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Informe sobre a provisión de postos directivos 

no ámbito cultural 

Este informe recolle o resultado dunha investigación sobre os sistemas 

de provisión dos postos directivos das institucións e equipamentos 

culturais desde diferentes perspectivas.  

No primeiro apartado realízase un resumo, a partir da bibliografía 

relacionada co ámbito de estudo, dos principais modelos de xestión de 

equipamentos culturais, dos perfís profesionais da xestión cultural e dos 

contidos fundamentais dos códigos de boas prácticas relacionados coa 

provisión de postos directivos no eido da cultura.  

No segundo apartado defínese o marco xurídico que afecta ás entidades 

culturais no relativo á provisión de postos directivos.  

No terceiro apartado elabórase unha relación de entidades culturais 

galegas así como de espazos culturais de referencia. A partir desa 

enumeración trátase de identificar os postos directivos que aparecen nos 

seus organigramas, independentemente da natureza deles. Unha vez 

identificados, intentouse coñecer o sistema de provisión do posto cando 

foi posible. 

Por último, o cuarto apartado é unha breve explotación estatística dos 

resultados da investigación.  

Pechan o traballo unhas conclusións e unhas breves recomendacións, na 

liña de garantir a utilización de boas prácticas nos sistemas de provisión 

de persoal directivo nestes centros. 

1. A XESTIÓN DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS 

1.1. Definición de equipamento cultural1 

En primeiro lugar, cómpre definir o que se entende por equipamento 

cultural, xa que as actividades de carácter cultural se poden realizar en 

multitude de espazos sen a necesidade previa dunha caracterización 

                                                           
1 Álamo Núñez, Enrique del: “Los espacios de la cultura”, en Manual Atalaya de Apoyo 
a la Gestión Cultural (atalayagestioncultural.es) [última consulta: 26/11/2018]. 
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específica, pois ao lado dos grandes equipamentos hai manifestacións culturais en 

lugares como prazas, rúas ou parques.  

A grandes trazos, un equipamento cultural é un espazo edificado de titularidade 

pública, privada ou mixta destinado de forma estable e permanente á creación, 

formación, promoción e difusión xeral da cultura. Está localizado nun territorio 

definido coas súas propias características (demografía, estrutura social, niveis 

socioeducativos, tradicións etc.) e débense ter en consideración catro elementos 

esenciais. 

● A cidadanía, conformada polos públicos, espectadores ou usuarios. 

● Os creadores ou creadoras, artistas e especialistas —individual ou 

colectivamente— que nutren de ideas e contidos. 

● Os/as profesionais da xestión cultural: os técnicos que dirixen e administran o 

equipamento, que teñen a responsabilidade da optimización dos recursos, do 

mantemento, de desenvolver ferramentas para aplicar as políticas así como traer e 

satisfacer a cidadanía e favorecer os marcos para o traballo dos artistas, creadores 

e especialistas. 

● Os obxectivos e finalidades que conforman as liñas estratéxicas establecidas 

pola política cultural da Administración pública responsable. 

Así mesmo, tamén é posible establecer a seguinte tipoloxía de equipamentos 

culturais, que non necesariamente é a única: 

1. Espazos formais e regrados. Aqueles cuxo deseño, construción e uso foron 

concibidos especificamente pola cultura nun ou máis dos seus aspectos. 

a) Equipamentos especializados. Os dirixidos a unha área específica da cultura. 

 

Patrimonio 
Artes escénicas e 

musicais 
Artes 

visuais 
Equipamentos de 

nova xeración 

Bibliotecas, arquivos e 
museos 

Teatros e 
auditorios 

Salas de 
exposicións 

Novos centros 
culturais e novas 

fábricas de cultura 

 

b) Equipamentos polivalentes e de proximidade. Os deseñados desde un enfoque 

máis territorial, de servizo á cidadanía e nun contorno máis próximo. 
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2. Espazos non culturais. Espazos públicos que foron ideados e construídos para 

outros usos pero que en determinadas circunstancias e debidamente axeitados poden 

albergar actividades culturais. 

1.2. Modelos de xestión2 

A xestión dos equipamentos culturais está condicionada por circunstancias 

económicas, sociais e políticas cambiantes, que fan que se formule a necesidade de 

administrar de forma eficaz e eficiente estes equipamentos. Co fin de que resulten 

rendibles, cómpre optimizar os recursos de que dispoñen e o contorno social en que 

están asentados, de xeito que cumpran as funcións para as que están destinados. 

Ademais, dende un punto de vista organizativo, hai que ter moi en conta novas 

formas de xestión, para que estes equipamentos resulten eficaces e flexibles. Non se 

debe esquecer tampouco os públicos aos que van destinados e a necesidade de 

indagar na forma de poder incorporar novos públicos e, polo tanto, considerar 

diversos criterios para estimular a demanda dos servizos que prestan. 

A xestión dun equipamento cultural debe contemplar unha serie de elementos 

esenciais para o seu funcionamento: por unha banda, cómpre definir os niveis de 

actividade e a estruturación da actividade e, por outra, elixir un modelo de xestión, 

a proposta dun sistema organizativo e un plan de usos. 

Os equipamentos culturais de titularidade pública son xestionados segundo as 

fórmulas previstas no ordenamento xurídico: xestión directa e xestión indirecta. A 

estes modelos tamén se pode engadir a xestión participativa, que ten un marco 

normativo moito menos específico, xa que adoita organizarse a partir de 

compromisos e relacións menos restritivas dende un punto de vista xurídico.  

