa banda, a CRTVG só fai mención a unha acción no ámbito da proxección da 

misión de servizo público. Presenta o obxectivo de poñer en marcha un enlace en liña ao 

arquivo audiovisual do ente, que estea ao alcance de toda a cidadanía.  

 

 Calidade dos contidos 

No plano da calidade dos contidos, a EITB vasca é a única que achega datos. 

Concretamente fai mención á aplicación do Test de Produto, é dicir, unha derivación do 

Test de Valor Público, sobre a idoneidade de lanzar un novo produto ou facer 

modificacións nun que xa está presente nas grellas de programación.  

 

 Accesibilidade na divulgación de contido  

Datos moi escasos e ningunha medida concreta nas memorias de RSC das 

radiotelevisións autonómicas. En todo caso, a CCMA informa da emisión en 2013 de 957 

horas de programas con audiodescrición, mentres que a CRTVG sinala que difundiu 780 

horas de contidos con subtítulos e 132 horas con linguaxe de signos.  
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 Protección de públicos vulnerables  

As medidas desenvoltas polos entes vasco e galego son do mesmo corte. A EITB informa 

na súa memoria dun acordo para evitar o uso discriminatorio da imaxe da muller e a 

aplicación, neste senso, do Plan de Igualdade do Goberno vasco. Así mesmo, expresa o 

seu compromiso coa infancia, as distintas confesións relixiosas e o público infantil –con 

programación en euskera na canle Hiru 3. Na mesma liña, a CRTVG publica 

recomendacións para o tratamento da violencia de xénero e esixe a aplicación do Código 

de Autorregulación sobre contidos televisivos e infancia e o Código de Tratamento 

Informativo da Discapacidade. Pola súa banda, a CCMA só fai referencia ao traballo de 

inclusión social do pobo xitano.  

 

 Interacción co público  

Ao igual que no caso das radiotelevisións europeas, as autonómicas do País Vasco e 

Galicia acoden aos cuestionarios de satisfacción. A EITB realizou unha enquisa en 2012 

na que participaron 2 458 persoas, cun resultado de aceptabilidade de 8.4. Ademais, o 

teléfono do cliente rexistrou unha media de 130 chamadas ao mes. No caso da CRTVG, 

en 2012 púxose en marcha o servizo “Buzón da Galega”,  con 432 respostas que se 

suman ás 15 965 chamadas recibidas en centralita. 

 

 Sistema de moderación de contidos co público 

Neste eido, tan só a EITB desenvolveu accións concretas. A corporación vasca convocou 

un diálogo público a través do seu sitio web cos grupos de interese, cun debate 

posterior que se prolongou do 31 de maio ao 13 de xuño de 2012, co envío diario de 

newstletters. O obxectivo era o de coñecer de forma directa as inquedanzas, suxestións e 

propostas dos stakeholders. 

 

 

 



TANIA FERNÁNDEZ LOMBAO 

3.1.3.5 DESEMPEÑO AMBIENTAL 

Neste apartado estúdase a implicación das radiotelevisións públicas investigadas no que 

vén a ser un dos temas bandeira da Responsabilidade Social Corporativa: o 

medioambiente. Global Reporting Initiative propón seis ámbitos de actuación: uso de 

papel, utilización de auga, impacto de tintas e materiais de impresión, políticas de 

reciclaxe, emisión de gases invernadoiro e medidas para respectar o medioambiente.  

Dende a óptica temática, os indicadores sobre os que se obtivo máis información por 

parte das nove corporacións analizadas durante a análise foron: 1) medidas para 

respectar o medio ambiente –8 respostas; 2) emisión de gases invernadoiro –6 

contestacións; 3) políticas de reciclaxe –5 achegas. O indicador con menos datos é o 

referido ao impacto de tintas e materiais de impresión.  

No que atinxe ás corporacións, a RTP portuguesa e a ZDF alemá ofrecen información 

sobre cinco dos seis indicadores, seguidas pola BBC británica con catro. Cabe sinalar que 

a YLE finesa non inclúe información sobre desempeño ambiental na súa memoria de 

Responsabilidade Social Corporativa.  

 

Táboa 38. Desempeño ambiental nas RTV públicas europeas 
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 Uso de papel 

Catro corporacións das analizadas desenvolveron accións neste ámbito. A ORF, inmersa 

nun proceso de dixitalización, reduciu o uso de papel de 180.98 toneladas en 2009 a 

173.08 en 2011. Pola súa banda, a ZDF alemá reciclou no período 2011-2012 un total de 

20.3 toneladas de papel, mentres que a FT francesa tamén diminuíu o uso – sen 

especificar canto- e, en consecuencia, tamén a reposición de impresoras.  

A RTP empregou 27.6 toneladas de papel en 2013 –un tres por cento menos que o ano 

anterior-, se ben cada traballador incrementou o número de folios que usa ao día ata 

oito debido á redución de persoal. Para contrarrestar este feito, incrementouse o uso de 

papel reciclado un catro por cento.   

 

 Uso de auga  

Por canto á auga, a BBC reduciu o gasto un sete por cento no período 2012-2013, a ZDF 

baixou o consumo a 4.4 millóns de litros de auga ao ano –sen especificar porcentaxe con 

respecto aos anos anteriores- e a RTP fixo un uso un 27 por cento menor que en 2012, 

coa previsión de seguir na mesma liña coa instalación de torneiras economizadoras.  

 

 Impacto de tintas e materiais de impresión 

A RTVE española é a única corporación que ofrece información neste eido, ao facer 

público a través da súa memoria de RSC un proxecto de optimización de impresoras –en 

2012 retiráronse 389 dun total de 2 099 equipos. 

 

 Políticas de reciclaxe  

Cinco corporacións informan nas súas memorias de RSC sobre as súas políticas neste 

ámbito. A BBC sinala a mellora das ratios de reciclaxe nun 81 por cento no período 

2012-2013. Pola súa banda, a RTÉ reciclou en 2008 o 68 por cento dos residuos, e a RTP 

avoga pola xestión de recursos –sen ofrecer cifras.  
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A ORF austríaca apostou pola eficiencia económica a través da adquisición de aparellos 

tecnolóxicos de longa duración que, non obstante, esixen de maior corrente alterna e 

aire acondicionado. Ademais, en todas as compras tense en conta a dispoñibilidade de 

pezas de reposto. A corporación incrementou os residuos non reciclables das 132.74 

toneladas en 2009 ás 168.6 en 2011. Pola súa parte, a ZDF desenvolveu unha limpeza 

electrónica dos discos duros dos equipos en base á norma ISO 9001, coa revisión dun 

promedio de 500 ordenadores e 120 portátiles ao ano.  

 

 Emisións de gases invernadoiro  

Todas as corporacións analizadas achegan datos nas súas memorias de RSC sobre a 

emisión de gases, agás as de Austria, Finlandia e Francia. Trátase do indicador no que se 

rexistra a información máis concreta. 

A BBC mostra o seu compromiso a través de medicións de control co sistema “Albert”, 

para a sustentabilidade na produción de televisión. En canto ás cifras, apunta unha 

redución do gasto enerxético dun 4 por cento e de emisións CO2 nun 6 por cento no 

período 2012-2013. En Irlanda, a RTÉ diminuíu en 2008 o uso do gas natural nun 19 

por cento e do consumo eléctrico nun 11 por cento.  

O informe de RSC da RTP concreta os distintos tipos de emisións e as correspondentes 

cantidades para finalmente resolver que reduciu nun 17 por cento a emisión de gases 

invernadoiro en 2013. Ademais, prevé seguir a mesma tendencia, cunha redución do 

número de viaxes e a diminución da cantidade dos vehículos da flota. A ZDF acurtou o 

consumo enerxético a 902 289 kilovatios/hora e baixou a emisión de CO2 en vinte e 

catro toneladas anuais. Presenta a aposta polos vehículos eléctricos e acredita que toda 

a flota cumpre a norma de emisións Euro5. 

A única medida presentada pola RTVE española é a instalación de equipos de aire 

acondicionado de baixo consumo eléctrico. En Bélxica, a RTBF apunta o contrato de 

subministracións de electricidade verde a implementación piloto de vehículos de gas 

natural comprimido.  

 

 



ANÁLISE E RESULTADOS – MEMORIAS DE RSC 

361 

 

 Medidas para respectar o medioambiente 

Trátase do indicador que rexistrou maior cantidade de datos posto que o seu título máis 

xenérico permite incluír todo tipo de medidas desenvolvidas polas corporacións 

analizadas en aras de ser máis respectuosas co medioambiente. A única corporación que 

non achega ningunha acción é a YLE que, como xa se indicou anteriormente, non agrega 

o desempeño ambiental á súa memoria de RSC.  

Coa intención de reducir o impacto no medio, a BBC trasladou as súas oficinas e 

redaccións a unha nova sede sustentable e substituíu viaxes por xuntanzas a través de 

vídeo conferencia. En 2008, a radiotelevisión irlandesa adheriuse ao programa “Un 

pequeno paso”, desenvolvido pola Oficina de Transportes de Dublín, para alentar ao 

persoal a ir ao traballo a pé. Ademais, entrou a formar parte dun programa de 

promoción do uso da bicicleta entre os traballadores e traballadoras, con axudas 

económicas para sufragar a comprar destes vehículos. Por outra banda, eliminou o 

poliestireno en todas as actividades.  

 A ORF optimizou horas de uso de aire acondicionado, substituíu de forma progresiva as 

lámpadas, reduciu o aire e a auga nos sistemas de refrixeración e instalou paneis solares 

na sede –o que permitiu un aforro do 20 por cento. A RTP reduciu un 7 por cento o 

consumo de enerxía e un 12 por cento o de combustibles.  

A corporación con máis medidas de respecto ao medioambiente foi a ZDF alemá. Na súa 

última memoria de RSC sinala a substitución de compoñentes e equipos obsoletos; 

posta en marcha do proxecto Ecoprofit para a optimización no uso dos recursos; 

elaboración da Guía Ambiental; instalación de paneis solares no teito da sede; montaxe 

dun novo sistema de refrixeración que permite o aforro de 25 000 euros anuais, uso do 

tren sempre que sexa posible; colocación de bombillas LED e utilización de madeira 

certificada. Todas estas medidas permiten un aforro anual de 120 000 euros e a 

redución do gasto enerxético dun 1.3 por cento cada ano. Así mesmo, agrega que o 19 

por cento das compras contan cun certificado ecolóxico.  

Na mesma liña se expresou a RTVE española, que instalou lámpadas de longa duración 

nas sedes, derribou as instalacións afectadas por amianto, adquiriu tecnoloxías e 

ferramentas máis sustentables, instalou equipos enerxéticos máis eficientes –con 



TANIA FERNÁNDEZ LOMBAO 

sistemas `inverter´- e puxo en marcha o Servizo de Videoconferencia Corporativo, para 

reducir os desprazamentos de persoal –en 2012 efectuáronse 613 xuntanzas nesta 

modalidade. 

A memoria da FT francesa informa da aplicación das seguintes medidas no eido 

ambiental: uso de mobles de oficina respectuosos co medioambiente; utilización de 

deterxentes biolóxicos e lámpadas LED de baixo consumo; acondicionamento de salas 

de xuntanzas equipadas para videoconferencias; realización de compras de longa 

duración e promoción do Colectivo Ecoprod, para fomentar producións 

cinematográficos responsables. A RTBF belga apostou por bicicletas eléctricas nos 

edificios da corporación, adquisición de material de oficina de longa duración, e 

creación de dez ecogrupos de traballo para propoñer solucións en prol do 

medioambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISE E RESULTADOS – MEMORIAS DE RSC 

363 

 

 Autonómicas  

As tres corporacións autonómicas analizadas presentan nas súas últimas memorias de 

Responsabilidade Social Corporativa información relativa aos seis indicadores de 

desempeño ambiental incluídos na Ficha de Análise. A EITB vasca e a CRTVG son as que 

publica máis datos –cinco de seis en cada caso-, mentres que a CCMA dá resposta a catro 

das cuestións. 

Dende o punto de vista temático, os indicadores referidos ao uso de papel, as políticas 

de reciclaxe e as medidas para respectar o medioambiente son os que rexistran accións 

acometidas polas tres corporacións.  

 

Táboa 39. Desempeño ambiental nas RTV públicas das CC.AA. 

 

 

 

 Uso de papel 

As corporacións catalá e vasca limítanse a publicar as cantidades de consumo de papel 

referidas aos anos 2013 e 2012, respectivamente. No caso da CCMA, a cantidade 

ascende a 22 920 kilogramos, mentres que no segundo contabilízase en base a 7 863 

paquetes de 500 folios. A EITB vasca sinala a redución da compra de xornais e a 

diminución do consumo de folios dende 2010 nun 18.5 por cento. Ademais, fai mención 

á posta en funcionamento da aplicación Zero Paper para tramitar procesos operativos e 

de xestión sen papel, tan só a través dunha aplicación informática.  
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 Uso de auga  

A CRTVG é a única que achega información neste ámbito aínda que dun xeito pouco 

estudable. Informa de que o consumo de auga ascendeu en 2012 aos 6 430 metros 

cúbicos, sen ofrecer porcentaxes sobre o aumento ou caída do uso con respecto a anos 

anteriores nin previsións de accións para reducir a cifra.  

 

 Impacto de tintas e materiais de impresión  

Neste apartado conflúen dúas respostas pouco comparables. A EITB fai mención á súa 

política de impresión e sinala que desenvolveu medidas para a reubicación e redución 

de impresoras e para a instalación de software de control de impresión por persoa. Pola 

súa banda, a CCMA limítase a apuntar que o conxunto da corporación usou 300 

kilogramos de tóners en 2013. 

 

 Políticas de reciclaxe  

Na súa última memoria de RSC, a CCMA explica que enviou 872 elementos para a súa 

reciclaxe e cedeu material a fundacións, centros educativos e ONGs -2 252 elementos e 

56 receptores en 2012. Ademais, expresa o seu compromiso de reciclar o resto de 

materiais que emprega (en 2012: 18 960 kg de madeira, 379 kg de lata, 837 kg de pilas e 

baterías, 20 kg de plástico, 129 kg de CD e DVD, 11 156 residuos de aparellos 

electrónicos e 2 550 kg de cintas de vídeo. A CRTVG centra a súa actividade, segundo a 

memoria, en dous ámbitos: separación de residuos e eliminación de equipos obsoletos. 

A EITB presenta no seu informe a listaxe dos resultados da súa política de reciclaxe 

referidos ao período 2011-2012: a) aparellos eléctricos: 4 751 kg en 2011 e 320 en 

2012; b) fluorescentes: 65 kg en 2011 e 105 kg en 2012; c) pilas e baterías: 160 kg en 

2011 e 144 en 2012; d) residuos sanitarios: 16 kg en 2011 e 13 en 2012; e) papel e 

cartón: 25 630 kg en 2011 e 19 155 en 2012; f) plástico: 1 350 en 2011 e 1 922 en 2012; 

g) tóner: 29.8 kg en 2011 e 44.5 kg en 2012; h) madeira: 37 660 kg en 2011 e 33 100 en 

2012. 
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 Emisións de gases invernadoiro  

En canto aos gases invernadoiro, a EITB conseguiu unha redución do 16.3 por cento 

dende 2010. Ademais, esta corporación realiza unha Auditoría de Eficiencia Enerxética, 

a través da cal se decidiu a substitución de luminarias, instalación de alumeado 

selectivo, mellora do sistema de climatización, renovación dos sistemas de medición de 

enerxía e o apagado automatizado nocturno de equipos informáticos. O consumo 

eléctrico baixou de 10 724 849 kw/h en 2011 a 10 314 170 kw/h en 2012. En 

contraposición con esta batería de medidas, a CRTVG só pon de manifesto que o seu 

consumo de electricidade en 2012  foi de 5.07 gw/h. 

 

 Medidas para respectar o medioambiente 

Neste apartado no que se inclúen todo tipo de actuacións das corporacións co fin último 

de reducir o seu impacto sobre o medio, destaca o Plan de Acción para a xestión de 

residuos nos centros de actividade e o Manual de Boas Prácticas Ambientais da CCMA 

catalá.  

A memoria da EITB inclúe a posta en marcha do Plan d Mobilidade e a renovación da 

flota de vehículos por motivos ambientais. Así mesmo, apunta que todas as 

contratacións públicas se han de basear en criterios medioambientais. Por outra banda, 

todas as políticas ambientais da corporación vasca están certificadas por AENOR a 

través da norma ISO I400I. 

A principal medida da CRTVG consiste en destinar o 0.02 por cento dos recursos a 

campañas de sensibilización e formación medioambiental. Ademais, o informe de RSC 

inclúe as obras en centros de transformación para a súa optimización, a renovación de 

quince vehículos do parque móbil e a substitución de paneis tradicionais por outros 

activados pola tecnoloxía led.  
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3.1.3.6 DESEMPEÑO LABORAL 

É o último apartado da Ficha de Análise empregada para esta investigación, que se apoia 

sobre as recomendacións GRI. Neste caso, inclúe sete indicadores: políticas de 

contratación, remuneración dos dereitos de propiedade intelectual, políticas de 

igualdade, provisión de condicións seguras de traballo, información de fatalidades 

laborais, políticas de formación e número de empregados e empregadas que realizan 

actividades de formación.  

No que atinxe ao aspecto temático, os indicadores sobre os que as nove corporacións 

revelan máis información nas súas memorias de RSC son os de políticas de formación –

con oito achegas-, políticas de igualdade –con sete- e provisión de condicións seguras de 

traballo –con seis. Ningunha radiotelevisión fai mención ás remuneracións sobre a 

propiedade intelectual.  

Dende a óptica das corporacións, a RTP portuguesa é a que responde a máis indicadores 

–seis de sete-, seguida da RTVE española –cinco- e ORF, ZDF e FT –catro-.    

 

Táboa 40. Desempeño laboral nas RTV públicas europeas 
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 Políticas de contratación  

Cinco corporacións ofrecen información sobre este indicador. A ORF fai mención á 

contratación de autónomos –sen dar detalles-; a YLE apela ao convenio laboral 2014-

2016 e relaciónao coas accións de recrutamento de persoal; tamén a RTP recorre ao 

convenio colectivo e ao investimento en 3.7 millóns de euros en beneficios para o cadro 

de persoal e a RTVE ademais de citar o convenio da corporación, engade que só contrata 

menores pola vía artística e con permisos de autoridade laboral –vixía que as 

produtoras externas fagan o mesmo. 

A FT francesa explica na súa memoria a creación dunha plataforma online para enviar 

solicitudes de traballo en base a un repositorio de postos –a corporación reduciu o 

persoal no primeiro semestre de 2012 a 10 329 persoas, é dicir, perdéronse 333 postos. 