1. Xestión directa. Os modelos de xestión directa da Administración con ou sen 

órganos diferenciados empréganse cando a actividade cultural non adquire grandes 

dimensións ou cando o grao de complexidade non fai necesaria a creación dunha 

persoa xurídica diferenciada.  

Tamén se atopan nesta modalidade de xestión os organismos autónomos, que 

dispoñen de independencia na xestión de servizos e actividades. Están sometidos a 

un réxime orzamentario e unha fiscalización previa así como aos procedementos 

administrativos semellantes á estrutura orgánica da Administración á que pertencen.  

                                                           
2 Álamo Núñez, Enrique del: “Gestión de equipamientos culturales”, en Manual Atalaya de Apoyo 
a la Gestión Cultural (atalayagestioncultural.es) [última consulta: 26/11/2018]. 
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Igualmente considerariamos de xestión directa as entidades de dereito público 

sometidas ao réxime xurídico privado, como por exemplo as axencias públicas, que 

exercen funcións executivas, pero con certa autonomía e flexibilidade.  Tamén 

pertencen a este grupo as sociedades mercantís públicas e as fundacións públicas.  

Por último, aínda que non se poidan considerar estritamente como formas de xestión 

directa, atópanse as entidades de xestión compartida, que son aquelas 

personificacións xurídicas que resultan do acordo entre dúas ou máis 

administracións, nomeadamente os consorcios. 

2. Xestión indirecta. Consiste nunha externalización de servizos públicos de 

carácter cultural, de xeito que algunhas funcións concretas e determinadas son 

realizadas polo sector privado. Esta modalidade de xestión emprégase naqueles 

servizos públicos que teñen un contido máis específico e especializado. No ámbito 

dos equipamentos culturais é moi común a utilización desta fórmula contractual para 

funcións moi determinadas, como a dirección dunha entidade, labores que esixen 

un certo grao de especialización ou para desenvolver algunhas tarefas concretas en 

períodos determinados. En todos estes casos, a Administración adoita exercer un 

labor de seguimento, control e inspección.  

A xestión indirecta caracterízase porque é a Administración a que presta o servizo 

público pero a través dun terceiro, que pode ser unha persoa natural ou xurídica. En 

definitiva, a titularidade segue pertencendo á Administración, pero a súa xestión e 

explotación exércese de forma privada, por medio ou ben de empresas, ou ben de 

entidades sen ánimo de lucro. 

A lexislación de contratos do sector público contempla a posibilidade da xestión 

indirecta, sempre que teñan un contido económico susceptible de explotación por 

parte de empresarios privados. A concesión administrativa é a fórmula de xestión 

indirecta máis empregada. Consiste na transferencia ao xestor de facultades 

orixinariamente administrativas. Considérase un servizo público e a Administración 

ten que establecer mecanismos de seguimento e control para garantir a axeitada 

prestación do servizo.  

A xestión interesada consiste nunha forma de asociación entre a Administración e 

un particular (persoa física ou xurídica) para a xestión dun servizo ou equipamento. 

Ambos os dous participan na proporción que se estableza e os resultados da 

explotación son asumidos conxuntamente.  

Outra fórmula contemplada é o concerto. Trátase dun convenio ou contrato que non 

deriva dunha nova persoa xurídica e que esixe que os servizos que se pacten se 



INFORME SOBRE A PROVISIÓN DE POSTOS DIRECTIVOS NO ÁMBITO CULTURAL 
 

 

 

DOCUMENTOS 
DE TRABALLO 

OBSERVATORIO DA 
CULTURA GALEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONSELLO  
DA CULTURA 

 GALEGA 
 

5 

atopen xa en funcionamento, de forma que a Administración se limite a facer uso 

deles, polo que a autoridade e o control público son menores.  

En último lugar, as sociedades de economía mixta son sociedades mercantís nas que 

a Administración participa por si mesma ou mediante unha entidade pública. 

3. Xestión participativa. Este tipo de xestión prodúcese cando as asociacións, as 

entidades e os cidadáns individuais interveñen directamente na xestión das 

actividades e servizos, na que se responsabilizan do deseño da programación, 

organización do equipamento, utilización dos espazos e distribución dos recursos.  

2.1. A profesión de xestor cultural3 

Unha característica común dos equipamentos culturais é a indefinición dun modelo 

común de xestión, agás en determinados centros como bibliotecas, arquivos e 

museos, que teñen unha regulamentación e unha estruturación que definen 

perfectamente os equipos de xestión. É o caso dos equipamentos escénicos e 

musicais, artes visuais ou centros culturais polivalentes. De calquera xeito, hai que 

ter en conta que os equipamentos culturais e as profesións culturais que os xestionan 

son unha realidade recente e non suficientemente institucionalizada e, en 

consecuencia, sometida a un debate constante. 

A Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (FEAGC) define o 

xestor/a cultural como aquel ou aquela «profesional que fai posible e viable en todos 

os aspectos un proxecto ou organización cultural, que desenvolve e dinamiza os 

bens culturais, artísticos e creativos dentro dunha estratexia social, territorial ou de 

mercado realizando un labor de mediador entre a creación e os bens culturais, a 

participación, o consumo e o gozo cultural4.  

O traballo do xestor cultural implica a necesidade dunha eficiente administración 

dos recursos destinada á consecución de obxectivos que afectan á promoción e ao 

desenvolvemento da cultura, con funcións de planificación, coordinación, 

produción, comunicación e avaliación. 

O xestor cultural utiliza os “métodos e ferramentas que tenden a harmonizar e 

equilibrar as esixencias dos proxectos culturais creativos coas esixencias do 

                                                           
3 Cabañes Martínez, Francesc: “La profesión del gestor cultural. Apuntes sobre la situación actual”, 
Culturas. Revista de Gestión Cultural, vol. 4, nº 1 (2017), pp. 32-43. 
4 Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales: “Código deontológico de la gestión 
cultural” (Aprobado pola Asemblea da FEAGC o 11 de xullo de 2009). 
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territorio”, pero sen esquecer as relacións locais e globais á hora de actuar e pensar 

cando organizamos proxectos artísticos5. 

As asociacións de profesionais, a través da súa Federación, redactaron un 

documento titulado “Descripción del puesto de trabajo de la gestión cultural en 

España. Perfiles profesionales de los gestores culturales”6. Esta proposta toma como 

punto de partida a “Declaración de Valencia”7 (SARC 2005) sobre os perfís 

culturais da xestión cultural. Ambos os documentos establecen un conxunto de 

perfís adaptados á estrutura xerárquica de niveis da Administración pública e sobre 

este indican os perfís profesionais, as súas funcións e as súas competencias.  

Entre os perfís propostos figura o técnico/a superior de cultura. A este perfil 

outórganselle funcións de alta dirección, de deseño de políticas culturais e 

planificación. Asume competencias relativas á configuración de estratexias 

institucionais, á dirección de recursos humanos e á xestión económica da institución 

á que pertencen. Son os directores de áreas de cultura, de equipamentos culturais, 

fundacións etc. Entre as funcións que se lles atribúen están as de planificación xeral 

e dirección de aplicación das políticas culturais, elaboración de plans de actuación 

cos seus orzamentos e organización de equipos de traballo. En canto á formación, 

os técnicos/as deben posuír un título de licenciatura ou grao e sinálase como mérito 

a posesión dun máster en xestión cultural en calquera das súas modalidades. 

2.2. Códigos de boas prácticas de xestión cultural 

A Federación Estatal de Gestores Culturales elaborou un “Código deontológico de 

la gestión cultural”8, que define os principios polos que se debe rexer o 

desenvolvemento do traballo do xestor cultural e recoñece uns deberes que derivan 

da aplicación duns principios de cara á sociedade, á profesión, á cultura e ao resto 

de xestores culturais.  

Eses principios van dirixidos aos propios profesionais da xestión cultural tanto no 

ámbito público coma no privado. A Generalitat Valenciana elaborou en 2015 un 

“Código de buenas prácticas en la cultura valenciana”9, que vai dirixido 

especialmente á súa aplicación no ámbito público. Neste documento afírmase que 

                                                           
5 Ver nota 4. 
6 Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales: “Descripción del puesto de trabajo de 
la gestión cultural en España (DPTGC). Perfiles profesionales de los gestores culturales”. 
7 I Congreso Internacional sobre la Formación de los Gestores y Técnicos de Cultura: Declaración 
de Valencia, 2005 (www.sarc.es/actascongreso.html) [última consulta: 26/11/2018]. 
8 Ver nota 4. 
9 Generalitat Valenciana: “Código de buenas prácticas en la cultura valenciana” 
(bonespractiquescultura.edu.gva.es). 
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este código de boas prácticas é de cumprimento obrigatorio para a Administración, 

os profesionais e as empresas, e debe garantir a profesionalización dos órganos de 

xestión dos equipamentos públicos, a convocatoria de concursos públicos para a 

elección dos cargos directivos mediante contratos-programa e un código que defina 

os dereitos e os deberes dos profesionais da cultura en aspectos laborais, económicos 

e profesionais. 

Este código de boas prácticas ten como principio orientador a transparencia na 

xestión e a atención aos sectores culturais implicados e á cidadanía como parte 

activa da xestión. A transparencia considérase fundamental como elemento de 

garantía e confianza e ten como finalidade última facer chegar a cultura ao número 

máis grande de cidadáns e cidadás posible. Establece unha serie de principios 

elementais de boas prácticas en valores éticos, en materia de recursos humanos, na 

xestión de centros públicos culturais, na avaliación de calidade dos servizos e, 

finalmente, na selección do persoal directivo dos centros de referencia e outros 

organismos culturais. Estes últimos principios son: 

1.- A selección dos candidatos atenderá a principios de mérito e capacidade e a 

criterios de idoneidade, e levarase a cabo mediante procedementos de garantan a 

publicidade e a concorrencia. 

2.- Estarán suxeitos a avaliación de acordo con criterios de eficacia e eficiencia, 

responsabilidade pola súa xestión e control de resultados en relación cos obxectivos 

que foran fixados. 

3.- A selección realizarase mediante convocatoria pública, na que se establecerán os 

requisitos específicos do posto. 

4.- A convocatoria da praza incluirá a indicación dos membros do órgano de 

selección e, xunto ás bases, daráselle publicidade en medios de comunicación e na 

web. 

5.- A composición dos membros do órgano de selección garantirá a presenza de 

representantes da Administración pública titular (20-33%), de membros da 

sociedade civil (20-33%) e de expertos e científicos (33-50%). 