Así mesmo, subliña as opcións de mobilidade e os procesos de selección internos -19 

empregados e empregadas cambiaron de posto en 2012. 

 

 Políticas de igualdade  

A memoria de RSC da BBC destaca o compromiso co desenvolvemento das capacidades 

dos traballadores coas persoas discapacitadas e a vontade de incrementar a presenza da 

muller nas ondas e na pantalla. Para a detección das situacións de desigualdade da 

empresa elabora informes de avaliación titulados “Respecto no traballo”.  

Dende o punto de vista máis práctico, a RTÉ irlandesa conta cun servizo de gardería na 

súa sede para favorecer a conciliación da vida laboral e familiar, sobre todo das 

mulleres. A RTP portuguesa sinala que o 40 por cento dos 1 818 empregados cos que 

contaba a empresa en 2013 eran mulleres.  

A ORF constituíu unha Comisión de Igualdade de Oportunidades, que vela por garantir 

as mesmas oportunidades a todo o cadro de persoal da corporación. En números, o ente 

austríaco emprega a persoas procedentes de vinte e catro nacións e oitenta e catro 

persoas con discapacidade. No plano do xénero, o 42 por cento do persoal son mulleres 

e o 20 por cento dos cargos directivos son femininos. Así mesmo, conta con medidas 
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para compatibilizar a vida laboral e familiar, permisos de maternidade e paternidade e 

servizo de gardería na sede.  

A conciliación da vida laboral e familiar é o eixo sobre o que xira a política laboral da 

ZDF, incluíndo aos autónomos que traballan para a empresa. Neste senso, aposta polo 

traballo a tempo parcial e o teletraballo, ademais da ampliación dos horarios de 

gardería da sede e o pulo ao Fondo Social –a partir da explotación de dereitos fronte a 

terceiros- para empregados e empregadas con dificultades.  

A RTVE continúa co desenvolvemento dos preceptos do Plan de Igualdade de 2012, 

cuxo cumprimento é velado pola Comisión de Igualdade: aumentar de tres a tres anos e 

medio o tempo máximo de excedencia por cada fillo menor de 12 anos e por coidado 

dun familiar; mellorar o permiso de paternidade; facilitar a elección de quenda de 

traballo a quen ten fillos en período vacacional; empregar linguaxe non sexista, 

promover a incorporación da muller a postos de traballo de responsabilidade e adoptar 

códigos de conduta mediante a autorregulación. No que respecta ás cifras, o 26.7 por 

cento dos membros da alta dirección son mulleres. 

Máis alá da igualdade de xénero, a FT francesa fai mención á diversidade social e étnico 

cultural, a discapacidade e a saúde e a diversidade xeracional. Para evitar a 

discriminación, a corporación implantou a gravación telefónica con procesamento 

externo, creou unha sede de mediación social e lanzou un grupo de traballo para 

afrontar condutas antisociais. O bo desenvolvemento destas accións permitiulle ao ente 

obter a etiqueta AFNUR. 

 

 Provisión de condicións seguras de traballo 

Seis corporacións inclúen datos nas súas memorias clasificables nesta categoría. A ORF 

austríaca desenvolve as seguintes accións: chequeos anuais, campañas de vacinación, 

asesoramento nutricional e técnicas de relaxación, seguro de saúde complementario e 

análise das zonas de traballo manual. A YLE mide o benestar do persoal a través do 

método TYKE, unha enquisa que avalía o ambiente laboral, o liderado e o nivel de estrés 

no traballo. 
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A RTP conta cun Plan de Saúde para o persoal e os seus familiares, ademais de 

complementos salariais para baixas por enfermidade e seguros de pensións e de 

accidentes. Por outra banda, creou un Grupo de Traballo que vela pola mellora das 

condicións de saúde no traballo e contrata entidades externas para a prestación de 

servizos sanitarios. A ZDF réxese polas Directrices para a Seguridade e a Saúde, ao que 

engade seminarios de saúde ocupacional, actividades de asesoramento, visitas médicas, 

campañas de vacinación e accesos adaptados para persoas con mobilidade reducida. 

A política de seguridade e saúde da RTVE conta coa certificación OHSAS 18001. As 

últimas accións implementadas para mellorar este ámbito da RSC son: elaboración de 

manuais de autoprotección, creación de brigadas de emerxencia, medición de 

exposicións a campos magnéticos e actuacións de psicosocioloxía e medicina de 

traballo. Así mesmo, posúe unha póliza colectiva de saúde e seguro colectivo de 

accidentes, de vida e de incapacidade temporal. 

A FT creou en 2012 o Observatorio da Saúde para afondar no desenvolvemento de 

condicións óptimas de traballo. As súas recomendacións preséntanse ao Comité 

Executivo de Saúde e Calidade de Vida no Traballo, que se reúne dúas veces ao ano. 

Ademais, implementou un servizo complementario de atención psicolóxica para o 

persoal que se converte en testemuña de agresións ou actos violentos. 

 

 Información de fatalidades laborais 

Tan só dúas corporacións publican información relacionada con accidentes laborais. A 

ORF sinala que non rexistrou ningunha fatalidade nos últimos vinte anos, mentres que a 

RTP cuantifica as incidencias en seis en 2012. Ademais, engade os seguintes datos: os 

días perdidos por accidente profesional ascenderon a 242, a taxa de absentismo 

situouse no 0.8 por cento e non se produciu ningún falecemento relacionado co traballo. 
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 Políticas de formación  

Todos os entes, agás o belga, desenvolveron accións relativas a este indicador, segundo 

referencian nas súas memorias de RSC. A BBC implementou o programa “BBC Career”, 

co obxectivo de que o persoal alcance o seu máximo potencial. A RTÉ puxo en marcha en 

2009 unha guía en liña dirixida aos seus xornalistas para alcanzar a perfecta 

pronunciación de todas as palabras.  

A ORF apoiou a súa acción nos programas integrais de capacitación, os seminarios de 

investigación, reportaxe e moderación, os obradoiros de desenvolvemento persoal e 

auto organización e as prácticas profesionais para estudantes. Na mesma liña traballou 

a YLE, con formación para alumnado, adestramento de directivos sobre liderado, 

xestión e comunicación superior, rotación de postos de traballo e participación en 

proxectos de desenvolvemento e o impulso de iniciativas en equipo –con bonificación 

de entre 600 e 1 200 euros.  

O Centro de Formación de RTP, que foi integrado en 2013 na Dirección de Recursos 

Humanos, ofreceu en 2013 unhas 6 381 horas de formación: 42 por cento en 

xornalismo, 23 por cento en xestión e administración e 13 por cento en audiovisual. 

Pola súa banda, a ZDF avogou, dende a óptica externa, pola formación de estudantes e, 

dende a interna, pola creación de grupos de traballo para novos directivos e realización 

de actividades de capacitación.  

A RTVE española actúa en base a un Plan Anual de Formación Interna, a través do cal se 

desenvolveron 66 accións de formación en 2013 –17 316 horas- nas que participaron    

1 236 empregados e empregadas. Ademais, o ente reforzou o Portal do Traballador, con 

acceso personalizado que facilita a interacción con Recursos Humanos e remodelou a 

intranet.  A FT francesa celebrou 18 000 xornadas de formación en 2012, mil máis que o 

ano anterior.  
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 Número de empregados/as que realizan actividades de formación 

Catro corporacións ofrecen este dato nas súas memorias de RSC. A BBC especifica que o 

98 por cento do persoal recibiu un total de 46 000 días de formación directa, mentres 

que 1 000 traballadores e traballadoras participaron no programa de liderado. Nos 50 

eventos de creatividade estiveron presentes 4 400 delegados.  

Pola súa banda, nas 6 381 horas de formación da RTP, o 57,9 por cento do persoal eran 

homes. A ZDF sinala que o 50 por cento do seu cadro de persoal recibiu 3.5 días de 

media de formación no período 2011-2012, mentres que a RTVE destaca que o 65 por 

cento do cadro de persoal accedeu ás accións formativas. Ademais, en 2012 emitiu 258 

axudas de estudos a persoal da empresa.  

 

 

 Autonómicas 

As corporacións autonómicas analizadas nesta investigación inclúen nas súas memorias 

de Responsabilidade Social Corporativa información relacionada coas políticas laborais. 

Esencialmente, os indicadores que acubillan a maior parte da información son os de 

provisión de condicións seguras de traballo e políticas de formación, con respostas por 

parte dos tres entes. No extremo oposto, sitúase a premisa relativa á remuneración dos 

dereitos de propiedade intelectual, que, como no caso das europeas, non rexistra ningún 

dato, ao igual que sucede co punto sobre o número de empregados e empregadas que 

realizan actividades de formación.  

As corporacións que achegan máis documentación son a EITB vasca e a CRTVG galega, 

con catro respostas sobre sete premisas cada unha, mentres que a CCMA catalá dá 

resposta a dous dos subapartados.  
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Táboa 41. Desempeño laboral nas RTV públicas das CC.AA. 

 

 

 Políticas de contratación 

A EITB informa da actualización da Bolsa de Traballo cos resultados da Oferta Pública 

de Emprego de 2010, cunha baremación rexida por principios de igualdade, mérito e 

capacidade. A CRTVG apela ao cumprimento do convenio colectivo, cuantifica en nove as 

ofertas de emprego e prácticas en 2012 e confirma a celebración de xuntanzas co 

Comité Interempresas, Comités de Empresa de CRTVG, RG e TVG, Comisións Paritaria e 

de Listas de Contratación, Comité de Seguridade e Saúde Laboral e Comisión de 

Formación. 
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 Políticas de igualdade 

O Plan de Igualdade da EITB ten como obxectivo diagnosticar e desenvolver medidas, 

socializar a igualdade, empregar linguaxe non sexista e promover a participación activa 

das mulleres. Ademais, a corporación é membro do Observatorio Vasco da Violencia 

Machista. En canto aos números, o 43 por cento do persoal son mulleres e o 33.2 por 

cento das cadeiras dos equipos directivos son femininas.  

No que respecta á igualdade de xénero, a CRTVG aposta pola conciliación da vida laboral 

e familiar –con dez casos en 2012- e o incremento da presenza da muller nos órganos de 

dirección –39 por cento dos postos en 2012. Por canto, á discapacidade, a corporación 

estableceu cotas de inserción nos procesos de contratación de persoal. Non se rexistrou 

ningún expediente por acoso, abuso ou intimidación o ano ao que se refire a memoria de 

RSC.  

 

 Provisión de condicións seguras de traballo 

A CCMA desenvolveu en 2013 sesións sobre pautas de seguridade e impulsou a 

iniciativa de voluntario interno en centros socioeducativos –cun orzamento de 6 921 

euros. A CRTVG fixo entrega en 2012 de 979 equipos de protección individual e prendas 

de apoio aos seus equipos e celebrou dez xuntanzas do Comité de Seguridade e Saúde.  

As accións da EITB abrangueron dende a celebración da Semana da Saúde, con charlas 

sobre primeiros auxilios, medicións da tensión ocular e concienciación en hábitos 

saudables, ata conferencias sobre seguridade vial, servizos de fisioterapia e osteopatía a 

prezos reducidos e un Plan de Mobilidade, co fomento do uso da bicicleta.  
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 Políticas de formación  

A EITB vasca distribúe as súas accións formativas en dúas vertentes: a) Interna: 

coaching para equipos e pulo da asunción de responsabilidades cun esforzo anual do 50 

por cento en 2011 e o 43.9 por cento en 2012; b) Externa: cursos na licenciatura de 

Comunicación Audiovisual da Universidade de Mondragón, cursos de verán, Máster 

EITB Deusto en Xestión de Comunicación Audiovisual, Empresarial e Institucional; 

Máster en Comunicación Multimedia, 28 convenio formativos con 8 centros en 2012 e 

becas de prácticas para xornalistas e guionistas.  

 A CRTVG desenvolveu en 2012 un total de 833 horas formativas en 13 accións e 40 

horas de sensibilización sobre medioambiente. Ademais, no mesmo ano implantou a 

Normativa Social Media, para guiar aos profesionais no uso das novas tecnoloxías. A 

CCMA sinala que cada ano acolle a 350 estudantes en programas de prácticas.
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3.2 CUESTIONARIOS 

Nesta investigación tratouse de contrastar o coñecemento que se desprendeu da análise 

das memorias de Responsabilidade Social Corporativa das corporacións de 

radiotelevisión estatal pública a través do envío dun cuestionario de vinte e oito 

preguntas, cuxo obxectivo era afondar nas cuestións de máis relevancia para esta tese 

de doutoramento e que, por ende, aparecen reflectidas nas hipóteses.  

As vinte e oito radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea e as doce 

autonómicas do Estado español recibiron o mesmo cuestionario, no que se lles 

preguntaba sobre o desenvolvemento da RSC nas súas corporacións. Tal e como se 

detallou no apartado metodolóxico desta tese, obtivéronse doce respostas para a análise 

de ámbito europeo e dúas para o estudo estatal español.  

Nas seguintes páxinas penéiranse as respostas e a información ofrecida polas persoas 

que, en representación das súas respectivas corporacións, deron contestación ao 

cuestionario: 

 YLE de Finlandia: Kirsi Bruck, responsable de Desenvolvemento e de RSC. 

Previamente traballou en xornais e radios. Chegou á YLE en 1996 para 

desempeñar postos xornalísticos. En 2009 foi nomeada responsable de 

Medioambiente e en 2012 de Responsabilidade Social Corporativa. 

 ZDF de Alemaña: Jens Müller, responsable de RSC. Xornalista e economista 

que realizou o seu doutormanento na rama da política económica. Traballou 

como investigador na área de xestión dos medios de comunicación ata que 

foi contratado pola corporación pública alemá.  

 RTP de Portugal: Ana Fischer, membro do Consello de Administración. 

Ocupou distintos cargos de responsabilidade na corporación pública 

portuguesa, entre eles, Dirección de Persoal e Departamento de Acción 

Social. 
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 LRT de Lituania: Žygintas Pečiulis, presidente do Consello de 

Administración. Xornalista e profesor universitario preocupado polos 

estándares da ética xornalística. Entre 1978 e 1991 foi editor na 

radiotelevisión pública lituana. 

 HRT de Croacia: Damir Simunovic, xefe de Desenvolvemento e Relacións 

Internacionais. Traballa na televisión pública dende 1989, onde ocupou os 

cargos de xefe de Tecnoloxía de Rede de Televisión, xefe de Produción 

Televisiva, xefe do departamento de Tecnoloxías da Información, subxerente 

de Estratexia e Desenvolvemento Estratéxico, consultor de medios e 

actualmente xefe de Desenvolvemento e Relacións Internacionais. 

 RTÉ de Irlanda: Vivienne Flood, responsable de Comunicacións e RSC. 

Publicista de profesión. Foi membro do gabinete de prensa da corporación 

pública. 

 CT da República Checa: Michaela Fricova, responsable da Área de Acción 

Solidaria. Xornalista entre 2006 e 2008, ano en que foi nomeada xefa do 

gabinete de prensa de Nova TV. Ocupa o cargo actual na televisión pública 

dende 2012. 

 RTVS de Eslovaquia: Václav Mika, director xeral. Licenciado en Economía e 

Xestión da Produción, foi asesor do Ministeiro de Cultura, director da axencia 

de medios PSMA, director xeral de Radio Express, presidente da Asociación 

de Radio Independente, director xeral de TV Markiza e director xeral da 

radiotelevisión pública dende 2012. 

 ERR de Estonia: Karin Victoria Kuuskemaa, membro do Consello de 

Administración. É responsable do Departamento Legal da radiotelevisión 

pública. Licenciada en Dereito.  

 SVT de Suecia: Johan Hartman, responsable de Estratexia e RSC. Previamente 

foi director de numerosos proxectos na radiotelevisión pública e xefe de 

Desenvolvemento Sustentable. 

 BBC do Reino Unido: Nicky O´Donell, editora. Empezou a traballar na 

radiotelevisión pública británica en 1990 como becaria radiofónica. Foi 
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reporteira, presentadora e produtora. Posteriormente desenvolveu o seu 

labor xornalístico noutras radios e televisións e formou parte do equipo que 

redactou o BBC Charter Renewal. É a coordinadora nacional de CIRCOM no 

Reino Unido.  

 ORF de Austria: Gerhard Draxler, directivo. Empezou a súa carreira como 

profesor e asistente de investigación na universidade. A súa experiencia nos 

medios arrancou en 1977 e sete anos despois era xefe do departamento de 

política e negocios do xornal Kronen Zeitung. En 1991 chegou á ORF, onde 

ocupou os cargos de xefe dos estudios rexionais, director adxunto dos 

estudios Estiria e Carintia e diretor de Información. 

 CCMA de Cataluña: Laura Baladas, coordinadora de RSC. É xornalista e 

compaxina o seu cargo co posto de Defensora da Audiencia na 

radiotelevisión pública catalá. 

 CRTVG de Galicia: Fernando Ojea, director de Comunicación (dende 2009). 

Xornalista que previamente traballou como director de economía e editor 

xefe de La Voz de Galicia e editor de Atlántico Diario.  

Das doce corporacións europeas que responderon ao cuestionario, a metade publican 

periodicamente informes sobre as súas estratexias e accións de Responsabilidade Social 

Corporativa, mentres que as seis restantes non fan mención algunha a esta cuestión nos 

seus sitios web. Aínda e así teranse en conta todas as respostas de igual xeito por 

entender que resulta relevante para a investigación coñecer as planificacións das 

radiotelevisións que ata o de agora non presentan ningún tipo de documentación ao 

respecto da RSC. No caso das dúas autonómicas, ambas presentan memorias de 

desempeño, máis recentemente a CRTVG galega.  
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A continuación desglósanse as respostas obtidas para cada unha das vinte e oito 

preguntas que compoñen o cuestionario, que consta de dous bloques de preguntas: 

 Xenérico: sobre RSC nas radiotelevisións públicas. 

 Específico: sobre o desenvolvemento da RSC na organización á que pertence 

o enquisado. 

 

A continuación detállase o fluxo de respostas a cada unha das preguntas do 

cuestionario. 

 

I. Coñece o significado do concepto Responsabilidade Social Corporativa? 

 

Táboa 42. Coñecemento do significado de RSC - Europeas 

 

 

Os doce enquisados responden á Pregunta 1 do cuestionario que si que teñen 

coñecemento da definición do significante Responsabilidade Social Corporativa. O 

mesmo ocorre cos dous entrevistados das dúas corporacións autonómicas.  
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Táboa 43. Coñecemento do significado de RSC – Autonómicas 

 

 

 

II. Cre que a Responsabilidade Social Corporativa se adapta ao marco lexislativo 

actual das radiotelevisións públicas en Europa? 