6.- Na formalización dos contratos constarán, polo menos, os obxectivos que se 

teñen que cumprir, os resultados que se deben obter, as condicións e os prazos para 

a súa realización e os indicadores aplicables á súa medición, e así mesmo que terán 

unha duración temporal limitada de anos prorrogable por un máximo, unha vez 
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avaliado o cumprimento dos obxectivos segundo os indicadores que se establezan. 

Ata que se formalicen estes, as persoas aspirantes non terán dereito a ningunha 

percepción económica. 

7.- Avaliaranse os resultados dos cargos directivos dos centros de referencia ou dos 

organismos en función dos obxectivos establecidos. A satisfacción dos destinatarios 

e destinatarias dos servizos resultará unha variable relevante á hora de avaliar a 

calidade da xestión realizada. 

8.- A avaliación do grao de cumprimento dos compromisos adquiridos polos cargos 

directivos dos centros ou organismos realizarase con carácter ordinario cada 

semestre e, ademais, sempre que o solicite a dirección da Administración. 

9.- Corresponderalle a unha comisión de seguimento realizar a avaliación, que se 

levará a cabo a partir do informe que semestralmente presente cada cargo directivo, 

no que se deberá xustificar o grao de cumprimento dos compromisos asumidos. A 

valoración da xestión realizarase de acordo con indicadores de seguimento de 

carácter obxectivo e o seu resultado elevarase á dirección da Administración, xunto 

coas propostas que a comisión considere convenientes. 

10.- En caso de incumprimento do contrato ou de avaliacións negativas por parte da 

comisión de seguimento, en función dos obxectivos establecidos e de acordo con 

indicadores de seguimento de carácter obxectivo, a Administración pública poderá 

destituír os cargos directivos ou poderá denunciar o contrato para abrir un novo 

proceso de selección das persoas candidatas. 

2. MARCO XURÍDICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS CULTURAIS 

E DA FORMA DE PROVISIÓNS DOS SEUS DIRECTIVOS/AS 

Neste apartado elabórase un breve repaso da normativa que afecta aos principais 

entes culturais de Galicia. Tras realizar unha reflexión sobre a situación actual do 

sistema de provisión de postos directivos nas diferentes entidades culturais galegas, 

tanto públicas coma privadas, obsérvase que, debido á especial natureza xurídica do 

ámbito cultural, os problemas que poden xurdir repercuten no propio ámbito e no 

seu sistema de provisión de postos directivos.  

É precisamente a peculiaridade deste sector a que obriga a deseñar un tratamento 

específico por parte da acción pública e realizar unha análise, dende o punto de vista 

xurídico, que permita sentar as bases de debate que revisen os procedementos 

seguidos para a cobertura deses postos de dirección e suxiran propostas de cara ao 

futuro que garantan unha xestión máis eficaz dos recursos humanos nestas entidades 

culturais.  
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Tendo en conta a diversidade de equipamentos e a variedade das súas formas 

xurídicas, é necesario acoutar o obxecto de estudo, atendendo ben á forma xurídica 

adoptada, ben ao tipo de equipamento, co fin de facilitar unha proposta de medidas 

útiles para calquera operador xurídico público ou privado.  

Como consecuencia, circunscríbese o obxecto de estudo, nun primeiro momento, a 

tres tipos de equipamentos: arquivos, bibliotecas e museos. Trátase de centros que 

reciben un tratamento singularizado pola normativa sectorial en materia de cultura.  

2.1. Normativa xeral sobre arquivos, bibliotecas e museos 

A continuación detállase a normativa xeral que sobre arquivos, bibliotecas e museos 

está en vigor na actualidade. Este é o punto de partida para considerar a suficiencia, 

ou non, do marco normativo actual.  

- A Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia establece as liñas 

xerais que deben inspirar a política cultural de Galicia.  

No artigo 111 do título VIII desta lei defínese o concepto de museo e establécese 

que os de titularidade autonómica quedan sometidos ao réxime de protección dos 

bens declarados de interese cultural. Non obstante, neste título non existe ningunha 

previsión sobre o persoal que ocupa os postos directivos dos museos. O artigo 113 

aborda todos os aspectos relacionados coa creación e a regulamentación destes 

espazos, cuxa delimitación territorial e contido temático teñen que ser realizados 

por acordo do Consello da Xunta. Tamén se determina que aqueles organismos 

públicos, persoas físicas ou xurídicas interesadas na creación dun museo deben 

presentar á consellaría competente da Xunta de Galicia nesta materia a 

documentación e o inventario sobre os fondos e o patrimonio así como o programa 

e o proxecto museográficos, cun estudo das instalacións, medios e persoal.  

En relación coas bibliotecas, a única previsión é a contida no artigo 110.3, no que 

se establece que quedarán sometidos ao réxime de protección para os bens 

declarados de interese cultural os inmobles dedicados a bibliotecas de titularidade 

autonómica.  

O mesmo sucede no caso dos arquivos. O artigo 109.4 desta lei establece unha 

previsión similar aos museos e expresa que aqueles inmobles dedicados a arquivos 

de titularidade autonómica quedan sometidos tamén a este réxime de protección 

para os bens declarados de interese cultural. De novo, non existe ningunha previsión 

sobre o persoal que ocupará os postos directivos nin de bibliotecas nin de arquivos. 
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- Lei 5/2012, do 15 de xuño, de bibliotecas de Galicia. O obxecto desta lei é o 

establecemento das bases e das estruturas fundamentais para a planificación e o 

desenvolvemento do Sistema Galego de Bibliotecas así como a regulación da 

organización, do funcionamento, da coordinación, da avaliación e da promoción das 

bibliotecas de Galicia como servizos culturais que garanten o dereito da cidadanía 

a acceder en condicións de igualdade á cultura, á lectura, á información e ao 

coñecemento.  