 

Táboa 44. Adaptación da RSC ao marco lexislativo das RTV en Europa – Europeas 

 

 

Todos os enquisados, na súa resposta á Pregunta 2, agás o da ORF austríaca, aseguran 

que a RSC está convenientemente adaptada ao marco lexislativo europeo. Esta cuestión 

entronca directamente coa Pregunta 3 do cuestionario: Por que? 

No caso das dúas autonómicas, a Pregunta 2 foi respondida de forma afirmativa por 

parte dos dous enquisados das corporacións de Cataluña e Galicia. 
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Táboa 45. Adaptación da RSC ao marco lexislativo das RTV en Europa – Autonómicas 

 

 

 

III. Por que? 

 

A Pregunta 3 derívase directamente da Pregunta 2 (Cre que a Responsabilidade Social 

Corporativa se adapta ao marco lexislativo das radiotelevisións públicas en Europa?), 

posto que require unha explicación sobre a resposta de Si ou Non indexada na cuestión 

anterior. En primeira instancia, analízanse as corporacións europeas e acódese primeiro 

aos argumentos das corporacións que publican informes de RSC para a continuación 

presentar as exposicións daquelas que carecen de memorias de desempeño.  

O responsable desta materia na corporación alemá, Jens Müller, sinala que se debe a 

que: 

“As emisoras públicas teñen unha responsabilidade 

especial sui generis”. 
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Mentres que Ana Fischer, membro do Consello de Administración da RTP portuguesa, 

apunta que: 

“A Responsabilidade Social ten unha forte conexión coa 

innovación (novos produtos e servizos), co 

recoñecemento dos dereitos humanos, a ética social e o 

respecto ao medioambiente e de aí que os organismos 

públicos de radiodifusión non poidan estar lonxe desa 

estratexia”. 

 

Na mesma liña respondeu a responsable de Comunicación e RSC da RTÉ irlandesa, 

Vivienne Flood, que destacou que: 

 “A ética no servizo público e os programas de 

Responsabilidade Social Corporativa teñen o valor 

compartido de intentar alcanzar un impacto positivo na 

sociedade”. 

 

A editora de BBC, Nikki O´Donnel, redunda sobre a idea da unión entre o servizo público 

e a Responsabilidade Social Corporativa: 

“Hai unha conexión moi forte entre os medios de servizo 

público e a Responsabilidade Social Corporativa”. 

 

A resposta do directivo de ORF Gerhard Draxler foi a única discordante na Pregunta 2, 

na que respondeu Non para sinalar a continuación que a RSC non se adapta ao marco 

lexislativo das radiotelevisións públicas en Europa. O seu argumento xustificativo non 

despexa incógnitas: 

“Nada sucede porque si”. 
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Por canto ás corporacións que non publican informes de desempeño sobre 

Responsabilidade Social Corporativa, destaca a da responsable da Área de Acción 

Solidaria da CT, Michaela Fricova:  

“Creo que as televisións de servizo público na Unión 

Europea foron desenvolvendo os principios de RSC nas 

súas actividades de forma constante e por longo tempo, 

pois foron fundadas e financiadas para prestar un 

servizo público. Algunhas das televisións son máis 

intensas a este respecto e outras menos. Está 

intimamente relacionada co desenvolvemento político e 

económico de cada país. Tamén penso que se ampliou a 

conciencia durante a crise económica do papel 

fundamental do servizo público e das accións de RSC, 

porque non son tan dependentes da situación económica 

e pode construír estratexias a longo prazo con 

resultados positivos”. 

 

Na opinión de Damir Simunovic, responsable de Desenvolvemento da HRT de Croacia:  

“Todo depende da visión persoal que se proxecte dende a 

alta dirección”. 

 

O resto de corporacións non responderon a esta Pregunta 3, cuxa finalidade era aclarar 

ou engadir información sobre a resposta á Pregunta 2.  
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No ámbito autonómico español, a Pregunta 3 só foi respondida polo director de 

Comunicación da CRTVG, Fernando Ojea, nos mesmos termos que os empregados pola 

maioría das corporacións europeas.  

“A RSC é unha extensión natural da misión de servizo 

público das radiotelevisións públicas”.  

 

IV. A que áreas de xestión das radiotelevisións públicas deben dar prioridade as 

estratexias de Responsabilidade Social Corporativa? 

 

Táboa 46. Áreas de xestión ás que debe dar prioridade a RSC – Europeas 

 

 

Todas as radiotelevisións, agás a RTVS de Eslovaquia, responderon a esta pregunta. Por 

corporacións, a maioría delas sinalan varias áreas ás que deben dar prioridade as 

estratexias de RSC –excepto a LRT de Lituania, que tan só marca unha.  
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Por canto ás corporacións que publican periodicamente informes sobre RSC, a YLE 

finesa detecta sete áreas principais: independencia política, financiamento, adaptación 

ao ecosistema dixital, regulación de emprego, creatividade e innovación, relación coas 

audiencias e sustentabilidade medioambiental; a ZDF alemá queda tan só coas dúas 

últimas; a RTP portuguesa, ademais desas dúas, engade reconversión tecnolóxica, 

adaptación ao sistema dixital, regulación de emprego e revisión do marco legal e a RTÉ 

irlandesa sinala a independencia política, a adaptación ao ecosistema dixital, a 

creatividade e a innovación, a relación coas audiencias e a sustentabilidade 

medioambiental.  

A enquisada da BBC subliña tres áreas: creatividade e innovación, relación coas 

audiencias e sustentabilidade ambiental; mentres que o da ORF destaca catro: 

independencia política, financiamento, revisión do marco legal e relación coas 

audiencias.  

Pola súa banda, das corporacións que non publican informes de RSC, a HRT considera 

que as áreas a ter en conta no desenvolvemento da RSC son: independencia política, 

reformulación da misión, relación coas audiencias e sustentabilidade medioambiental; a 

CT checa concibe que as estratexias deben gravitar en torno a: reconversión tecnolóxica,  

creatividade e a innovación, relación coas audiencias e sustentabilidade 

medioambiental; a ERR sinala independencia política, creatividade e a innovación, 

revisión do marco legal e sustentabilidade medioambiental; a LRT lituana apunta 

unicamente á área da independencia política e a SVT subliña a reformulación da misión, 

a relación coas audiencias e a sustentabilidade ambiental. 

En termos xerais, as corporacións consideran que as áreas máis importantes no 

desenvolvemento de estratexias de RSC son as de relación coas audiencias e 

sustentabilidade medioambiental, xa que foron sinaladas por nove das once persoas 

enquisadas. As seguintes con maior apoio son as referidas á independencia editorial –

con seis respostas favorables- e á creatividade e a innovación –con cinco marcas-; 

mentres que o resto de áreas son tidas en conta por dúas ou, ao sumo, tres das 

radiotelevisións. 

Este pregunta demostra que non existe un consenso total e absoluto sobre cales deben 

ser as cuestións que a Responsabilidade Social Corporativa debe regular a través das 
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súas estratexias. Só queda claro que para a maior parte das corporacións que 

contestaron o cuestionario resulta importante, neste eido, a relación coas audiencias e a 

sustentabilidade medioambiental.  

 

Táboa 47. Áreas de xestión ás que debe dar prioridade a RSC – Autonómicas 

 

 

No ámbito autonómico, a enquisada da CCMA catalá non respondeu esta pregunta  e o 

director de Comunicación da CRTVG sinalou tan só un área de importancia na 

elaboración de estratexias de RSC: a relación coas audiencias. Esta resposta, coincide 

coa tendencia principal detectada na análise referida ás corporacións europeas.  
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V. Desenvolve a súa organización accións formalmente entendidas como 

Responsabilidade Social Corporativa? 

 

Táboa 48. Corporacións que desenvolven accións de RSC – Europeas 

 

 

Das doce respostas obtidas, as seis corporacións que publican periodicamente informes 

sobre Responsabilidade Social Corporativa responden a esta cuestión de forma 

afirmativa, como tamén o fan dous dos entes dos que non hai constancia sobre o 

desenvolvemento de accións formalmente entendidas como RSC: a LRT lituana e a CT 

checa. Pola contra, as radiotelevisións de Croacia, Eslovaquia, Estonia e Suecia 

confirman que polo momento non contan con estratexias neste ámbito.  
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No ámbito autonómico, as dúas corporacións que responderon o cuestionario, e que 

ademais publican memorias de RSC, responden afirmativamente a esta cuestión.  

 

Táboa 49. Corporacións que desenvolven accións de RSC – Autonómicas 

 

 

 

VI. Se a resposta é Si, dende cando? 

 

A YLE finesa concreta que desenvolve accións formalmente entendidas como 

Responsabilidade Social Corporativa dende 2009 e a ZDF dende 2004. A RTP 

portuguesa apunta que o fai dende o seu nacemento, aínda que con maior foco dende 

tempos recentes –segundo as memorias publicadas, dende 2010. Pola súa banda, os 

cuestionarios de BBC e ORF non acertan a ofrecer unha data concreta. 

A enquisada da RTÉ irlandesa explica que a corporación desenvolveu unha serie de 

iniciativas ad hoc de RSC con proxectos en toda a organización. Non obstante, neste 

punto, esa actividade está sendo revisada coa intención de converter estas accións en 

obxectivos máis formais na empresa. Este pode ser o motivo polo cal esta 

radiotelevisión leva sen publicar memorias de Responsabilidade Social Corporativa 

dende 2009.  
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Pola súa banda, como se sinalou anteriormente, dúas corporacións aseguran 

desenvolver accións formalmente entendidas como RSC sen que haxa constancia 

documental de que o fagan nin nas súas propias páxinas web nin nas bases de datos das 

iniciativas internacionais. A LRT lituana subliña que a RSC está implantada como 

modelo de autorregulación na súa organización dende 1988 e a RTVS eslovaca aclara 

que deu un pulo nesta materia dende o cambio de dirección da empresa, hai case tres 

anos. 

Dende o punto de vista autonómico, a enquisada da CCMA catalá expón que a súa 

corporación desenvolve accións formalmente entendidas como Responsabilidade Social 

Corporativa dende 1992. A CRTVG galega foi máis tardía, co inicio das accións en 2011.  

 

VII. Se a resposta é Non, prevé que se desenvolvan no futuro? 

 

As catro corporacións que admiten non desenvolver accións de RSC amosan as súas 

previsións de comezar a facelo ou nos vindeiros cinco anos -caso da HRT croata- ou ben 

nos próximos dez –as corporacións de Eslovaquia, Estonia e Suecia. 
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VIII. Por que decidiu a súa organización comezar a desenvolver accións 

formalmente entendidas como Responsabilidade Social Corporativa? 

 

 

Táboa 50. Motivo do inicio das accións de RSC – Europeas 

 

Para a análise deste punto débese partir de que dúas corporacións –RTVS e ERR- non 

presentaron resposta, co cal todos os datos serán valorados sobre dez. Tres 

radiotelevisións informan de que unha única motivación propiciou o inicio das accións 

de RSC: a aproximación ás necesidades dos grupos de interese no caso da ZDF, o 

posicionamento estratéxico no da LRT e a reputación no da ORF.   

O resto de entes sinalan varios dos argumentos propostos para explicar as razóns da 

implantación deste sistema de autorregulación. A YLE, a RTP e a SVT (que presenta 

resposta a pesar de recoñecer na anterior pregunta que non desenvolve RSC) apuntan á 

reputación, a aproximación ás necesidades dos grupos de interese, o posicionamento 

estratéxico e o dsenvolvemento sustentable. Pola súa banda, a HRT (que ao igual que a 

SVT admite carecer de RSC) e a BBC sinalan os mesmos que as anteriores, agás o 

referido ao posicionamento estratéxico, mentres a RTÉ irlandesa inclúe este último en 

substitución da aproximación ás necesidades dos grupos de interese. 
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No que atinxe á órbita argumentativa, imponse a motivación relativa á reputación –con 

oito marcas sobre dez-, seguida pola aproximación ás necesidades dos grupos de 

interese –con sete- e o posicionamento estratéxico –con seis.  

Os dous enquisados das corporacións de radiotelevisión pública das Comunidades 

Autónomas de Cataluña e Galicia coinciden na súa resposta e identifican dous motivos 

no comezo do desenvolvemento de accións formalmente entendidas como RSC: 

aproximación ás necesidades dos grupos de interese e posicionamento estratéxico. 

Trátase de dous dos tres principais argumentos alegados polas corporacións europeas, 

tralo relativo á reputación, que as autonómicas, non obstante, non mencionan.  

 

Táboa 51. Motivo do inicio das accións de RSC – Autonómicas 
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IX. Qué órgano motivou o inicio desas accións? 

 

Táboa 52. Órgano que motivou o inicio das accións de RSC – Europeas 

 

 

Catro corporacións de radiotelevisión pública da Unión Europea evitan contestar esta 

pregunta, das cales dúas desenvolven accións formalmente entendidas como RSC –YLE 

e ORF- e as outras dúas carecen de estratexias nesta materia –RTVS e ERR. 

Entre os oito casos restantes identifícanse respostas moi diferenciadas. Por unha banda, 

o Consello de Administración foi o órgano que motivou a posta en marcha de accións de 

RSC nas corporacións de Portugal, Reino Unido e República Checa –esta última, 

corporación da que non existe constancia documental sobre as súas accións de RSC. 

A RTÉ irlandesa e a BBC británica sinalan á Dirección Xeral, como tamén o fan a LRT 

lituana e a HRT croata, aínda que previamente recoñeceron que non desenvolven 

accións de RSC. Por outra banda, RTP, RTÉ e CT identifican o Departamento de 

Comunicación como responsable da posta en marcha deste sistema de autorregulación e 

a ZDF alemá e a SVT sueca fan o propio co Departamento de Relacións Institucionais.  

En resumo, catro corporacións indican que a decisión procedeu conxuntamente de dous 

órganos: 1) Consello de Administración e Departamento de Comunicación na RTP e a 

CT; 2) Dirección Xeral e Departamento de Comunicación na RTÉ; 3) Consello de 
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Administración e Dirección Xeral na BBC. As corporacións restantes especifican que a 

motivación xurdiu dun único departamento: 1) Relacións Institucionais en ZDF e SVT; 

2) Dirección Xeral en LRT e HRT. 

Esta pregunta mostra ás claras que non existe unha evidencia de cal é o lugar do que 

debe provir a decisión, a motivación e a orde que pon en marcha os mecanismos de 

autorregulación baseados na Responsabilidade Social Corporativa.  

 

Táboa 53. Órgano que motivou o inicio das accións de RSC – Autonómicas 

 

 

A Dirección Xeral foi o órgano que motivou o inicio das accións de RSC nas corporacións 

autonómicas de Galicia e Cataluña.  
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X. Como se executa a Responsabilidade Social Corporativa na súa organización? 

 

Táboa 54. Modo de execución da RSC– Europeas 

 

 

Para a Pregunta 10 tampouco foi posible lograr un acordo xeral entre as corporacións. 

Os enquisados dos entes de Croacia, Eslovaquia e Estonia non emitiron ningunha 

resposta por teren declarado anteriormente que non desenvolven accións formalmente 

entendidas como RSC. O mesmo sucede coas radiotelevisións de Lituania e Suecia que, 

non obstante, si que responden esta pregunta.  

Os entes de Irlanda, Suecia, Reino Unido e Austria informan de que as súas accións de 

RSC (no caso do sueco aínda non son consideradas como tal) se desenvolven a través 

dun departamento propio incluído no organigrama da empresa. Pola súa banda, as 

corporacións de Finlandia, Portugal e Lituania (sen RSC propiamente dita) execútanas a 

través de colaboracións con axentes externos.  

Cabe sinalar que a resposta que recibiu m|is validacións foi a de “Outros” –YLE, ZDF, 

RTP, CT, SVT e BBC- aínda que ningunha delas especificou en que consisten esas outras 

modalidades. Non obstante, desas seis marcas, catro son compartidas con outras das 

respostas ofrecidas aos enquisados.  

Ningunha das corporacións busca, en principio, acordos con fundacións para o 

desenvolvemento das súas accións de Responsabilidade Social Corporativa.  
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Táboa 55. Modo de execución da RSC – Autonómicas 

 

 

No caso das autonómicas, a CCMA de Cataluña informa de que as súas accións 

formalmente entendidas como RSC son desenvolvidas a través dun departamento 

propio e tamén por medio de fundacións, mentres que a CRTVG de Galicia atribúe esta 

función exclusivamente a un departamento sobre este modelo de autorregulación.  
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XI. Que vertente ou vertentes da Responsabilidade Social Corporativa 

caracterizan as accións da súa organización? 

 

Táboa 56. Vertentes da RSC que caracterizan as accións das RTV públicas – Europeas 

 

 

Os enquisados das corporacións de Croacia, Eslovaquia e Estonia, ao igual que na 

pregunta anterior, non ofrecen resposta á Pregunta 11, posto que non desenvolven 

accións formalmente entendidas como RSC. Tampouco o fan os entes de Lituania e 

Suecia, pero achegan igualmente as súas impresións.  

Todas as corporacións que responderon esta cuestión están de acordo ao sinalar o 

cumprimento da misión de servizo público como vertente principal do 

desenvolvemento da RSC nas súas organizacións. Os seguintes argumentos con máis 

validacións son os relacionados coa avaliación dos impactos ambientais e sociais no 

entorno, mantemento da ética empresarial, dereitos laborais e bo goberno e 

contribución ao desenvolvemento sustentable da sociedade, con cinco apoios cada un. A 

vertente baseada no respecto aos dereitos humanos obtivo catro marcas.  
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Por corporacións, a YLE finesa e a RTP portuguesa validaron os cinco argumentos 

presentados no cuestionario e a BBC do Reino Unido todos agás o último, sobre o 

respecto aos dereitos humanos. A ZDF alemá marcou o mantemento da ética 

empresarial, os dereitos laborais e o bo goberno, ademais do cumprimento da misión de 

servizo público e a contribución ao desenvolvemento sustentable da sociedade, mentres 

que a CT checa os dous últimos e o respecto aos dereitos humanos.  

A SVT sinalou o cumprimento da misión de servizo público, avaliación dos impactos 

ambientais e sociais no entorno e respecto aos dereitos humanos; a ORF etiquetou a súa 

RSC no cumprimento da misión e o mantemento da ética empresarial, dereitos laborais 

e bo goberno e a LRT marcou unicamente a avaliación dos impactos ambientais e sociais 

no entorno.  

 

Táboa 57. Vertentes da RSC que caracterizan as accións das RTV públicas – Autonómicas 

 

A CCMA perfila a súa Responsabilidade Social Corporativa unicamente no cumprimento 

da misión de servizo público, discurso avalado tamén pola CRTVG que, sen embargo, 

tamén engade as vertentes relacionadas co mantemento da ética empresarial, dereitos 

laborais e bo goberno e respecto aos dereitos humanos.  
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XII. A Responsabilidade Social Corporativa condiciona as decisións económicas da 

súa organización? 