A lei enmarca o ámbito de aplicación, a definición de biblioteca e a titularidade das 

coleccións, que poden ser públicas ou privadas. Non se recolle ningún aspecto 

relacionado coa provisión de postos directivos das bibliotecas. 

- Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia. Establece as 

diferentes definicións de arquivo, a súa titularidade, é dicir, as características que 

diferencian os arquivos públicos dos privados, así como as tipoloxías destes. Non 

aborda en ningún caso a forma de acceso aos postos de dirección.  

Ao non existir ningún estudo feito sobre a relevancia de cada tipo de equipamento 

en función do sector en que actúa, resulta difícil establecer un marco xurídico 

propio, axustado á diversidade da natureza xurídica destes centros. Como 

consecuencia, unha das accións que se debería acometer para cubrir este baleiro 

sería realizar unha reflexión sobre esa diversidade que permita levar a cabo unha 

clasificación xerarquizada ou taxonomía destes equipamentos considerando a 

importancia da súa titularidade, pública ou privada, e que debería abranguer dende 

os centros rexidos polas administracións locais, autonómicas e estatais ata as 

empresas privadas ou entidades sen ánimo de lucro.  

2.2. Réxime xurídico xeral da xestión dos espazos culturais 

Para realizar unha clasificación da xeneralidade dos espazos culturais cómpre 

analizar a normativa actual de aplicación aos diversos equipamentos en función da 

súa natureza xurídica.  

No caso dos equipamentos de titularidade pública, dáse unha variedade tipolóxica 

moi ampla que obriga a facer unha análise detida das distintas formas de xestión, 

así como do réxime xurídico aplicable a cada unha delas.  

O marco normativo xeral, que difire en función da Administración titular do 

equipamento, sería o seguinte: 

-  Administración xeral: Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do 

sector público. 
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- Administración autonómica: Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización 

e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de 

Galicia. 

- Administración local: Lei 6/1985, do 2 de abril, de bases de réxime local. 

Ademais, en cada un destes niveis administrativos danse, como xa se viu na primeira 

parte deste informe, dúas formas de xestión diferentes que inciden directamente na 

forma de provisión dos postos de traballo: directa e indirecta. 

A xestión directa é realizada pola propia Administración titular do servizo. Esta 

xestión pode ser realizada pola súa vez: 

▪ Pola propia Administración con ou sen órganos diferenciados. Nestes casos 

(moi frecuentes en arquivos e bibliotecas), o réxime xurídico aplicable é público 

e idéntico ao aplicable á Administración pública de pertenza. 

▪ A través dunha personalidade xurídica de natureza pública. Dependendo de se 

esta personalidade é pública ou privada (organismo autónomo ou entidade de 

dereito público), haberá que diferenciar o réxime aplicable á súa actuación, sen 

esquecer os correspondentes estatutos.  

▪ A través dunha personalidade xurídica de natureza privada: trátase de 

equipamentos que se xestionan a través de fundacións ou sociedades de carácter 

privado pero de titularidade pública. Regúlase polas normas xerais das 

fundacións e das asociacións así como polos propios estatutos. 

A xestión indirecta, pola súa banda, faise a través de persoa interposta por medio 

dunha relación de contrato. Nestes casos, a xestión do equipamento axustaríase ás 

regras aplicables ao suxeito xestor en función da súa natureza xurídica (empresa 

privada, asociación ou fundación). 

No caso de equipamentos de economía social, fundacións e asociacións, sen 

menoscabo dos dereitos fundamentais recollidos na Constitución española, existen 

diferenzas entre as leis que regulan ambas as dúas: 

- Fundacións: Lei 50/2002, do 26 de decembro, de fundacións e a Lei 12/2006, 

do 1 de decembro, de fundacións de interese galego. Esta última especifica no seu 

artigo número 58 os requisitos que determinan que unha fundación sexa de interese 

galego. Segundo esta lei, son fundacións do sector público de Galicia as constituídas 

maioritariamente ou na súa totalidade polas achegas da Administración da 

comunidade autónoma de Galicia, os seus organismos públicos e demais entidades 

ou empresas do sector público autonómico así como aquelas cuxos ingresos 

proveñan na súa meirande parte de subvencións con cargo aos orzamentos da 
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comunidade autónoma, sempre que neste último caso a comunidade forme parte dos 

seus órganos de goberno ou dirección. Pola súa parte, o artigo 61 desta lei aborda 

as cuestións referidas á contratación e indica que serán de aplicación para as 

fundacións públicas de interese galego as disposicións da Lei de función pública de 

Galicia e as normas regulamentarias que a desenvolven e que teñen que ver con tres 

cuestións: a composición e o funcionamento dos tribunais ou comisións de 

selección, as bases das convocatorias (das cales ten a obriga de informar á 

consellaría competente en materia de función pública) e as probas de selección, que 

respectarán sempre os principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade da 

convocatoria.  

Asociacións: Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de 

asociación e o Decreto 44/2001, do 1 de febreiro, de refundición normativa en 

materia do censo de asociacións e entidades culturais. Neste ámbito, resulta de 

especial interese o que marquen os estatutos de cada entidade e a relevancia que 

poida ter o financiamento público destas, posto que pode condicionar a súa 

organización e funcionamento. 