 

Táboa 58. A RSC condiciona as decisións económicas– Europeas 

 

 

A excepción das corporacións de Croacia e Estonia, o resto de entes emitiron resposta á 

Pregunta 12. O consenso foi, novamente imposible: catro corporacións –YLE, ZDF, RTP e 

RTÉ- marcaron o Si, mentres que outras cinco –LRT, CT, RTVS, SVT e BBC- sinalaron o 

Non.  

Cabe valorar que as catro corporacións que responderon Si desenvolven accións 

formalmente entendidas como Responsabilidade Social Corporativa, mentres que do 

segundo grupo tan só a BBC aplica este sistema de autorregulación, ademais da CT, que  

aínda que non publica memorias sobre o desempeño da súa RSC, aduciu no cuestionario 

que si que conta cunha estratexia nesta materia.  

 

 

 

 



TANIA FERNÁNDEZ LOMBAO 

 

 

Táboa 59. A RSC condiciona as decisións económicas – Autonómicas 

 

A pesar de mostrar un alto grao de coincidencia nas súas respostas, a CCMA e a CRTVG 

non presentan as mesmas impresións sobre a idea de que a Responsabilidade Social 

Corporativa condicione as decisións económicas da súa organización. Neste caso, a 

galega entende que Si, mentres que a catalá marca o Non.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISE E RESULTADOS – CUESTIONARIOS SOBRE RSC 

399 

 

 

XIII. Que grupos de interese son prioritarios para a súa organización no 

desenvolvemento da Responsabilidade Social Corporativa? 

 

Táboa 60. Grupos de interese prioritarios no desenvolvemento da RSC – Europeas 

 

 

Do conxunto das doce corporacións enquisadas obtívose resposta á Pregunta 13 por 

parte de todas, agás RTVS e ERR. Dúas das organizacións –RTP de Portugal e BBC do 

Reino Unido- marcaron todos os grupos de interese propostos, mentres que a YLE tan 

só deixou sen sinalar o relativo ás comunidades internacionais.  

A ZDF identifica como únicos grupos de interese a audiencia e o cadro de persoal, ao 

igual que a CT, que engade as comunidades locais. A HRT, que non desenvolve RSC, 

sinala a audiencia, cadro de persoal, colaboradores e comunidades locais e a SVT, que 

tampouco aplica de maneira formal este sistema, apunta os mesmos excepto o persoal. 

A ORF austríaca anota como stakeholders prioritarios a audiencia, dirección e cadro de 

persoal. Ademais, as corporacións de Lituania –que carece de RSC-, Irlanda e Suecia 

validaron a opción Outros, aínda que sen concretar cales.  
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No que atinxe á óptica argumentativa, o grupo de interese principal é a audiencia, con 

nove validacións, seguido do cadro de persoal –con sete- e as comunidades locais –con 

seis. As comunidades internacionais son os stakeholders menos relevantes no 

desenvolvemento da RSC nas radiotelevisións públicas da Unión Europea, posto que só 

son tidas en conta por parte das organizacións portuguesa e británica. 

 

Táboa 61. Grupos de interese prioritarios no desenvolvemento da RSC – Autonómicas 

 

 

Os enquisados das dúas corporacións autonómicas coinciden ao sinalar como grupos de 

interese prioritarios no desenvolvemento da Responsabilidade Social Corporativa a 

audiencia e o cadro de persoal. Ademais deses dous, a CCMA catalá marca os provedores 

e os colaboradores, mentres que a CRTVG galega sinala as comunidades locais.  
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XIV. Que vertentes da misión de servizo público impulsa a Responsabilidade 

Social Corporativa na súa organización? 

 

Táboa 62. Vertentes da misión de servizo público que impulsa a RSC – Europeas 

 

 

Por corporacións, as de Eslovaquia e Estonia, ao igual que nas cuestións anteriores, non 

presentan resposta á Pregunta 14. Entre as que responderon, destaca o caso da HRT 

croata, que validou os once argumentos propostos no cuestionario a modo de 

contestación.  

En primeiro lugar, acódese aos datos das organizacións que desenvolven RSC. A YLE 

marcou sete respostas: ética, calidade xornalística, transparencia, participación das 

audiencias, reputación, independencia editorial e pluralismo; a ZDF sinalou calidade 

xornalística e transparencia; a RTP portuguesa todas agás as dúas relacionadas coa 
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independencia editorial e o pluralismo. Pola súa banda, a RTÉ validou seis opcións: 

ética, calidade xornalística, transparencia, reputación, independencia editorial e 

pluralismo; a ORF as mesmas que a irlandesa, agás a relativa á reputación; a BBC outras 

seis: ética, universalidade, transparencia, participación das audiencias, reputación e 

pluralismo e a CT catro: calidade xornalística, transparencia, participación das 

audiencias e reputación.  

Por canto ás corporacións que non desenvolven RSC, a LRT marcou unicamente a 

reputación; a HRT todas as opcións e a SVT sinalou cinco respostas: ética, transparencia, 

participación das audiencias, reputación e pluralismo.  

Desde a óptica do argumento, a resposta que se impón é a da transparencia –con nove 

marcas-, seguida da reputación –con oito- e da ética, a calidade xornalística e o 

pluralismo –con sete. A opción con menos apoio é a do contraste das fontes 

informativas, cunha sola validación.  

 

Táboa 63. Vertentes da misión de servizo público que impulsa a RSC – Autonómicas 
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A CCMA e a CRTVG coinciden ao sinalar a ética, calidade xornalística e transparencia 

como as vertentes da misión de servizo público que impulsa a Responsabilidade Social 

Corporativa nas súas respectivas organizacións. Ademais, o ente galego engade a 

participación das audiencias, reputación, independencia editorial e pluralismo.  

 

XV. Existe algunha lei ou normativa de carácter estatal que obrigue á súa 

organización a desenvolver accións formalmente entendidas como 

Responsabilidade Social Corporativa? 

 

Táboa 64. Lexislación estatal que obriga a desenvolver RSC – Europeas 

 

 

A Pregunta 15 obtivo resposta por parte das doce corporacións enquisadas. Cinco das 

corporacións –RTP, CT, SVT, BBC e ORF- sinalan que si que existen leis ou normativas de 

carácter estatal que obrigan á súa organización a desenvolver accións formalmente 

entendidas como Responsabilidade Social Corporativa. No extremo oposto, outras cinco 

–YLE, ZDF, HRT, RTVS, ERR- marcaron o Non, mentres que a LRT e a RTÉ alegaron 

descoñecemento neste punto.  
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Táboa 65. Lexislación estatal que obriga a desenvolver RSC – Autonómicas 

 

 

O director de Comunicación da CRTVG negou a existencia dalgunha lei ou normativa de 

carácter estatal que obrigue ás corporacións de radiotelevisión pública a desenvolver 

accións formalmente entendidas como RSC. A coordinadora de RSC da CCMA dixo Non 

saber sobre esta cuestión.  

 

XVI. Se a resposta é Si, cal? 

 

Das cinco corporacións que responderon Si á Pregunta 15 (Existe algunha lei ou 

normativa de carácter estatal que obrigue á súa organización a desenvolver accións 

formalmente entendidas como Responsabilidade Social Corporativa?) só tres engadiron 

información na Pregunta 16: CT da República Checa, BBC do Reino Unido e ORF de 

Austria.  
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A responsable de Acción Social do ente checo, Michaela Fricova, expuxo que: 

“A lei da televisión pública checa inclúe un apéndice que, 

entre outras cuestións, di que a televisión como empresa 

de servizo público debe apoiar a caridade e as accións de 

Responsabilidade Social. Con todo, ese apartado non foi 

aplicado durante moito tempo e o desenvolvemento nese 

ámbito está medrando, así que a xestión desas novas 

iniciativas e proxectos vai moito máis alá da lei”. 

 

A editora da BBC Nikki O´Donell informou de que: 

“A obriga está implícita na Carta Real da BBC”. 

 

O directivo da CT checa Gerhard Draxler manifestou que: 

“A obriga inclúese no Código Corporativo de 

Gobernanza”. 
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XVII. A súa corporación segue as recomendacións dalgunha normativa ou directriz 

europea no desenvolvemento da Responsabilidade Social Corporativa? 

 

Táboa 66. Seguimento de recomendacións europeas no desenvolvemento da RSC – 

Europeas 

 

 

Todas as corporacións, agás a eslovaca, responderon á Pregunta 17. Catro dos entes que 

contestaron o cuestionario seguen as recomendacións dalgunha directriz europea no 

desenvolvemento da RSC: YLE de Finlandia, RTP de Portugal, HRT de Croacia (aínda que 

recoñeceu non contar con este sistema de autorregulación) e ORF de Austria. Pola 

contra, non acoden a este tipo de normas as radiotelevisións de Alemaña, Irlanda, 

República Checa, Estonia e Suecia. Por último, a LRT lituana e a BBC británica alegan 

descoñecemento.  
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Táboa 67. Seguimento de recomendacións europeas no desenvolvemento da RSC – 

Autonómicas 

 

 

No plano autonómico, a CRTVG galega segue as recomendacións dalgunha norma ou 

directriz europea no desenvolvemento da Responsabilidade Social Corporativa, mentres 

que a CCMA catalá non. 

 

XVIII. Se a resposta é Si, cal? 

 

Táboa 68. Recomendacións europeas no desenvolvemento da RSC – Europeas 
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Das catro corporacións que na Pregunta 17 (A súa corporación segue as recomendacións 

dalgunha normativa ou directriz europea no desenvolvemento da Responsabilidade Social 

Corporativa?) aseguraron empregar as recomendacións de directrices europeas no 

desenvolvemento da súa RSC, tres especificaron que recorren aos ditames da iniciativa 

internacional Global Reporting Initiative. Trátase da YLE de Finlandia, a RTP de Portugal 

e a ORF de Austria. Pola súa banda, a HRT acode ás indicacións da norma ISO 26000, á 

que tamén recorre a corporación finesa.   

 

Táboa 69. Recomendacións europeas no desenvolvemento da RSC – Autonómicas 

 

 

A CRTVG galega segue as recomendacións do Pacto Mundial e, de feito, elabora a súa 

memoria anual sobre o desempeño da Responsabilidade Social Corporativa en base aos 

preceptos desta iniciativa internacional.  
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XIX. A súa organización conta actualmente cun departamento dedicado 

exclusivamente á xestión da Responsabilidade Social Corporativa? 

 

Táboa 70. Departamento dedicado exclusivamente a RSC – Europeas 

 

 

A única radiotelevisión estatal pública das doce que responderon a enquisa para esta 

investigación que conta cun departamento dedicado exclusivamente á xestión da 

Responsabilidade Social Corporativa é a BBC do Reino Unido.  

Cabe sinalar neste punto que cando se estableceron contactos coa corporación para 

comprobar a súa dispoñibilidade para recibir á investigadora e desenvolver unha 

metodoloxía de observación participante nunca chegaron a ofrecer unha resposta clara. 

De feito, responsables da BBC aduciron dificultades para poder levar a bo termo esa 

iniciativa. 
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Táboa 71. Departamento dedicado exclusivamente a RSC – Autonómicas 

 

 

Das dúas corporacións autonómicas enquisadas, tan só a CCMA de Cataluña conta cun 

departamento propio para a xestión da Responsabilidade Social Corporativa.  

 

XX. Se a resposta é Non, quen xestiona a Responsabilidade Social Corporativa na 

súa organización? 

 

Táboa 72. Departamento que xestiona RSC – Europeas 

 

 



ANÁLISE E RESULTADOS – CUESTIONARIOS SOBRE RSC 

411 

 

A Dirección Xeral é a encargada de xestionar a Responsabilidade Social Corporativa nas 

corporacións de Finlandia e Croacia, aínda que esta última sinalou ao principio do 

cuestionario que non conta con este tipo de sistema de autorregulación. No caso dos 

entes de Irlanda, República Checa e Eslovaquia, o órgano responsable da RSC é o 

Departamento de Comunicación, mentres que nas organizacións de Alemaña e Suecia é 

o Departamento de Relacións Institucionais. En Portugal e Lituania a xestión da RSC 

recae nos departamentos de Márketing e con respecto á corporación austríaca non é 

posible concretar posto que o enquisado afirmou descoñecer a resposta a esta cuestión.  

 

Táboa 73. Departamento que xestiona RSC – Autonómicas 

 

 

A CRTVG, que non conta cun departamento dedicado exclusivamente á xestión da 

Responsabilidade Social Corporativa, deriva a estratexia e seguimento desta cuestión ao 

Departamento de Comunicación.  
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XXI. Considera que a Responsabilidade Social Corporativa contribúe a mellorar a 

reputación e credibilidade das radiotelevisións públicas? 

 

Táboa 74. RSC mellora reputación e credibilidade das RTV públicas – Europeas 

 

 

As persoas enquisadas das doce corporacións que responderon o cuestionario coinciden 

ao asegurar que a Responsabilidade Social Corporativa contribúe a mellorar a 

reputación e credibilidade das radiotelevisións públicas.  

 

Táboa 75. RSC mellora reputación e credibilidade das RTV públicas – Autonómicas 
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As dúas corporacións autonómicas, ao igual que as europeas, concordan na percepción 

de que a RSC incrementa as ratios de reputación e credibilidade das radiotelevisións 

públicas.  

 

XXII. En relación coa resposta anterior, por que? 

 

A Pregunta 22 provén da Pregunta 21 (Considera que a Responsabilidade Social 

Corporativa contribúe a mellorar a reputación e a credibilidade das radiotelevisións 

públicas?) cunha vontade argumentativa. En primeira instancia, preséntase a resposta 

das corporacións europeas coa incorporación primeiro dos argumentos dos entes que 

publican informes de RSC para a continuación presentar as exposicións daquelas que 

carecen de memorias de desempeño.  

A responsable de RSC da YLE finesa, Kirsi Bruck, acudiu na súa argumentación á misión 

de servizo público. 

“Os principios e aspectos da Responsabilidade Social 

Corporativa son inherentes aos valores de servizo 

público e demais ferramentas para comunicar o modo 

no que a empresa opera e como o servizo público 

contribúe á sociedade. A sustentabilidade tamén é unha 

`megatendencia´ a non ignorar se estamos a falar de 

empresas de propiedade privada ou estatal”. 

 

A resposta do responsable de RSC da ZDF alemá, Jens Müller, non achega nova 

información.  

“A Responsabilidade Social Corporativa é importante 

para a credibilidade”.  
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Vivienne Flood, responsable de RSC da RTÉ irlandesa, analiza esta cuestión dende o 

punto de vista económico.  

“Destaca unha das cualidades únicas dos servizos 

públicos de radiodifusión que non son motivadas 

principalmente polo lucro como mostra de que outras 

ambicións e valores son importantes. Dito isto, hai moito 

que aprender dalgúns excelentes programas de 

Responsabilidade Social Corporativa concibidos e 

executados por unha serie de líderes de empresas 

privadas, nacionais e internacionais”.  

 

A responsable de Acción Social da CT da República Checa, Michaela Fricova, sinala tres 

ámbitos nos que a RSC contribúe a mellorar a reputación. 

“Eu creo que hai tres áreas clave para cada servizo 

público de radiodifusión que poden reforzar (ou 

debilitar) a súa reputación como provedor de servizos: 1. 

calidade, profesionalidade e independencia no 

xornalismo; 2. contidos innovadores; 3. proxectos de 

Responsabilidade social e apoio a iniciativas e traballos 

das ONGs. Por que? Porque este é o servizo público na 

miña opinión”. 

 

Pola súa banda, o directivo da ORF austríaca Gerhard Draxler limítase a sinalar que a 

Responsabilidade Social Corporativa é un deber: 

“É un deber na nosa sociedade”. 
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No que respecta ás corporacións que non desenvolven accións formalmente entendidas 

como Responsabilidade Social Corporativa, o xefe de Desenvolvemento da HRT croata, 

Damir Simunovic, emite unha recomendación sobre a RSC.  

“Ten que ser parte da declaración de misión e do código 

ético de cada servizo público”. 

 

Con respecto ás autonómicas, a coordinadora de RSC da CCMA catalá, Laura Baladas, 

outorga un papel central á Responsabilidade Social Corporativa.  

“A RSC ha de ser o núcleo da nosa actividade”. 

 

O director de Comunicación da CRTVG, Fernando Ojea, considera que a RSC permite dar 

visibilidade e estrutura a políticas internas.  

“Facilita estruturar e medir moitas políticas que doutra 

maneira quedarían sen un recoñecemento explícito”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TANIA FERNÁNDEZ LOMBAO 

 

XXIII. Cales son os principais resultados das accións de Responsabilidade Social 

Corporativa na súa organización? 

 

Táboa 76. Resultados das accións de RSC – Europeas 

 

 

As radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea que responderon esta Pregunta 

23 do cuestionario –once dos doce entes- coinciden ao sinalar como principal resultado 

das súas accións de Responsabilidade Social Corporativa o aumento da reputación.  

De forma complementaria, a maioría dos enquisados que contestaron agregan algún 

beneficio máis, sobre todo o fortalecemento da gobernanza –con seis validacións- e o 

robustecemento do cadro de persoal –con cinco. Pola contra, de forma xeralizada 

desbotan como resultado o aumento da ganancia económica e a mellora dos niveis de 

audiencia.  

Por corporacións, a RTÉ irlandesa sinalou catro resultados –todas agás o da mellora dos 

niveis de audiencia-; a CT checa e a RTP portuguesa marcaron tres opcións –aumento da 

reputación, fortalecemento do cadro de persoal e da gobernanza; e a YLE outros tres, 

substituíndo o relacionado co persoal polo incremento do beneficio económico.  
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Táboa 77. Resultados das accións de RSC – Autonómicas 

 

 

No contexto autonómico, ámbalas dúas corporacións concordaron, ao igual que as 

europeas, en sinalar o aumento da reputación como principal consecuencia da 

aplicación de accións de Responsabilidade Social Corporativa nas súas organizacións. 

Adicionalmente, a CCMA marcou o fortalecemento do cadro de persoal e a mellora dos 

niveis de audiencia, mentres que a CRTVG destacou o robustecemento da gobernanza. 
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XXIV. A súa organización emprega algún instrumento para a medición da 

reputación en relación coas accións de Responsabilidade Social Corporativa? 

 

Táboa 78. Instrumentos para medir a reputación en relación coa RSC – Europeas 

 

 

As persoas enquisadas das radiotelevisións estatais públicas de Finlandia, República 

Checa, Suecia e Austria aseguran contar con instrumentos para a medición da 

reputación en relación coas accións de Responsabilidade Social Corporativa. O resto de 

corporacións carecen de mecanismos neste senso, agás no caso da BBC, sobre a que se 

mantén a incógnita. 
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Táboa 79. Instrumentos para medir a reputación en relación coa RSC – Autonómicas 

 

 

No caso das autonómicas, a CRTVG fai uso de instrumentos para medir a reputación en 

relación coas accións da Responsabilidade Social Corporativa, mentres que a CCMA 

catalá carece de calquera tipo de ferramenta. 