En calquera caso, o lexislador optou por deixar unha importante marxe para a 

autoorganización deste tipo de entidades. 

2.3. Normas específicas reguladoras da provisión dos postos directivos dos 

equipamentos culturais 

Como é evidente, non existen unhas normas específicas. A aprobación de normas 

que regulen a provisión de postos directivos nos espazos culturais é unha tarefa 

pendente do lexislador que, polo que se expuxo, non resulta carente de dificultades. 

No caso de xestión privada dos equipamentos, constátase a existencia dunha lagoa 

absoluta sobre esta cuestión, polo que os principios xerais que inspiran as normas 

de aplicación serían o punto de partida para fixar algúns criterios neste ámbito.  

No que respecta aos equipamentos culturais xestionados por administracións 

públicas, a cuestión é ben diferente. Como xa se dixo, se o equipamento carece de 

personalidade xurídica propia, a provisión dos postos de certa responsabilidade é 

similar á dos entes en que se integran. Ao contrario, se os equipamentos están 

xestionados por entes con natureza xurídica propia dependerá, en gran medida, do 

tipo de entidade en cuestión (forma de personificación pública ou privada) para 

establecer os criterios xerais de provisión dos postos.  

Con todo, hai que facer referencia á Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público 

de Galicia, como norma xeral de regulación de provisión de postos directivos e que 
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no seu artigo número 34 redacta: “A provisión dos postos directivos levarase a cabo 

por procedementos obxectivos que garantan a publicidade e concorrencia entre as 

persoas que teñan a condición de persoal directivo e reúnan os demais requisitos 

previstos na correspondente relación de postos directivos. Nas entidades públicas 

instrumentais do sector público autonómico de Galicia, así como nas vinculadas ou 

dependentes das entidades locais galegas, tamén se poderán prover 

excepcionalmente con persoas que non teñan a condición de persoal directivo. En 

todo caso, a prestación de servizos como persoal directivo non constituirá mérito 

ningún para o acceso ao emprego público”. 

En calquera caso, a principal conclusión deste apartado é que non existe un réxime 

xurídico nin uns principios xerais que inspiren a provisión de postos directivos dos 

espazos culturais por mor da diversidade de formas destes.  

3. SITUACIÓN DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DE 

GALICIA NO REFERIDO Á PROVISIÓN DE POSTOS DIRECTIVOS 

Neste apartado ofrecemos información sobre a provisión de postos directivos nos 

principais equipamentos culturais galegos clasificados por tipos e nas entidades 

singulares que resultaron de interese para a investigación. 

3.1. Museos 

O Centro Galego de Arte Contemporánea realizou un proceso selectivo para nomear 

o seu director ou directora. Trátase dun concurso público recollido no Diario Oficial 

de Galicia. O proceso consistiu nunha valoración dos méritos das persoas 

presentadas ao proceso selectivo e do proxecto para o centro, xunto cunha entrevista 

persoal e a avaliación do coñecemento das linguas oficiais da comunidade autónoma 

e de linguas estranxeiras. En canto ao posto da xerencia, está desempeñado por unha 

persoa funcionaria do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia 

nomeada polo procedemento de libre designación. Dende o punto de vista da 

transparencia, pódese obter gran cantidade de información a partir da 

documentación oficial que ofrece na rede a Xunta ou o propio museo. 

Con data do 28 de outubro de 2018, o Museo de Arte Contemporánea (MARCO) de 

Vigo, a través do padroado da Fundación MARCO, aprobou as bases polas que se 

regula a convocatoria pública para a selección do candidato ou candidata para a 

cobertura do posto de dirección do museo. Este proceso de provisión estase levando 

a cabo no momento da redacción deste informe. O Museo convocou tamén un 

proceso selectivo aberto para a contratación do seu último director/a en 2005, a 

partir dunha resolución do seu padroado que convocaba a vacante. O director foi 

nomeado polo padroado da Fundación MARCO a partir dunha terna de candidatos.  
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O Museo de Belas Artes da Coruña é xestionado pola Xunta de Galicia dende 1989. 

A dirección comprende un cargo adscrito exclusivamente a persoal funcionario da 

Xunta de Galicia, nivel A1/A2, pertencente á escala especial de facultativos de 

arquivos, bibliotecas e museos. A provisión do posto realízase por libre designación. 

O Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, creado en 1894, ocupa o Pazo do 

Bispo. Trátase dun dos museos de titularidade estatal xestionados pola Xunta de 

Galicia. A praza de director está cuberta por un funcionario da Xunta de Galicia 

polo procedemento de libre designación.  

O Museo de Pontevedra é unha institución pública dependente da Deputación de 

Pontevedra. O cargo de director está ocupado por persoal funcionario. Nomeouse 

entre 2007 e 2015 un director de xestión e denominouse director técnico a figura 

que exercía a dirección ata ese momento. Esta estrutura foi eliminada en 2015 para 

que volvese haber un só cargo directivo. O posto de dirección depende en última 

instancia do pleno da Deputación de Pontevedra e a súa forma de provisión é a libre 

designación. 

O Museo Municipal de Vigo Quiñones de León é de titularidade municipal. O seu 

persoal é funcionario. A elección para o posto de dirección do museo foi acordada 

polo procedemento de libre designación pola xunta de goberno municipal. Ademais, 

o Concello de Vigo ten unha xefatura de museos municipais, tamén cunha provisión 

por libre designación, e unha dirección para o Museo Verbum Casa das Palabras, 

neste momento vacante. 