 

XXV. Se a resposta é Si, cal? 

 

A YLE emprega como mecanismos de medición dúas investigacións de carácter anual: 

unha sobre o valor da radiotelevisión pública para os fineses e outra sobre a imaxe da 

marca. Na mesma liña, a CT checa recorre a análises de medios e a investigacións de 

marca. A corporación sueca emprega enquisas e a BBC británica informes anuais. 

Ademais, a RTÉ irlandesa anuncia que comezará a empregar ferramentas neste senso a 

partir do outono de 2014. 

A CRTVG galega sinala como mecanismo para a medición da reputación en relación ás 

accións de Responsabilidade Social Corporativa a elaboración anual do Informe de 

Progreso do Pacto Mundial. 
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XXVI. A súa organización realiza auditorías externas de Responsabilidade Social 

Corporativa? 

 

Táboa 80. Auditoría externa sobre RSC – Europeas 

 

 

Tan só as radiotelevisións públicas de Suecia e Reino Unido aseguran realizar auditorías 

externas sobre Responsabilidade Social Corporativa, mentres que outros nove entes 

negan desenvolver este tipo de avaliacións e o enquisado da ORF austríaca di 

descoñecer o modo de proceder da súa corporación neste senso. 
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Táboa 81. Auditoría externa sobre RSC – Autonómicas 

 

 

As dúas corporacións de radiotelevisión pública autonómicas que responderon o 

cuestionario recoñecen carecer de mecanismos de auditoría externa sobre as súas 

accións de Responsabilidade Social Corporativa.  
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XXVII. De que maneira axuda a Responsabilidade Social Corporativa á súa 

organización? 

 

Táboa 82. Beneficios da RSC nas organizacións – Europeas 

 

 

A ORF de Austria e a HRT de Croacia –que non desenvolve RSC- sinalaron como 

beneficios do desenvolvemento da Responsabilidade Social Corporativa todas as 

respostas posibles, agás tres: beneficio económico, incremento da calidade e mellora 

das relacións coas administracións. A RTÉ irlandesa marcou as mesmas opcións excepto 

a referida á mellora da estima xeral da sociedade, ao que igual que a BBC, que tampouco 

incluíu o reforzo das obrigas morais. A RTP portuguesa concorda coa austríaca agás en 

dous ítems: mellora das relacións coas audiencias e estima xeral da sociedade. 



ANÁLISE E RESULTADOS – CUESTIONARIOS SOBRE RSC 

423 

 

A YLE finesa entendeu que a RSC reverte positivamente na reputación, beneficio 

económico, cumprimento da misión de servizo público, relacións laborais, relacións 

coas audiencias, estima xeral da sociedade e futuro estratéxico. A ZDF valorou a 

reputación, apoio para o cumprimento da misión de servizo público, mellora da 

credibilidade, da estima xeral da sociedade e das relacións coas administracións como 

principais beneficios derivados do desenvolvemento de accións formalmente 

entendidas como Responsabilidade Social Corporativa. A CT checa substituíu o último 

ítem da alemá pola mellora das relacións co cadro de persoal e coas audiencias.  

Pola súa banda, a corporación sueca marcou como beneficios a reputación e a mellora 

das relacións coa audiencia, da estima xeral da sociedade e do futuro estratéxico. A 

radiotelevisión lituana detectou que a RSC só axuda a mellorar a reputación, mentres 

que a eslovaca considerou que é útil para incrementar a credibilidade. A corporación 

estona non ofreceu resposta a esta pregunta.  

Tendo en conta a perspectiva do argumento, dez das once persoas que responderon 

esta pregunta do cuestionario coincidiron ao marcar a reputación como principal 

beneficio do desenvolvemento da RSC. Os seguintes ítems máis valorados son os 

relativos ao apoio para o cumprimento da misión de servizo público e a mellora da 

credibilidade –con oito validacións-, seguidos da mellora das relacións laborais, das 

relacións coa audiencia e do futuro estratéxico –con sete.  

As opcións sobre a mellora das relacións coa administración e o beneficio económico só 

obtiveron unha marca en cada un dos casos, converténdose nos ítems con menos 

relevancia nesta resposta.  
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Táboa 83. Beneficios da RSC nas organizacións – Autonómicas 

 

 

As radiotelevisións públicas autonómicas coincidiron practicamente ao sinalar ámbalas 

dúas todas as respostas propostas, agás no caso da CRTVG galega que non validou o 

ítem relativo ao beneficio económico.  
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XXVIII. A Responsabilidade Social Corporativa contribúe a superar a crise 

económica ás radiotelevisións públicas? 

 

Táboa 84. A RSC contribúe a superar a crise económica – Europeas 

 

 

Por canto a esta Pregunta 28, a última do cuestionario, non foi posible acadar o 

consenso, se ben queda claro que a maioría das corporacións ou consideran que si ou 

ben dubidan sobre a súa efectividade, mais non ousan desbotar esa posibilidade. 

As corporacións de Alemaña, Portugal, Croacia, Eslovaquia e Austria –é dicir, tres das 

que desenvolven RSC e dúas das que non o fan- validaron a resposta “Si, porque 

promove o crecemento sustentable”. En cambio, os entes de Finlandia, Irlanda, Lituania 

e Suecia -as dúas primeira aplican este sistema de autorregulación- non arriscaron na 

súa resposta e marcaron o “Non sabe”.  Tan só a RTVS eslovaca –que non desenvolve 

RSC- subliñou que “Non, porque as empresas deben sanearse primeiro”. A CT checa e a 

BBC británica non responderon esta pregunta.  
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Táboa 85. A RSC contribúe a superar a crise económica – Autonómicas 

 

 

Tampouco existe o consenso entre as dúas corporacións de radiotelevisión pública 

autonómica de España, posto que a CCMA catalá expresou a súa conformidade co 

argumento sobre que a RSC si que contribúe a superar a crise económica porque 

promove o crecemento sustentable, mentres que a CRTVG galega non se manifestou 

abertamente por ningunha das dúas opcións contrapostas e situouse no “Non sabe”.
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4. CONCLUSIÓNS 

 

 

4.1 CONTRASTE DE HIPÓTESES 

A misión desta tese de doutoramento era coñecer as características da implementación 

da Responsabilidade Social Corporativa nas radiotelevisións estatais públicas da Unión 

Europea como modelo de autorregulación a través do cal desenvolver o compromiso 

voluntario co entorno no que desenvolven a súa actividade.  

Para iso, ademais de empregar o coñecemento plasmado na mostra bibliográfica 

seleccionada, levouse a cabo unha investigación baseada en dúas metodoloxías propias 

das Ciencias Sociais: a análise de contido e o cuestionario. A continuación, en base aos 

resultados de ámbolos dous métodos, procédese á verificación ou refutación de cada 

unha das hipóteses.  
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 (H1): As radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea implantan 

accións de Responsabilidade Social Corporativa por motivos de reputación, 

credibilidade e transparencia. 

A literatura académica esmiuzada no marco teórico desta tese de doutoramento pon de 

relevo que detrás da Responsabilidade Social Corporativa hai un compromiso 

voluntario por parte das organizacións. Porén, non se trata dunha motivación sen 

contraprestacións. Os expertos (Tamayo e Servaes, 2013; Fisher e Lovell, 2009; Sánchez 

Olea, 2011) coinciden ao asegurar que este modelo de autorregulación serve para 

incrementar os niveis de reputación, credibilidade e transparencia das empresas de 

comunicación públicas, actualmente protagonistas dun debate sobre a lexitimidade do 

seu futuro.  

Unha consecuencia desta interpretación faise manifesta na estratexia comunicativa das 

radiotelevisións públicas analizadas nesta investigación, aquelas que desenvolven 

accións de Responsabilidade Social Corporativa. Todas elas, en maior ou menor medida, 

empregan os seus sitios web para dar conta das súas estratexias neste ámbito, co 

obxectivo de gañar en transparencia.  

A diafanidade tamén cobra peso na medida en que seis das nove corporacións de 

radiotelevisión pública da Unión Europea que publican memorias de RSC contestaron 

ao cuestionario que lles foi enviado, é dicir o 66.7 por cento. Non obstante, é certo que 

non todas deron contestación a todas as cuestións propostas. 

No outro extremo, das dezanove corporacións de radiotelevisión estatal pública que 

non desenvolven ningún tipo de acción de RSC, seis accederon a contestar o 

cuestionario, isto é, o 35.6 por cento. Este dato mostra un baixo compromiso coa 

transparencia sobre os plans de implementación deste modelo de autorregulación de 

cara ao futuro. 

Ámbalas dúas consecuencias, reputación e transparencia, desembocan 

inescusablemente nun incremento de credibilidade. Aquelas corporacións cuxa xestión 

cumpra os requisitos éticos e deontolóxicos presentes no imaxinario social da cidadanía 

–os contribuíntes que financian o servizo público de radiodifusión- serán máis cribles 

perante o resto.  
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Adicionalmente, esta argumentación confírmase por parte das propias corporacións de 

radiotelevisión pública da Unión Europea, segundo revelan as respostas que os doce 

entes que se prestaron a colaborar na investigación desta tese ofreceron á Pregunta 2 

do cuestionario (Considera que a Responsabilidade Social Corporativa contribúe a 

mellorar a reputación e credibilidade das radiotelevisións públicas?), que se pode 

consultar no ANEXO 2. O conxunto dos doce enquisados respondeu `Si´. 

Nas argumentacións que engaden á súa resposta afirmativa, as persoas enquisadas 

coinciden ao manifestar que a Responsabilidade Social Corporativa aglutina os valores 

da misión de servizo público, máis alá das cuestións económicas. 

A nota discordante procede da pouca ou nula voluntariedade mostrada polas 

corporacións de Reino Unido, Alemaña, Irlanda, Francia e Austria a acoller á 

investigadora nas súas sedes durante unha semana para poñer en marcha un proceso de 

observación participante. Os argumentos dados polas tres que responderon á petición, 

ZDF, RTÉ e ORF, están relacionados coa inexistencia dun departamento propio de 

Responsabilidade Social Corporativa no que poder mostrar estratexias, experiencias e 

obxectivos. Non obstante, á súa vez é unha mostra de falta de transparencia, pois a 

investigación podería terse dado coas persoas responsables da RSC a pesar de non 

existir un departamento propiamente dito. 

En todo caso, á marxe do último apuntamento relacionado coa metodoloxía da 

investigación, verifícase a (H1): As RTV estatais públicas da Unión Europea implantan 

accións de Responsabilidade Social Corporativa por motivos de reputación, 

credibilidade e transparencia. 

 

 

 

 



TANIA FERNÁNDEZ LOMBAO 

 (H2): Existe lexislación europea e estatal que insta ás radiotelevisións 

estatais públicas a desenvolver accións de Responsabilidade Social 

Corporativa. 

No espazo comunitario, a Responsabilidade Social Corporativa é unha concepto con 

longo recorrido, mais non no eido das organizacións de titularidade pública. Non foi ata 

comezos do século XXI cando a Unión Europea comezou a incluír este tipo de sociedades 

nos seus textos normativos.  En todo caso, cabe sinalar que se trata de documentos con 

afán de recomendación e non de obrigación.  

No “Marco Teórico” desta tese de doutoramento descríbense polo miúdo as seguintes 

iniciativas: Libro Verde de 2001, Comunicación “Unha contribución empresarial ao 

desenvolvemento sustentable” de 2002, creación do Foro Europeo Multistakeholder en 

2002, Directiva Europea de Modernización da Contabilidade Económica e Social de 

2003, Comunicación “Poñer en pr|ctica a asociación para o crecemento e o emprego. 

Facer de Europa un polo de excelencia da Responsabilidade Social Corporativa” de 

2006, Comunicación “Unha nova estratexia da UE 2011-2014 sobre Responsabilidade 

Social Corporativa” de 2011, “Resolución sobre a Responsabilidade Social das empresas: 

o comportamento empresarial responsable e transparente, rendición de contas e 

crecemento sustentable” e “Resolución sobre a Responsabilidade Social das empresas: a 

promoción dos intereses da sociedade e unha ruta para a recuperación sustentable e 

integradora” de 2013 e Directiva sobre divulgación de información non financeira e 

diversidade de 2014. 

No que atinxe á lexislación dos Estados membros, quince deles aprobaron textos, ata o 

mes de xaneiro de 2015, sobre a RSC en empresas públicas, segundo a base de datos da 

iniciativa internacional Global Reporting Initiative, tal e como se desprende da 

información incorporada ao “Marco Teórico”. Tr|tase de Alemaña, Austria, Bélxica, 

Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Países 

Baixos, Portugal, Reino Unido e Suecia.  
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Das nove corporacións de radiotelevisión estatal pública que publican informes de 

Responsabilidade Social Corporativa ou apartados temáticos sobre esta cuestión nas 

súas memorias anuais, oito pertencen a Estados nos que se desenvolveu algún tipo de 

normativa: ZDF alemá, ORF austríaca, RTBF belga, RTVE española, YLE finesa, FT 

francesa, RTP portuguesa e BBC británica. Tan só a RTÉ irlandesa carece de respaldo 

lexislativo neste ámbito.  

Isto significa que se verifica a (H2): Existe lexislación europea e estatal que insta ás RTV 

estatais públicas a desenvolver accións de Responsabilidade Social Corporativa. 

 

 (H3): Os informes de Responsabilidade Social Corporativa inclúen 

información sobre a estratexia e perfil das organizacións. 

No capítulo de “An|lise” desta tese de doutoramento levouse a cabo un peneirado 

profundo do contido das memorias de Responsabilidade Social Corporativa das sete 

corporacións que as publican como tal e das seccións sobre este tema das dúas 

radiotelevisións que inclúen o desenvolvemento deste concepto nos seus informes 

anuais.  

Co afán de aclarar a relevancia das áreas de Responsabilidade Social Corporativa 

preséntase unha táboa na que se recolle a valoración numérica, en porcentaxe, de cada 

unha delas, que permite comparar o grao de atención que cada corporación presta a 

cada un dos apartados de análise propostos segundo as directrices de Global Reporting 

Initiative. 

No balance total derivado do estudio de nove memorias, a sección de “Estratexia e 

Perfil” acumula o 21.3 por cento do total de datos posibles. Trátase dunha porcentaxe 

moi baixa, moi lonxe de alcanzar o 50 por cento que permitiría aseverar que as 

corporacións europeas prestan atención a esta cuestión no desenvolvemento da súa 

RSC.  
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Esa porcentaxe total é o resultado dunha media aplicada aos valores rexistrados por 

cada un dos tres apartados que compoñen a sección: “Modelo de ingresos”, “Estrutura 

de goberno” e “Conflitos de Interese”. O primeiro deles recibiu un 14.8 por cento das 

respostas posibles, mentres que o segundo alcanzou un 27.7 por cento. Por último, 

ningunha das corporacións ofreceu absolutamente ningún dato sobre a terceira 

cuestión.  

Táboa 86. Estratexia e perfil nas memorias de RSC das RTV públicas da UE 

ESTRATEXIA E PERFIL (%) 

ESTRATEXIA E PERFIL 21.3 

Modelo de ingresos 14.8 

Estrutura de goberno 27.7 

Conflitos de interese 0 

Fonte: Elaboración propia, 2015 

 

No caso das tres radiotelevisións públicas autonómicas do Estado español que 

desenvolven RSC, a porcentaxe global de resposta ao apartado “Estratexia e Perfil” é do 

35.2 por cento, superior á media europea, pero por debaixo do recomendable. Nunha 

an|lise m|is pormenorizada, detéctase que o epígrafe “Modelo de ingresos” acumulou 

un 22.2 por cento dos datos posibles, “Estrutura de goberno” un elevado 83.3 por cento 

e “Conflitos de interese” outro 0 por cento, ao igual que as europeas.  

 

Táboa 87. Estratexia e perfil nas memorias de RSC das RTV públicas das CC.AA. 

ESTRATEXIA E PERFIL (%) 

ESTRATEXIA E PERFIL 35.2 

Modelo de ingresos 22.2 

Estrutura de goberno 83.3 

Conflitos de interese 0 

Fonte: Elaboración propia, 2015 
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Estes datos permiten afirmar que as corporacións de radiotelevisión pública non ven 

conveniente informar dos seus datos económicos, do seu modelo de ingresos, e as súas 

estruturas de goberno –agás as autonómicas- nos informes de Responsabilidade Social 

Corporativa. Isto pode deberse a que consideran que é unha información máis propia do 

tradicional informe anual ou ben que non teñen interese en revelar determinados datos 

que consideran confidenciais. Isto mesmo se detecta no apartado referido aos conflitos 

de interese, sobre os que non informou ningunha corporación. En esencia, achegan 

documentación sobre a estratexia e o perfil da organización, pero de forma lixeira, 

pouco profunda e con enormes eivas.  

En consecuencia, refútase a (H3): Os informes de Responsabilidade Social Corporativa 

inclúen información sobre a estratexia e perfil das organizacións. 

 

 (H4): As radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea planifican as 

accións de Responsabilidade Social Corporativa en base á misión de servizo 

público. 

Esta hipótese está estreitamente relacionada coas respostas recibidas ao cuestionario 

por parte dos representantes das doce radiotelevisións estatais públicas da Unión 

Europea, dun total de vinte e oito, que se prestaron a colaborar na elaboración desta 

tese de doutoramento.  

A Pregunta 11 do cuestionario (Que vertente ou vertentes da Responsabilidade Social 

Corporativa caracterizan as accións da súa organización?), que se pode consultar no 

Anexo 2, ofrecía cinco respostas: 1) cumprimento da misión de servizo público; 2) 

avaliación dos impactos sociais e medioambientais no entorno; 3) mantemento da ética 

empresarial, dereitos laborais e bo goberno; 4) contribución ao desenvolvemento 

sustentable da sociedade; 5) respecto aos dereitos humanos.  
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Dos doce enquisados houbo tres que non responderon esta cuestión –HRT de Croacia, 

RTVS de Eslovaquia e ERR de Estonia- mais non son relevantes para verificar ou refutar 

esta hipótese posto que se trata de tres corporacións que actualmente non desenvolven 

accións formalmente entendidas como RSC.  As radiotelevisións de Lituania e Suecia, 

que tampouco implementaron formalmente este modelo de autorregulación, actuaron 

de xeito contrario e si que presentaron as súas impresións. 