A rede museística da Deputación Provincial de Lugo comprende catro 

equipamentos: 

- O Museo Provincial de Lugo. 
- O Museo Provincial do Mar en San Cibrao (Cervo). 
- O Museo Fortaleza San Paio de Narla en Friol. 
- O Pazo de Tor en Monforte de Lemos. 

Esta rede dispón dun xerente que, segundo consta na relación de postos de traballo 

(RPT), é un funcionario de labores especiais, grupo A1/A2/C1, posto singularizado. 

A forma de provisión é por concurso. Dentro desta rede, o Museo Provincial de 

Lugo dispón dun director que, segundo consta na RPT, é un funcionario de labores 

especiais, grupo A1/A2, posto singularizado. A forma de provisión é por libre 

designación. Ten como requisito a posesión dunha titulación específica para os 

grupos A1 e A2. Os outros tres equipamentos museísticos non dispoñen dun posto 

de dirección entre o seu persoal. 
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O Museo do Pobo Galego é unha asociación privada de carácter cultural sen ánimo 

de lucro constituída na cidade de Santiago de Compostela o 31 de xullo de 1976 e 

declarada de utilidade pública pola Orde do Ministerio do Interior do 21 de febreiro 

de 2005. A provisión dos seus cargos directivos réxese polos seus estatutos. Neles 

dise: “o Museo será dirixido por un director nomeado polo Padroado. Cando este o 

coide conveniente, por necesidades de funcionamento do Museo, poderá nomear 

tamén un subdirector. Para ocupar estes cargos non será preciso ostentar a condición 

previa de membro da Asociación.” (artigo 40). O procedemento non aparece 

regulado como concurso. 

Por medio da resolución do 14 de setembro de 2017 da Consellería de Facenda, 

determínase que tamén se cubran a través do procedemento de libre designación 

segundo o criterio de excepcionalidade “especial responsabilidade por dirixir 

centros con características singulares”, ademais dos citados museos de Belas Artes 

da Coruña e o Arqueolóxico Provincial de Ourense, as direccións dos seguintes 

museos: Museo das Peregrinacións, Museo Castro de Viladonga, Museo Etnolóxico 

de Ribadavia e Museo Massó. 

Na cidade da Coruña están situados o Museo Arqueolóxico e os museos científicos 

(Casa das Ciencias, Domus e Aquarium Finisterrae), todos de xestión municipal. O 

Museo Arquelóxico da Coruña dispón dun director e dun director adxunto. Ambas 

as dúas prazas están cubertas por un funcionario da Administración local do grupo 

A1/A2, da Administración especial. Son destinos singularizados que se adxudican 

por concurso. Para a posto de director esíxese como requisito específico estar en 

posesión do título de graduado/a en Humanidades, Historia da Arte ou Historia, 

mentres que para optar ao de director adxunto deben ser titulados/as en 

Biblioteconomía e Documentación, Belas Artes, Historia ou Historia da Arte. 

No caso dos museos científicos, os tres teñen un director que é un funcionario da 

Administración local do grupo A1, nivel 4 da Administración especial. Son postos 

singularizados que se adxudican por concurso. Para todas as prazas como director 

destes museos esíxese como requisito específico estar en posesión do título de 

graduado/a en Física, Química, Matemáticas, Xeoloxía ou Bioloxía. Para a praza de 

director do Aquarium Finisterrae, ademais das titulacións anteriores, tamén poden 

optar graduados/as en Ciencias do Mar, Veterinaria ou Ciencias Ambientais. 

3.2. Bibliotecas 

A Biblioteca de Galicia sitúase nun dos catro centros do complexo cultural da 

Cidade da Cultura, de cuxa titularidade e xestión se encarga a fundación do mesmo 

nome e que foi constituída en 1999. É a biblioteca cabeceira do sistema de 
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bibliotecas galegas e do patrimonio documental. Naceu como institución no ano 

1989, coa promulgación da Lei de bibliotecas, que contempla a súa posta en marcha 

baixo a denominación de Centro Superior Bibliográfico de Galicia e sinala o seu 

papel como cabeceira do sistema bibliotecario e como conservadora e difusora do 

patrimonio bibliográfico de Galicia. O posto do que depende a biblioteca é unha 

xefatura de servizo á que se accede por concurso específico. 

As principais bibliotecas públicas de Galicia (Biblioteca Pública de Santiago Ánxel 

Casal, Biblioteca Pública Provincial de Lugo, Biblioteca Pública da Coruña Miguel 

González Garcés, Biblioteca de Pontevedra Antonio Odriozola e Biblioteca Pública 

Nodal de Ourense) forman parte da Rede Galega de Bibliotecas de Galicia. Contan 

cun órgano de dirección e coordinación proposto polo Consello de Cooperación 

Bibliotecaria de Galicia, que depende da Consellería de Cultura e Turismo. Nestes 

catro ou cinco casos a provisión dos postos directivos resólvese mediante 

convocatoria pública polo sistema de libre designación. 

No DOG nº 186, do 29 de setembro de 2017, recóllese a clasificación dos postos de 

libre designación e determínanse os criterios de excepcionalidade e función que 

definen as características de especial responsabilidade ou cualificación profesional 

destes. No que respecta ás bibliotecas, publícase unha listaxe das afectadas por esta 

resolución, que son as bibliotecas da Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, 

Ourense, Pontevedra e Vigo. 