Oito dos nove enquisados que responderon coincidiron ao sinalar que o cumprimento 

da misión de servizo público é a vertente principal do desenvolvemento da RSC nas súas 

corporacións. A continuación situaron os argumentos relacionado coa avaliación dos 

impactos ambientais e sociais no entorno, os dereitos laborais e o bo goberno e o 

desenvolvemento sustentable da sociedade –con cinco respostas afirmativas cada un 

deles. Por último, o respecto aos dereitos humanos foi o ítem que recibiu menor 

respaldo, con catro marcas.  

Sobre esta mesma cuestión considerouse interesante incluír unha pregunta de reforzo 

no cuestionario, co obxecto de comprobar a forza da misión de servizo público á hora de 

planificar as accións de Responsabilidade Social Corporativa. Trátase da Pregunta 4 (A 

que áreas de xestión das radiotelevisións públicas deben dar prioridade as estratexias de 

Responsabilidade Social Corporativa?).  

Neste caso, as cinco respostas da Pregunta 11 esmiuzáronse ata convertelas en once na 

Pregunta 4: 1) independencia política; 2) financiamento; 3) reconversión tecnolóxica; 4) 

adaptación ao ecosistema dixital; 5) reestruturación organizativa; 6) regulación de 

emprego; 7) creatividade e innovación; 8) revisión do marco legal; 9) reformulación da 

súa misión; 10) relación coas audiencias; 11) sustentabilidade medioambiental.  

Na seguinte táboa preséntanse as equivalencias entre as respostas de ámbalas dúas 

preguntas. Todas as opcións dadas á Pregunta 4 clasifícanse en tres dos ítems da 

Pregunta 11. 

 

 

 



CONCLUSIÓNS 

435 

 

 

Táboa 88. Equivalencias entre as Preguntas 11 e 4 do Cuestionario 

EQUIVALENCIAS 

PREGUNTA 11 PREGUNTA 4 

Cumprimento da misión de servizo público 

-Reconversión tecnolóxica 

-Adaptación ao ecosistema dixital 

-Creatividade e innovación 

-Reformulación da súa misión 

-Relación coas audiencias 

Avaliación dos impactos sociais e 

medioambientais no entorno 
 

Mantemento da ética empresarial, dereitos 

laborais e bo goberno 

-Independencia política 

-Financiamento 

-Reestruturación organizativa 

-Regulación de emprego 

-Revisión do marco legal 

Contribución ao desenvolvemento sustentable 

da sociedade 
-Sustentabilidade medioambiental 

Respecto aos dereitos humanos  

Fonte: Elaboración propia, 2015  

 

Todas as corporacións, agás a RTVS de Eslovaquia, responderon a Pregunta 4. Esta 

situación contrasta co rango de resposta da cuestión número once, ante a cal houbo tres 

corporacións que non presentaron valoracións.  
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Nove dos once enquisados que responderon coinciden ao considerar que as áreas máis 

importantes para o desenvolvemento da estratexia de RSC son os relativos á relación 

coas audiencias e a sustentabilidade medio ambiental.  Neste caso, en relación coa 

Pregunta 11, a primeira delas relaciónase co “Cumprimento da misión de servizo 

público”, mentres que a segunda trasládase ao “Desenvolvemento sustentable da 

sociedade”. 

As seguintes con maior apoio foron as referidas á independencia editorial –con seis 

respostas favorables-, e á creatividade e a innovación –con cinco marcas. Se se 

traspoñen estes datos cos da Pregunta 11, a primeira correspóndese co “Mantemento da 

ética empresarial, os dereitos laborais e o bo goberno”, mentres que a segunda co 

“Cumprimento da misión de servizo público”.  

O ítem “Reformulación da misión de servizo público”, que fai referencia explicitamente | 

cuestión que nos ocupa nesta hipótese, só foi sinalada por dúas corporacións, HRT 

croata e SVT sueca, que ademais non desenvolven accións formalmente entendidas de 

RSC. Isto pode deberse a que o resto de radiotelevisións públicas non comprendan o 

significado de reformular o concepto ou ben que non sexan conscientes da necesidade 

de facelo a curto ou medio prazo.  

En todo caso, como se sinalou nos parágrafos anteriores, puxeron de manifesto que 

unha das vertentes principais da Responsabilidade Social Corporativa debe ser a 

atención ás audiencias, un dos aspectos básicos da misión de servizo público. Toda 

radiotelevisión de titularidade pública ten que ter como obxecto satisfacer as 

necesidades da cidadanía –dos contribuíntes- a través de produtos da mellor calidade.  

A análise das memorias das radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea que 

desenvolven accións formalmente entendidas como RSC vén a ratificar a transcendencia 

da misión de servizo público na posta en marcha de estratexias responsables.  

De feito, as medidas de proxección da misión de servizo público representan o ítem con 

m|is cantidade de información rexistrada no apartado referido a “Responsabilidade 

sobre os produtos”, encadrado baio o epígrafe de “Enfoque de Xestión e Indicadores de 

desempeño”. Tanto é así que todas as corporacións investigadas, ag|s a RTBF belga, 

achegan datos clasificables neste título. 
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A combinación de respostas ás preguntas 4 e 11 do cuestionario e a ratificación que se 

desprende da análise das memorias permiten verificar a (H4): As RTV estatais públicas 

da UE planifican as accións de Responsabilidade Social Corporativa en base á misión de 

servizo público. 

 

 (H5): As características dos servizos informativos están ausentes nas 

memorias de Responsabilidade Social Corporativa das radiotelevisións 

estatais públicas da Unión Europea. 

A análise en detalle da última edición das memorias de Responsabilidade Social 

Corporativa publicadas polas radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea revela 

que ningunha delas fai mención algunha aos servizos informativos. Trátase dunha 

cuestión que nin tan sequera é nomeada, tal e como se desprende da descrición 

presentada no capítulo “An|lise”.  

Resulta interesante comprobar como a pesar de basear, polo menos teoricamente, o 

desenvolvemento da Responsabilidade Social Corporativa na misión de servizo público, 

non consideran relevante facer fincapé no papel dos servizos informativos como 

garante do correcto desenvolvemento do concepto en si mesmo.  

É certo que informan das accións acometidas nos eidos do pluralismo, a independencia, 

a calidade e a oferta de produtos informativos e de debate, mais non chegan a establecer 

ningún tipo de relación cos informativos. Trátase dunha eiva presente nas nove 

corporacións que publican memorias ou capítulos de informes anuais sobre RSC.  

En consecuencia, verifícase a (H5): As características dos servizos informativos están 

ausentes nas memorias de Responsabilidade Social Corporativa das radiotelevisións 

estatais públicas da Unión Europea. 
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 (H6): Os indicadores de desempeño ambiental e social prevalecen sobre o 

resto nas estratexias e informes de Responsabilidade Social Corporativa 

das radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea. 

O peneirado das memorias de Responsabilidade Social Corporativa das nove 

corporacións da Unión Europea que son analizadas nesta tese revela que centran a 

maior parte dos seus esforzos nos ámbitos social e medioambiental.  

Para establecer a comparativa, como xa se explicou no capítulo de “An|lise”, aplicouse 

unha regra de tres que permite contabilizar o número de respostas obtidas para cada 

apartado por parte das radiotelevisións públicas. Este cálculo admite que todos os 

apartados sexan interpretados do mesmo xeito, teñan máis ou menos ítems. 

A seguinte táboa mostra as porcentaxes en relación co resto de indicadores.  

 

Táboa 89. Enfoque de xestión e Indicadores de desempeño nas memorias de RSC das RTV 

públicas da UE 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 37.5 

Desempeño económico 31.7 

Dereitos humanos 11.1 

Sociedade 37 

Sociedade 37,1 Responsabilidade sobre os produtos 44.3 

Desempeño ambiental 50 

Desempeño laboral 50.8 

Fonte: Elaboración propia, 2015 

 

As corporacións de radiotelevisión públicas analizadas non foron capaces de achegar 

nin o cincuenta por cento da información que a iniciativa internacional Global Reporting 

Iniciative entende imprescindible na elaboración de memorias de Responsabilidade 

Social Corporativa. De feito, de todos os datos solicitados, o conxunto dos entes deu 

resposta ao 37.5 por cento de media. 
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Dende unha óptica máis específica, tan só dous ámbitos de actividade rexistraron máis 

do cincuenta por cento dos datos requiridos: Desempeño Laboral, cun 50.8 por cento, e 

Desempeño Ambiental, con 50 por cento.  

O seguinte apartado con maior número de datos rexistrados é o de Sociedade. Neste 

caso, o ítem “Accións sociais” foi contestado por todas as corporacións, ag|s a YLE 

finesa, ao tempo que os referidos a “Pr|cticas anticorrupción” e “Participación no 

desenvolvemento de políticas públicas” tan só sumaron unha resposta entre os dous. 

Isto impediu que este indicador se posicionase no primeiro posto da escala de 

prioridades para a elaboración de estratexias de Responsabilidade Social Corporativa a 

pesar de ser, en boa parte das ocasións, o que máis notoriedade pública alcanza.  

Os indicadores de desempeño laboral e ambiental tamén son os máis destacados no 

caso das memorias de Responsabilidade Social Corporativa das radiotelevisións 

públicas das Comunidades Autónomas do Estado español, segundo revelan as súas 

propias memorias sobre esta materia. A achega media de datos ao apartado 

“Indicadores de desempeño” da ficha de an|lise foi do 44.4 por cento, sete puntos por 

riba do dato europeo.  

O Desempeño Ambiental sitúase no primeiro nivel de importancia, cunha porcentaxe 

elevada do 77.8 por cento, seguido do Desempeño Laboral, cun 47.6 por cento, e 

Sociedade, cun 44.4 por cento.  
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Táboa 90. Enfoque de xestión e Indicadores de desempeño nas memorias de RSC das RTV 

das CC.AA. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 44.4 

Desempeño económico 28.6 

Dereitos humanos 23.8 

Sociedade 44.4 

Sociedade 37,1 Responsabilidade sobre os produtos 44.1 

Desempeño ambiental 77.8 

Desempeño laboral 47.6 

Fonte: Elaboración propia, 2015 

 

Os datos desprendidos das memorias de RSC permiten verificar a (H6): Os indicadores 

de desempeño ambiental e laboral prevalecen sobre o resto nos informes de 

Responsabilidade Social Corporativa das radiotelevisións estatais públicas da Unión 

Europea. 
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 (H7): As radiotelevisións estatais públicas empregan todas as 

potencialidades da web 2.0 para informar das súas accións de 

Responsabilidade Social Corporativa.  

Co obxectivo de coñecer o modo no que as radiotelevisións estatais públicas da Unión 

Europea que implementaron a Responsabilidade Social Corporativa como sistema de 

autorregulación empregan a web 2.0 para informar das súas accións, nesta tese de 

doutoramento propúxose unha análise baseada en seis parámetros:  

 Publicación de orzamentos. 

 Presentación de memorias de contas. 

 Implantación do Test de Valor Público.  

 Divulgación da composición dos órganos de control e dirección executiva. 

 Concreción das remuneracións dos altos cargos. 

 Difusión de memorias de Responsabilidade Social Corporativa.  

A ZDF alemá é a radiotelevisión estatal pública da Unión Europea máis transparente 

posto que cumpre os requisitos dos seis parámetros propostos. É a única corporación 

que informa no seu sitio web dos orzamentos para o ano en curso, a memoria das contas 

anuais do período anterior, información sobre a composición dos órganos de dirección e 

as súas retribucións, a descrición do Test de Valor Público e a memoria de 

Responsabilidade Social Corporativa.  

A segunda corporación máis diáfana é a BBC do Reino Unido –que cumpre con cinco 

indicadores-, seguida da ORF de Austria, RTP de Portugal e RTVE de España –con catro 

parámetros. O resto de radiotelevisións estatais públicas dan resposta afirmativa a tres 

ou menos ítems dos seis sinalados como imprescindibles para declarar que un medio de 

comunicación público é transparente ante os seus grupos de interese.  
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O indicador con maior grao de cumprimento é o referido á composición dos órganos de 

control e dirección executiva. Todas as corporacións, agás as de Hungría e Malta, fan 

públicos os seus correspondentes organigramas. Seguidamente sitúase o ítem sobre 

presentación das contas anuais, avalado por todos os entes agás seis.  

O nivel de cumprimento é substancialmente inferior no que atinxe aos catro indicadores 

restantes. Sobre o Test de Valor Público só ofrecen información os entes de Alemaña, 

Austria, Bélxica (VRT), Dinamarca, Italia, Polonia e Reino Unido, é dicir o 25 por cento 

das corporacións. O mesmo sucede coa publicación das memorias de Responsabilidade 

Social Corporativa posto que só poden ser difundidas por parte daquelas corporacións 

que desenvolven este tipo de accións.  

Os orzamentos correspondentes ao exercicio económico en curso só son publicados 

polas corporacións de Alemaña, España, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia e Holanda, é 

dicir, o 17.8 por cento do total. Por último, o indicador con menos peso (10.7 por cento) 

é o correspondente á divulgación e concreción das retribucións dos membros dos 

órganos de control e dirección, satisfeito só por ZDF, RTP e BBC. 

En consecuencia, agás os indicadores referidos á presentación das contas anuais e a 

divulgación dos membros dos órganos de dirección, o resto de parámetros teñen un 

nivel de cumprimento medio ou baixo. Isto impide asegurar que as corporacións 

públicas son transparentes, ás que lles queda, en xeral, un longo camiño para trasladar 

unha imaxe de compromiso total coa rendición de contas. 

Deste xeito, refútase a (H7): As radiotelevisións estatais públicas empregan todas as 

potencialidades da web 2.0 para informar das súas accións de Responsabilidade Social 

Corporativa. 
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 (H8): No marco dun debate social sobre a corrupción en España, a CRTVG 

informa aos stakeholders das súas medidas contra esta práctica na súa 

memoria de Responsabilidade Social Corporativa de 2012. 

A CRTVG publicou en 2013 a súa primeira memoria de Responsabilidade Social 

Corporativa en base á proposta do Pacto Mundial, referida á anualidade de 2012. Isto 

significa que tivo que dar conta, obrigatoriamente, das políticas e accións relativas á 

corrupción xa que o décimo principio desta iniciativa internacional reza o seguinte: 

“As entidades deben traballar contra a corrupción en todas as súas 

formas, incluídas extorsión e suborno”. 

Na súa memoria, a CRTVG detecta como riscos no ámbito dos clientes o incumprimento 

da normativa, a desinformación e o tráfico de influencias. No referido ao cadro de 

persoal e provedores, recoñece a posibilidade de problemas relacionados con suborno. 

Ante estes riscos, informa do desenvolvemento de políticas de devolución de agasallos 

que excedan os mínimos de cortesía. Así mesmo, sinala a existencia dun sistema de 

información e control de gastos empresariais, presumiblemente de representación, 

dende a Administración do ente.  

Por outra banda, a radiotelevisión pública galega confirma na memoria que todas as 

doazóns benéficas e patrocinios son transparentes e conforme a lei e que os mecanismos 

de avaliación baséanse en controis administrativos internos.  

Así mesmo, a actividade global da compañía foi auditada en 2012 en vinte e oito 

ocasións por parte da Intervención Xeral da Xunta de Galicia. Adicionalmente, a empresa 

viuse sometida a unha avaliación por parte do Consello de Contas.  

En consecuencia, verifícase a (H8): No marco dun debate social sobre a corrupción en 

España, a CRTVG informa aos stakeholders das súas medidas contra esta práctica na súa 

última memoria de Responsabilidade Social Corporativa. 
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4.2 CONCLUSIÓNS XERAIS 

Esta tese de doutoramento xorde do interese suscitado arredor da cuestión da 

recuperación da ética nas empresas de radiotelevisión pública da Unión Europea. O 

axitado contexto social do Estado español durante o período de elaboración desta 

investigación debido a escandalosos casos de corrupción, a perda de credibilidade nas 

institucións públicas e a caída en picado da reputación dos medios públicos, 

incrementou substancialmente a vontade de investigar un sistema de autorregulación 

que, ben empregado, podería dar solucións a eses problemas.  

Trátase dunha investigación pioneira no espazo europeo. Non existe ningunha 

publicación que analice a implementación da Responsabilidade Social Corporativa nas 

radiotelevisións de titularidade pública. Isto supuxo nun inicio unha eiva, posto que 

requiría inmiscirse nun ámbito aínda non explorado, mais axiña se converteu nunha 

potencialidade, posto que permitiu construír os alicerces de coñecemento sobre esta 

cuestión.  

O obxectivo deste estudo é dotar á sociedade e ás organizacións dun punto de partida 

sobre a Responsabilidade Social Corporativa nos medios de comunicación públicos. 

Abre as portas á análise dos sistemas de autorregulación, sempre máis intanxibles do 

que se quixera, como oportunidades de negocio para a diferenciación perante a 

competencia. Cando a xestión é boa, os grupos de interese detéctano, pero sen efectuar 

grandes loas, mais cando é mala, as críticas corren axiña e afectan sen freo á reputación.  

A continuación detállase o modo en que se deu resposta a cada un dos dez obxectivos 

desta tese de doutoramento, presentados en forma de dec|logo no Capítulo I “Cuestións 

Previas”.  
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 1. Definir o concepto de radiotelevisión pública no S.XXI. 

Para dar resposta a este obxectivo, realizouse unha viaxe pola literatura histórica sobre 

a radiotelevisión estatal pública co fin de coñecer os seus inicios, fundamentos, 

motivacións e eivas. A continuación recorreuse á bibliografía máis recente, española, 

anglosaxona e francesa esencialmente, para coñecer a fondo o debate sobre a 

lexitimidade e continuidade das corporacións de titularidade pública.  

Co fin de analizar todas as arestas da encrucillada na que se atopa a radiotelevisión 

pública incluíronse perspectivas opostas, fíxose dialogar aos expertos. O debate 

enriquécese na discusión de ideas e iso foi o que se tratou de facer ao longo do Capítulo 

II “Marco Teórico”.  

Esta tese de doutoramento parte dunha máxima clara: a radiotelevisión pública ten 

futuro na Unión Europea como elemento de garante da democracia e o pluralismo. Se 

isto non fose así, carecería de sentido desenvolver unha investigación baseada na posta 

en marcha de sistemas de autorregulación, presumiblemente a Responsabilidade Social 

Corporativa, co obxectivo de incrementar os niveis de reputación, credibilidade e 

transparencia deste tipo de corporacións de titularidade pública.  

A partir do recoñecemento dunha crise de lexitimidade arredor da radiotelevisión 

pública, nesta tese ensálzase a súa vontade de servizo público e o arraigo a unha misión 

cuxas peculiaridades nunca serán atendidas na súa totalidade polos medios de 

comunicación privados, pola sinxela razón de que a moralidade e a ética non se 

superporán á busca do máximo rendemento económico.  

Pero o futuro dos medios de comunicación públicos gravita en torno á idea de conseguir 

que a cidadanía perciba que a súa achega económica ao financiamento das corporacións 

–directa ou indirectamente- sexa empregada de forma correcta na procura dun servizo 

de máxima calidade. Isto require, evidentemente, dunha vontade ética, na liña da 

concepción teórica de Carroll (1979), que teña como fin  salvagardar a actividade de 

toda interferencia política, social ou económica e ofertar produtos e servizos de calidade 

moi elevada.  
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Se a cidadanía –os contribuíntes- recoñece que os seus impostos destinados a sufragar o 

servizo público de radiotelevisión están sendo empregados con intencionalidade 

política ou económica, para satisfacer os intereses de pequenos colectivos con altas 

doses de poder, o futuro estará marcado pola continua deslexitimización que abocará 

inevitablemente ao peche. Esa será a tendencia no futuro a curto e medio prazo, posto 

que neste tempo non se experimentou con novas modalidades de financiamento 

(Campos Freire, 2011). 

En todo caso, nesta tese de doutoramento apóstase pola vía proposta por autores como 

Karen Donders (2011) e Bardoel e Lowe (2007), sobre o paso do servizo de 

radiotelevisión pública aos medios de servizo público, isto é, a reinvención  a partir das 

novidades tecnolóxicas para servir a un público dixital a través de numerosas 

plataformas. Para isto, será imprescindible unha reformulación da misión de servizo 

público. En caso contrario, o servizo tenderá a desaparecer (Jakubowicz, 2011). 

Esta investigación revela que son moitos os expertos que se negan a concibir unha 

sociedade europea sen servizo de radiotelevisión público, a pesar de ser conscientes da 

crítica situación que atravesa, con excepcións, en canto a credibilidade (Zallo, 2013; 

Bustamante, 2010; Miguel de Bustos e Casado del Río, 2012; Marzal e Casero, 2014). 

Como consecuencia dos resultados obtidos no marco deste estudo, proponse o modelo 

de autorregulación da Responsabilidade Social Corporativa como vía de escape, como 

garante da recuperación da ética e de proximidade cos grupos de interese, sobre todo a 

cidadanía –como contribuínte- e o público.  

 

 2. Conceptualizar a gobernanza e a súa relación co concepto de 

radiotelevisión pública 

Nesta tese de doutoramento defínese a gobernanza como sistema de xestión baseado na 

horizontalidade, o diálogo e o consenso. Este concepto acubilla a esencia dos modelos 

de autorregulación e corregulación, é dicir, a busca de sinerxias e de concordancias 

entre distintos actores na procura de solucións que faciliten satisfacer as necesidades de 

todos os colectivos implicados.  
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Ao longo desta investigación considerouse imprescindible traspoñer este concepto ao 

marco dos medios de comunicación, por ser o ámbito que nos ocupa, para asumilo como 

o berce no que se han de desenvolver novas estratexias, baseadas na interacción e a 

interrelación das organizacións coas súas audiencias e co resto dos grupos de interese. 

Isto concorda co modelo de gobernanza de stakeholders proposto por Puentes Poyatos, 

Velasco Gámez e Vilar Hernández (2009). 

A gobernanza está estreitamente ligada aos conceptos de accountability e answerability, 

é dicir, a responsabilidade e a rendición de contas. A análise de McQuail (1997) permite 

constatar que unha relación nunca poderá ser horizontal se unha das partes oculta 

información. Os medios de comunicación públicos deben ser nítidos nas súas relacións 

cos grupos de interese, que deben contar con todos os datos para valorar, propoñer, 

criticar ou loar.  

A Responsabilidade Social Corporativa non é posible sen gobernanza. Se non se propicia 

un diálogo cos grupos de interese sobre a natureza das súas necesidades e as súas 

propostas, non será posible culminar o desenvolvemento de accións destinadas a 

satisfacer os seus intereses. É imprescindible contar con canles para enviar e recibir 

explicacións e xustificacións por accións ou omisións que, cada vez máis, se expandirán 

a través da web 2.0 (Cerezo, 2011; Alonso 2011; Polo 2011). 

A revisión bibliográfica desenvolvida arredor deste concepto tivo como obxectivo 

presentar, primeiro, unha achega xeral para, seguidamente, interpretar a súa aplicación 

no ámbito dos medios de comunicación. É o encadre no que nesta tese de doutoramento 

se pretende ubicar a Responsabilidade Social Corporativa.  

A confianza na continuidade do servizo público de radiodifusión combinada coa 

aplicación de modelos de gobernanza será o espazo no que a RSC poida triunfar como 

sistema de autorregulación para as empresas que teñan verdadeiro interese en 

desenvolver a súa función pública.  
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 3. Explicar o significado da Responsabilidade Social Corporativa como 

modelo de autorregulación 

A tese gravita sobre o concepto da Responsabilidade Social Corporativa que, en 

consecuencia, se converte no elemento con maior peso específico de toda a 

investigación. En primeiro lugar procedeuse a desenvolver unha revisión bibliográfica 

sobre este concepto relativamente recente en aras de coñecer as condicións nas que 

aflorou.  

A literatura empregada, ao igual que no caso do concepto da radiotelevisión pública, 

trata de ser unha panorámica de todo o publicado até o de agora, coa perspectiva de 

autores de diversa procedencia (Freeman, 1979; Frederick, 1984; Samuelson, 1972; 

Husted e Allen, 2001; Tamayo e Servaes, 2013;  Aguinis e Glavas, 2012; Bernardo e 

Pelliser, 2009; Díaz Nosty, 2011). 

Neste caso tamén foi necesario recorrer a voces especializadas en estratexia 

empresarial (Jones, 2012; Wright e Ferris, 1997; Toro, 2006) co fin de entender o 

concepto dende o punto de vista máis estritamente económico, como un elemento de 

reforzo da política organizacional que pode servir para obter beneficios intanxibles que 

se materialicen no robustecemento da reputación e a credibilidade.  

Aínda que ese é o motivo polo cal as radiotelevisións estatais públicas analizadas 

recoñecen ter iniciado a implementación de accións de Responsabilidade Social 

Corporativa, esta investigación ten un interese máis profundo, que viaxa ata a vertente   

puramente moral, baseada na recuperación da ética e no desenvolvemento da 

actividade propia dos medios de comunicación públicos.  

Ese foi o enfoque empregado na análise da Responsabilidade Social Corporativa. De 

feito, a raíz da obra de Jean Claude Bertrand (2006) pretendeuse marcar a ferro esa 

concepción moral dedicándolle precisamente un apartado á recuperación da ética, a 

través incluso dunha ollada retrospectiva ata dar coa  voz de filósofos sen os cales sería 

imposible entender o taboleiro actual, marcado pola globalización.  
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Tras centos de páxinas de investigación sobre a RSC, conclúese que non debera tratarse 

dun sistema parello ao desenvolvemento empresarial das radiotelevisións públicas, 

como así é, senón que debera impregnar, de forma transversal, todas e cada unha das 

decisións das corporacións.  

Na actualidade, as corporacións de radiotelevisión estatal pública que implementaron 

este modelo de autorregulación e que son analizadas nesta tese de doutoramento tratan 

a RSC como un complemento á xestión. Tanto é así que publican informes 

independentes nos que inclúen accións responsables, sen decatárense de que deberan 

ser a tónica xeral da xestión empresarial. En realidade, son poucas as empresas de 

comunicación as que desenvolven RSC e as que o fan non se caracterizan por apostar 

firmemente por este sistema (Ferré Pavia e Orozco, 2011;  Gulyás, 2009;  Vives, 2010) 

Non entenden a RSC como esencia do negocio. Obviamente sería imposible conseguir 

iso dunha empresa privada no mundo globalizado no que operan pero é absolutamente 

certo que as radiotelevisións públicas deberan aspirar a facelo. A Responsabilidade 

Social Corporativa ten a capacidade de reportar relevantes beneficios sen requirir de 

enormes investimentos posto que, a maioría das veces, é suficiente con pequenos 

axustes na xestión.  

A aplicación da Responsabilidade Social Corporativa debera esixir dunha reflexión 

previa sobre as áreas que presentan niveis cativos de funcionamento dentro da 

organización, dende a toma de decisións ata os conflitos de interese, dende as relacións 

coas audiencias ata o diálogo co cadro de persoal. Logo desa análise, é o momento de 

deseñar unha estratexia responsable cuns obxectivos a lograr nunha liña do tempo 

claramente definida.  

Ningunha corporación presenta nas súas memorias de RSC análise previa algunha sobre 

as carencias ou eivas da súa organización en ningún dos ámbitos de desempeño. 

Simplemente se centran en relatar, liña tras liña, medidas e accións que teñen como 

finalidade satisfacer momentaneamente aos grupos de interese. Pero, se non hai 

obxectivos concretos, nunca será posible saber se se alcanza o éxito ou o fracaso. A 

avaliación será imposible. Como é posible executar unha estratexia sen a posibilidade de 

auditala posteriormente? 
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Isto fai pensar que a Responsabilidade Social Corporativa é un “lavado de cara” 

(Timoteo, 2008), un sistema perfecto para demostrar á cidadanía un compromiso que 

pode que, en esencia, non exista. Non se pon en cuestión a vontade das corporacións por 

reducir os impactos ambientais ou por colaborar coas comunidades locais, pero, por que 

non se coñecen os obxectivos? 

As corporacións axudan aos prexudicados polo terremoto de Haití por mera filantropía? 

Como seleccionan ás empresas coas que chegan a acordos? Coinciden as compañías coas 

que dialogan coas que invisten en publicidade -naquelas que emiten anuncios 

comerciais? As accións para a redución de consumo enerxético, débense á vontade de 

reducir impacto ou ao aforro económico? Por que non se informa das remuneracións 

das direccións? Por que non se publican os conflitos de interese? Por que foxen de dar 

explicacións sobre a independencia política? Por que evitan tratar sobre os servizos 

informativos? Por que nas súas memorias anuais só informan das accións exitosas? 

Acaso no fracasan en ningunha das súas políticas de Responsabilidade Social 

Corporativa? 

Son só algunhas das preguntas que xorden logo de estudar ao detalle a implementación 

da Responsabilidade Social Corporativa. As corporacións de radiotelevisión pública da 

Unión Europea teñen un longo treito para demostrar que a súa RSC é un modelo de 

autorregulación presente en todas e cada unha das súas decisións. A súa correcta 

implantación pode dar solución a problemas que feriron de morte a moitas 

corporacións europeas –como a perda de credibilidade, a independencia política, a falta 

de pluralismo, etcétera-. Pero, sen vontade, a RSC non serve.  

Isto entronca directamente coa falta de avaliación. Ningunha radiotelevisión pública da 

Unión Europea que executa accións formalmente entendidas como Responsabilidade 

Social Corporativa informa dos procesos de análise de resultados das súas accións. Na 

mesma liña, non acoden a auditorías externas que dean conta do éxito ou fracaso das 

decisións tomadas. Sen avaliación non hai confianza. 
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 4. Identificar o marco lexislativo da Responsabilidade Social Corporativa na 

Unión Europea e nos Estados membros. 

A Responsabilidade Social Corporativa é un compromiso voluntario que se instalou 

primeiramente nas empresas privadas, afogadas por escándalos esencialmente laborais, 

que as obrigaron a tomar medidas para recuperar a confianza perdida ante a sociedade. 

Posteriormente este modelo de autorregulación foise implementando nas organizacións 

de titularidade pública e, tal e como se constata neste tese, en nove corporacións de 

radiotelevisión estatal pública da Unión Europea.  

Nesta investigación preséntase todo o armazón lexislativo que acubilla o 

desenvolvemento da Responsabilidade Social Corporativa a nivel europeo e tamén 

estatal. Para iso fíxose un repaso das recomendacións procedentes da Comisión 

Europea e das leis dos Estados membros que, dun xeito ou outro, fan referencia ao 

desenvolvemento deste concepto nas organizacións de titularidade pública.  

Co fin de garantir a inclusión de todas e cada unha das normas, levouse a cabo unha 

revisión de seguridade a través das bases de datos das iniciativas internacionais Global 

Reporting Initiative e Pacto Mundial. Polo tanto, no momento de presentación desta tese 

de doutoramento a lexislación existente sobre RSC en empresas públicas é a que está 

mencionada nestas liñas.  

Esta recompilación lexislativa pode ser de utilidade en futuras investigacións, posto que 

se trata das primeiras normativas, tanto europeas como estatais, que dan resposta á 

aplicación deste concepto nas empresas de titularidade pública.  
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 5. Coñecer as motivacións para a implementación da RSC nas 

radiotelevisións estatais públicas da UE. 

 Para responder a este obxectivo queda á marxe o `Marco Teórico´e recórrese á  parte 

puramente analítica desta tese de doutoramento. O cuestionario enviado ás 

radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea, ao que deron resposta un total de 

doce corporacións, serviu para constatar que a principal motivación para a 

implementación da Responsabilidade Social Corporativa é a reputación.  

De feito, das dez contestacións rexistradas para a Pregunta 8 (Por que decidiu a súa 

organización comezar a desenvolver accións formalmente entendidas como 

Responsabilidade Social Corporativa?), oito dos enquisados marcaron o argumento 

relacionado coa reputación. En segundo lugar, sitúase a aproximación ás necesidades 

dos grupos de interese –con sete validacións- e no terceiro posto o posicionamento 

estratéxico –con seis.  

Isto concorda coa afirmación que conforma a (H1) “As RTV estatais públicas da Unión 

Europea implantan accións de Responsabilidade Social Corporativa por motivos de 

reputación, credibilidade e transparencia”, que foi verificada. 

 

 6. Describir os informes de Responsabilidade Social Corporativa 

publicados polas radiotelevisións estatais públicas. 

A descrición dos informes de Responsabilidade Social Corporativa das radiotelevisións 

estatais públicas da Unión Europea desenvolveuse no primeiro apartado do capítulo 

titulado “Resultados”.  

O contido das memorias esmiuzouse por seccións. Decidiuse que era o procedemento 

máis idóneo para proceder a unha análise por temáticas, con información de cada 

corporación para cada ítem. Deste xeito, rexeitouse a opción de realizar unha descrición 

independente de cada un dos documentos manexados.  

Considerouse que o primeiro método presentaba mellores capacidades para facilitar as 

posteriores tarefas de comparación, necesarias para dar resposta  ás seguintes 

hipóteses: (H3) “Os informes de Responsabilidade Social Corporativa inclúen 
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información sobre a estratexia e perfil das organizacións”; (H4) “As radiotelevisións 

estatais públicas da Unión Europea planifican as accións de Responsabilidade Social 

Corporativa en base | misión de servizo público”; (H5) “As características dos servizos 

informativos están ausentes nas memorias de Responsabilidade Social Corporativa das 

radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea”; (H6) “Os indicadores de 

desempeño ambiental e social prevalecen sobre o resto nas estratexias e informes de 

Responsabilidade Social Corporativa das radiotelevisións estatais públicas da Unión 

Europea” e (H8) “No marco dun debate social sobre a corrupción en España, a CRTVG 

informa aos stakeholders das súas medidas contra esta práctica na súa última memoria 

de Responsabilidade Social Corporativa”. 

Ademais, de xeito adicional, engadiuse a información relativa ás memorias das 

radiotelevisións das Comunidades Autónomas de España que implementaron este 

sistema de autorregulación: CCMA de Cataluña, CRTVG de Galicia e EITB do País Vasco. 

O modo de proceder foi exactamente o mesmo ao aplicado nas corporacións estatais da 

Unión Europea.  

Con respecto á cuestión das memorias, cabe sinalar que no `Marco Teórico´preséntase a 

modalidade dos denominados informes integrados. Enténdese que o modo de reportar 

derivará paulatinamente nesta estratexia que consiste en agluinar nun mesmo 

documento o desempeño económico, social e medioambiental das corporacións. Polo 

momento, ningunha das corporacións de radiotelevisión pública da Unión Europea que 

desenvolven Responsabilidade Social Corporativa publicou ningún informe deste tipo.  

 

 7. Comprobar o nivel de implementación da Responsabilidade Social 

Corporativa nas radiotelevisións estatais públicas da UE. 

A resolución práctica deste obxectivo foi afrontada dende a combinación das dúas 

metodoloxías empregadas nesta investigación: a análise de contido dos informes e os 

cuestionarios.  

Nunha banda, sete radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea publican 

periodicamente memorias sobre o desenvolvemento da Responsabilidade Social 
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Corporativa nas súas corporacións –BBC, RTÉ, ORF, ZDF, YLE, RTP e RTVE. Ademais, 

outros dous entes inclúen apartados sobre esta materia nos seus respectivos informes 

anuais –FT e RTBF. 

Por outra banda, das respostas recibidas ao envío do cuestionario desprendeuse que 

unha corporación máis, a CT da República Checa, desenvolve accións formalmente 

entendidas como Responsabilidade Social Corporativa, aínda que non fai público o seu 

desempeño a través de memorias nin na súa páxina web. De feito, a súa actitude neste 

aspecto caracterízase polo mutismo absoluto. 

O cómputo global das tres diferentes situacións detectadas revela que dez 

radiotelevisións estatais públicas implementaron a RSC como sistema de 

autorregulación. Esa cifra supón o 35.7 por cento das vinte e oito corporacións estatais 

da Unión Europea. En consecuencia, o nivel de implantación deste sistema de 

autorregulación é considerado baixo no senso de que non alcanza sequera o 50 por 

cento das radiotelevisións estatais públicas que operan na UE. 

No que respecta ao contexto autonómico español, tan só tres das doce corporacións 

publican periodicamente informes sobre Responsabilidade Social Corporativa, das cales 

dúas confirmaron as súas accións a través da contestación ao cuestionario. O grao de 

implantación é do 25 por cento.  

 

 8. Detectar os ámbitos da Responsabilidade Social Corporativa que 

desenvolven as radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea. 

A análise das memorias de Responsabilidade Social Corporativa realizada no capítulo 

“Resultados” pon de manifesto os |mbitos que m|is interesan |s radiotelevisións 

públicas da Unión Europea no desenvolvemento da Responsabilidade Social 

Corporativa. 

No cadro que se presenta a continuación inclúese o grao de resposta (en porcentaxe) ás 

cuestións incluídas en cada unha das áreas de análise presentadas, é dicir, as propostas 

pola iniciativa internacional Global Reporting Initiative.  
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Para a extracción das porcentaxes de cada unha das categorías aplicouse unha fórmula 

matemática baseada na regra de tres, posto que permite establecer comparacións 

numéricas entre os ámbitos estudados á marxe da cantidade de ítems que acubillan 

cada un deles.  

Dese xeito foi como se analizou o modo no que responderon os enquisados ás cuestións 

requiridas no cuestionario en base aos oito ámbitos de RSC, distribuídos nas seguintes 

categorías: 1) Estratexia e perfil: modelo de ingresos, estrutura de goberno e conflitos 

de interese; 2) Enfoque de xestión e indicadores de desempeño: desempeño económico, 

dereitos humanos, responsabilidade sobre os produtos, sociedade, desempeño 

ambiental e desempeño laboral.  

Para cada un deles contabilizáronse globalmente os datos obxectivos e cuantificables 

que as memorias de RSC das corporacións que desenvolven este sistema de 

autorregulación –nove no caso das europeas e tres no das autonómicas do Estado 

español- presentan para cada un dos  ítems das oito áreas, co obxectivo de realizar unha 

suma global e, a continuación, aplicar a fórmula matemática.  

Esta sinxela metodoloxía permitiu obter unhas porcentaxes que representan o grao de 

información que o conxunto das corporacións analizadas achega para cada ámbito da 

RSC e, en consecuencia, dirimir cales son as áreas máis relevantes para as 

radiotelevisións públicas europeas nesta materia. 
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Táboa 91. Relevancia das áreas de RSC nas memorias das radiotelevisións europeas 

RELEVANCIA DAS ÁREAS DE RSC NAS MEMORIAS DAS 
RADIOTELEVISIÓNS EUROPEAS (%) 

 

ESTRATEXIA E PERFIL 21.3 

Modelo de ingresos 14.8 

Estrutura de goberno 27.7 

Conflitos de interese 0 

ENFOQUE DE XESTIÓN E INDICADORES DE DESEMPEÑO 37.5 

Desempeño económico 31.7 

Dereitos humanos 11.1 

Sociedade 37 

Sociedade 37,1 Responsabilidade sobre os produtos 44.3 

Desempeño ambiental 50 

Desempeño laboral 50.8 

Fonte: Elaboración propia, 2015  

 

As radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea que publican periodicamente 

memorias sobre o desenvolvemento da súa Responsabilidade Social Corporativa apenas 

superan o 50 por cento de resposta rexistrada en dúas das oito categorías, o que vén a 

sinalar que non existe un ámbito da RSC que destaque descaradamente sobre os outros 

no desempeño deste sistema de autorregulación.  

Non obstante, en aras de dar unha resposta concreta a este obxectivo, os ámbitos máis 

relevantes para as corporacións analizadas a través dos informes de RSC son o 

“Desempeño Laboral”, cun 50.8 por cento, e o “Desempeño Ambiental”, cun 50 por cento 

sobre o total posible. O terceiro |mbito m|is destacado é o referido | “Responsabilidade 

sobre os produtos”, cun 44.3 por cento, que se centra en cuestións relativas á misión de 

servizo público.  
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De xeito global, a sección de “Estratexia e Perfil” só alcanza o 21.3 por cento das 

respostas requiridas, mentres que “Indicadores de Desempeño” rexistra un 33.6 por 

cento. Isto indica que, a pesar da boa vontade, é longo o camiño que queda por andar ás 

radiotelevisións estatais públicas da Unión Europea no que se refire a transparencia e 

rendición de contas das súas actividades de RSC perante os grupos de interese.  

 

Táboa 92. Relevancia das áreas de RSC nas memorias das radiotelevisións autonómicas 

RELEVANCIA DAS ÁREAS DE RSC NAS MEMORIAS DAS 
RADIOTELEVISIÓNS AUTONÓMICAS (%) 

 

ESTRATEXIA E PERFIL 35.2 

Modelo de ingresos 22.2 

Estrutura de goberno 83.3 

Conflitos de interese 0 

ENFOQUE DE XESTIÓN E INDICADORES DE DESEMPEÑO 44.4 

Desempeño económico 28.6 

Dereitos humanos 23.8 

Sociedade 44.4 

Sociedade 37,1 Responsabilidade sobre os produtos 44.1 

Desempeño ambiental 77.8 

Desempeño laboral 47.6 

Fonte: Elaboración propia, 2015  
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No caso das tres corporacións autonómicas que publican memorias periódicas sobre 

Responsabilidade Social Corporativa, revélase que o grao de información achegada en 

dous dos ámbitos supera o 75 por cento, porcentaxe vinte e cinco puntos por riba da 

acadada en todas as categorías das europeas.  

Deste xeito, o |mbito da “Estrutura de goberno” é o m|is relevante para as 

radiotelevisións autonómicas, cun 83.3 por cento de información achegada, seguido do 

“Desempeño ambiental”, cun 77.8 por cento. A terceira categoría máis relevante para 

estes entes é o “Desempeño laboral”, cun 47.6 por cento de información detallada sobre 

o total posible.  

 

 9. Avaliar o nivel de transparencia das radiotelevisións estatais públicas da 

Unión Europea. 

A análise de contido das memorias de Responsabilidade Social Corporativa afectou a 

nove corporacións europeas de radiotelevisión pública. No caso de sete delas 

procedeuse a esmiuzar os informes temáticos sobre RSC mentres que nas outras dúas as 

seccións dedicadas a esta cuestión nos seus respectivos informes anuais.  

Dese total de corporacións, foron seis as que responderon o cuestionario enviado, é 

dicir, o 66.7 por cento dos entes. Esta porcentaxe permite argüír que o grao de 

transparencia é elevado, por superar o 50 por cento, pero non o desexable, posto que 

aínda conta cunha ampla marxe de mellora.  

Por outra banda, das dezanove corporacións de radiotelevisión estatal pública restantes 

seis accederon a contestar o cuestionario, isto é, o 35.6 por cento, a pesar de non 

desenvolveren Responsabilidade Social Corporativa. Dende este punto de vista, polo 

tanto, os entes que non publican de forma periódica as súas accións de RSC evitan dar 

información algunha sobre os seus argumentos, plans e estratexias a curto e medio 

prazo.  
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Por outra banda, é certo que as corporacións que desenvolven RSC publican informes, 

mais trátase de documentos que tan só recollen as accións positivas desenvoltas polas 

corporacións. En ningún caso fan mención a estratexias fracasadas ou erros. Trátase de 

memorias que teñen como único obxectivo mellorar a imaxe das organizacións por 

medio do relato dunha listaxe de actos en positivo.  

 

 10. Propoñer un modelo de análise de memorias de Responsabilidade 

Social Corporativa. 

A piques de pechar esta tese de doutoramento, as conclusións desta investigación 

permiten rematar coa proposta dun modelo de análise de memorias de 

Responsabilidade Social Corporativa. Coa finalidade de evitar as carencias ou eivas das 

propostas de Global Reporting Initiative e Pacto Global, as máis implantadas a nivel 

mundial, preséntase unha modalidade centrada nas características dos medios de 

comunicación de titularidade pública.  

A profesión xornalística da autora desta tese ínstaa a facer fincapé na cuestión da 

misión de servizo público, apenas relevante nas propostas de GRI e Pacto Global por 

tratarse, é certo, de guías para medios de comunicación de todo tipo, públicos e 

privados.  

O obxectivo debe ser que as corporacións de radiotelevisión pública reporten a súa 

actividade referida á función pública, isto é, aos valores asociados coa súa propia 

existencia e lexitimidade. Se a súa actividade é correcta nese senso, o seu futuro estará 

asegurado. Pero, pola contra, se non se respectan os alicerces que a sosteñen, non 

sobrevivirá. Tal e como se desprende dos resultados desta tese, é indispensable que a 

Responsabilidade Social Corporativa atravese de cheo a misión de servizo público.  

A estrutura de análise segue o modelo de Global Reporting Initiative:  

 Características da memoria. 

 Estratexia e perfil. 

 Indicadores de desempeño. 
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Non obstante, os ítems que compoñen cada un dos tres bloques de contido foron 

modificados con respecto á proposta de GRI, para adaptalos ás vertentes consideradas 

máis relevantes á hora de analizar as memorias de Responsabilidade Social Corporativa 

das radiotelevisións de titularidade pública.  

O máis importante desta proposta é a aposta que se fai pola misión de servizo público, 

tal e como se detecta na táboa que se presenta a continuación. Para dar cabida a todas 

as arestas deste concepto, empregouse a proposta “The Tool” da Unión Europea de 

Radiodifusión.  

Todos e cada un dos ítems recollidos nesta proposta de análise levan consigo a 

obrigatoriedade de avaliación e auditoría por unha dobre vía: interna e externa. 
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Táboa 93. Proposta de modelo de análise das memorias de RSC das RTV públicas 
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Remátase este capítulo de “Conclusións Xerais” coa referencia explicita ao valor 

engadido producido por esta tese de doutoramento no marco da investigación da 

Responsabilidade Social Corporativa aplicada ao ámbito dos medios de comunicación 

de titularidade pública. 

Identifícanse cinco beneficios irrebatibles á hora de interpretar o resultado final da 

investigación: 

1. Revisión bibliográfica completa sobre os conceptos de radiotelevisión pública, 

gobernanza e Responsabilidade Social Corporativa aplicada aos medios de 

comunicación.  

2. Definición de termos que coadxudaron a lograr a comprensión global do 

proxecto: misión de servizo público, reputación, transparencia, pluralismo, 

rendición de contas, stakeholders e ética.  

3. Relación detallada das normativas procedentes da Comisión Europea e dos 

Estados membros relativa á radiotelevisión pública e á Responsabilidade Social 

Corporativa. O contexto lexislativo é básico para entender a realidade.  

4. Análise pormenorizada do estado de implementación da Responsabilidade Social 

Corporativa nas radiotelevisións estatais públicas –e das Comunidades 

Autonómas do Estado español- en canto a estratexias, motivacións e accións, por 

medio de dúas metodoloxías: a análise de contido e o cuestionario. 

5. Presentación ante a comunidade investigadora dun modelo propio para a análise 

das memorias de Responsabilidade Social Corporativa das radiotelevisións de 

titularidade pública que gravita arredor do concepto de misión de servizo 

público.  
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4.3 FUTURAS LIÑAS DE INVESTIGACIÓN  

Esta tese de doutoramento pretende presentar un novo escenario para o estudo dos 

modelos de xestión das radiotelevisións públicas. Trátase dunha investigación pioneira 

dende o punto de vista empírico no contexto xeográfico da Unión Europea que pretende 

valer de piar, de punto de partida, para futuros estudos sobre a implantación da 

Responsabilidade Social Corporativa neste tipo de organizacións.  

Ante os resultados obtidos, que mostran unha clara motivación relacionada coa 

reputación tal e como se verificou na Hipótese 1 (As radiotelevisións estatais públicas 

da Unión Europea implantan accións de Responsabilidade Social Corporativa por 

motivos de reputación, credibilidade e transparencia), ábrense novas vías de 

afondamento nas estratexias a medio e longo prazo deste sistema de autorregulación 

nos medios de servizo público.  

A continuidade desta investigación pode abrirse, esencialmente, a través de cinco novas 

vías de estudos: 

1. Aplicación do modelo de análise de contido de memorias de Responsabilidade 

Social Corporativa presentado no bloque de “Conclusións” (epígrafe “Conclusións 

Xerais”) desta tese. O uso desta novidosa ficha poderá revelar información 

relevante sobre o desenvolvemento da Responsabilidade Social Corporativa en 

relación coa misión de servizo público. Nesta liña, ha de prestarse atención ao 

desenvolvemento de medidas de avaliación e auditoría.  

2. Análise comparativa das memorias anuais de Responsabilidade Social 

Corporativa. Trátase dun sistema de autorregulación de recente aplicación nas 

radiotelevisións públicas da Unión Europea, motivo polo cal son naturais os 

cambios de estratexia e a variación dos roteiros de traballo. Procede, polo tanto, 

unha comparativa temporal para coñecer as tendencias. 
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3. Interpretación das novidades lexislativas que aparecerán nos vindeiros anos 

tanto a nivel europeo como estatal. Trece países da Unión Europea aínda non 

contan con normativas propias sobre Responsabilidade Social Corporativa que 

afecten ás empresas de titularidade pública. Adicionalmente, hanse de ter en 

conta as comunicacións da Comisión Europea sobre este aspecto. 

4. Estudo do futuro da radiotelevisión pública no marco xeográfico da Unión 

Europea asociado á implementación de modelos de gobenanza e en relación coa 

implementación xeralizada da Responsabilidade Social Corporativa.  

5. Observación da reconversión tecnolóxica, a innovación e a transición ao 

escenario dixital como marco de aplicación da Responsabilidade Social 

Corporativa para a recuperación da ética e dos valores propios do xornalismo e 

da función pública dos medios de comunicación. 
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ANEXO 1 – FICHA DE ANÁLISE  
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ANEXO 2 – CUESTIONARIO 

Responsabilidade Social Corporativa nas radiotelevisións públicas 

Instrucións: 

1.- O/a entrevistado/a debe elixir entre as opcións que se propoñen nas preguntas con 

círculos nas respostas.  

2.- O/a entrevistado/a pode seleccionar varias opcións nas preguntas con cadrados nas 

respostas.  

3.- Hai varias cuestións nas que se pregunta pola opinión do entrevistado/a.  

4.- O/a entrevistado/a ten liberdade para responder só a aquelas preguntas que estime 

oportuno. 

 

 

Nome entrevistado/a 

 

 

Cargo que ocupa na empresa 

 

 

Coñece o significado do concepto Responsabilidade Social Corporativa? 

 Si 

 Non 
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Cre que a Responsabilidade Social Corporativa se adapta ao marco lexislativo actual das 

radiotelevisións públicas en Europa? 

 Si 

 Non 

 

Por que? 

 

A que áreas de xestión das radiotelevisións públicas deben dar prioridade as estratexias 

de Responsabilidade Social Corporativa? 

 Independencia política 

 Financiamento 

 Reconversión tecnolóxica 

             Adaptación ao ecosistema dixital 

 Reestruturación organizativa 

 Regulación de emprego 

 Creatividade e innovación 

 Revisión do marco legal 

 Reformulación da súa misión 

 Relación coas audiencias 

 Sustentabilidade medioambiental 
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Desenvolve a súa organización accións formalmente entendidas como Responsabilidade 

Social Corporativa? 

 Si 

 Non 

 Non sabe 

 

Se a resposta é Si, dende cando? 

 

 

Se a resposta é Non, prevé que se desenvolvan no futuro? 

 Si, nos vindeiros cinco anos 

 Si, nos vindeiros dez anos 

 Non 
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Por que decidiu a súa organización empezar a desenvolver accións formalmente 

entendidas como Responsabilidade Social Corporativa? 

 Reputación 

 Necesidade de implantar un sistema de autorregulación 

 Aproximación ás necesidades dos grupos de interese 

 Posicionamento estratéxico 

 Desenvolvemento sustentable 

 Outro:  

 

Que órgano motivou o inicio desas accións? 

 Consello de Administración 

 Presidencia 

 Dirección Xeral 

 Comunicación 

 Recursos Humanos 

 Márketing 

 Relacións institucionais 

 Outro:  
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Como se executa a Responsabilidade Social Corporativa na súa organización? 

 Departamento propio 

 Colaboración con actores externos 

 Fundacións 

 Outro:  

 

Que vertente ou vertentes da Responsabilidade Social Corporativa caracterizan as 

accións da súa organización? 

 Cumprimento da misión de servizo público 

 Avaliación dos impactos ambientais e sociais no entorno 

 Mantemento da ética empresarial, dereitos laborais e bo goberno 

 Contribución ao desenvolvemento sustentable da sociedade 

 Respecto aos dereitos humanos 

 

A Responsabilidade Social Corporativa condiciona as decisións económicas da súa 

organización? 

 Si 

 Non 

 Non sabe 
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Que grupos de interese son prioritarios para a súa organización no desenvolvemento da 

Responsabilidade Social Corporativa 

 Audiencia 

 Dirección 

 Provedores 

 Cadro de persoal 

 Colaboradores 

 Comunidades locais 

 Comunidades internacionais 

 Outro:  
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Que vertentes da misión de servizo público impulsa a Responsabilidade Social 

Corporativa na súa organización? 

 Ética 

 Calidade xornalística 

 Universalidade 

 Transparencia 

 Participación das audiencias 

 Contraste das fontes informativas 

 Respecto á intimidade e a honra 

 Dereitos de propiedade intelectual 

 Reputación 

 Independencia editorial 

 Pluralismo 

 Outro:  
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Existe algunha lei ou normativa de carácter estatal que obrigue á súa oragnización a 

desenvolver accións formalmente entendidas como Responsabilidade Social 

Corporativa? 

 Si 

 Non 

 Non sabe 

 

Se a resposta é Si, cal? 

 

A súa organización segue as recomendacións dalgunha normativa ou directriz europea 

no desenvolvemento da Responsabilidade Social Corporativa? 

 Si 

 Non 

 Non sabe 

    

Se a resposta é Si, cal? 

 Global Reporting Initiative 

        Pacto Mundial 

 ISO 26000 

        Outro:  
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A súa organización conta actualmente cun departamento dedicado exclusivamente á 

xestión da Responsabilidade Social Corporativa? 

 

 Si 

 Non 

 

Se a resposta é Non, quen xestiona a Responsabilidade Social Corporativa na súa 

organización? 

 Dirección Xeral 

 Departamento de Comunicación 

 Departamento de Márketing 

 Departamento de Relacións Institucionais 

 Outro:  

 

Considera que a Responsabilidade Social Corporativa contribúe a mellorar a reputación 

e credibilidade das radiotelevisións públicas? 

 Si 

 Non 

 Non sabe 

En relación coa resposta anterior, por que? 
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Cales son os principais resultados das accións de Responsabilidade Social Corporativa 

na súa organización? 

 Aumento da reputación 

 Aumento do beneficio económico 

 Fortalecemento do cadro de persoal 

 Mellora dos niveis de audiencia 

 Fortalecemento da gobernanza 

 Outro:  

 

A súa organización emprega algún instrumento para a medición da reputación en 

relación coas accións de Responsabilidade Social Corporativa? 

 Si 

 Non 

 Non sabe 

 

Se a resposta é Si, cal? 
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A súa organización realiza auditorías externas de Responsabilidade Social Corporativa? 

 Si 

 Non 

 Non sabe 

 

De que maneira axuda a Responsabilidade Social Corporativa á súa organización? 

 Reputación 

 Beneficio económico 

 Reforzo das obrigas morais 

 Apoio para o cumprimento da misión de servizo público 

 Mellora da credibilidade 

 Mellora da calidade 

 Mellora das relacións laborais 

 Mellora das relacións coas Administracións 

 Mellora das relacións coas audiencias 

 Mellora da estima xeral da sociedade 

 Mellora do futuro estratéxico 

 Outro:  
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A Responsabilidade Social Corporativa contribúe a superar a crise económica ás 

radiotelevisións públicas? 

 Si, porque promove o crecemento sustentable 

 Non, porque as empresas deben sanearse primeiro 

 Non sabe 

 Outro:  

Enviar
 

 

Con tecnoloxía de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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