A Biblioteca Universitaria é unha entidade dependente da Universidade de Santiago 

de Compostela. Esta institución conta cunha dirección que abrangue todas as 

bibliotecas dos dous campus que a conforman —campus de Santiago e de Lugo— 

e á que se accede por concurso de libre designación entre membros da escala de 

facultativos de arquivos e bibliotecas.  

A Biblioteca do Museo de Pontevedra é unha das bibliotecas especializadas de 

referencia de Galicia e está adscrita ao Museo de Pontevedra. Segundo a resolución 

publicada no DOG do 29 de setembro de 2017, esta biblioteca incluiríase naquelas 

cuxos postos directivos acceden ao cargo por libre designación.  

3.3. Arquivos 

O Arquivo de Galicia creouse no ano 2010 como cabeceira e centro de referencia 

do Sistema de Arquivos de Galicia. Trátase dun arquivo de titularidade pública 

destinado a custodiar os documentos producidos pola Xunta de Galicia e os seus 

órganos dependentes cun ámbito territorial superior á provincia, e tamén os de 

calquera organismo, institución ou entidade de ámbito autonómico tanto privado 

como público, sempre que a relevancia do seu valor histórico e cultural precise de 



INFORME SOBRE A PROVISIÓN DE POSTOS DIRECTIVOS NO ÁMBITO CULTURAL 
 

 

 

DOCUMENTOS 
DE TRABALLO 

OBSERVATORIO DA 
CULTURA GALEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONSELLO  
DA CULTURA 

 GALEGA 
 

17 

conservación permanente. Mediante a publicación do Decreto 45/2012, do 19 de 

xaneiro (DOG nº 16, do 24 de xaneiro), o Arquivo, que está integrado dende 2011 

na Subdirección Xeral de Arquivos, depende da Consellería de Cultura e Turismo. 

O Arquivo de Galicia ten a súa sede na Cidade da Cultura de Galicia. Os postos 

directivos son o/a subdirector/a xeral de arquivos, provisto mediante libre 

designación entre o funcionariado do grupo A1, e o/a xefe/a de servizo do Arquivo 

de Galicia, que se acada a través dun concurso específico entre o funcionariado do 

grupo A1 e A2.  

Os principais arquivos públicos da comunidade galega están sometidos á resolución 

publicada no DOG nº 186, do 29 de setembro de 2017, no que se recolle a 

clasificación dos postos de libre designación nos seguintes postos de dirección: 

director/a do Arquivo do Reino de Galicia, do Arquivo de Lugo, do Arquivo de 

Ourense e do Arquivo de Pontevedra. Nesta resolución tamén se precisan os 

criterios de excepcionalidade e funcións que definen as características que motivan 

a especial responsabilidade ou cualificación profesional dos postos de traballo de 

libre designación da Administración da comunidade autónoma de Galicia. No caso 

dos catro arquivos mencionados descríbese este criterio de excepcionalidade, do 

mesmo modo que no caso das bibliotecas, como ‘especial responsabilidade por 

dirixir centros con características singulares’.  

En canto aos arquivos universitarios, o Arquivo da Universidade de Santiago de 

Compostela é de titularidade pública e estrutúrase en histórico e administrativo. A 

dirección do arquivo universitario é exercida por un funcionario ou funcionaria da 

escala de facultativos de arquivos e bibliotecas da Universidade de Santiago 

(especialidade de arquivos) ou dos corpos ou escalas equivalentes doutras 

universidades e administracións públicas que presten servizos nesta, tal e como se 

recolle nos estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, aprobados polo 

Decreto 14/2014, do 30 de xaneiro. A dirección dependerá funcionalmente, pola súa 

condición de arquivo histórico e de servizo de apoio á docencia e á investigación, 

do Vicerreitorado de Investigación e Terceiro Ciclo, e pola súa condición de arquivo 

administrativo, da Secretaría Xeral da Universidade. Organicamente depende da 

Xerencia da Universidade. O tipo de provisión é a libre designación e realizarase de 

acordo co que se estableza na relación de postos de traballo do persoal de 

administración e servizos.  

O Centro de Documentación e Arquivo da Universidade da Coruña (CEDAR) é un 

arquivo de titularidade pública. Trátase dunha unidade especializada no tratamento 

e xestión da documentación da Universidade así como na custodia e accesibilidade 

desta. Tamén se constitúe como unha unidade de apoio á docencia, á investigación 
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e á xestión administrativa da Universidade. O cadro de persoal directivo está 

composto por unha xefa ou xefe de servizo de rexistro, documentación e arquivo. O 

procedemento de acceso é o concurso. 

O Arquivo da Universidade de Vigo é un arquivo de titularidade pública, adscrito á 

biblioteca da institución. Constitúese como a unidade responsable de garantir a 

xestión, organización, accesibilidade, tratamento e conservación do patrimonio 

documental da Universidade. Está formado por todos os arquivos de xestión, o 

Arquivo Xeral e a Comisión Cualificadora de Documentos Administrativos. A 

dirección e planificación deste sistema arquivístico corresponde ao director ou 

directora da biblioteca universitaria, que exerce este labor a través dunha sección de 

arquivo, cuxa responsabilidade lle pertence a un/ha xefe/a de servizo. O sistema de 

provisión é o concurso. 

3.4. Orquestras sinfónicas 

A xestión da Real Filharmonía de Galicia depende do Consorcio da Cidade de 

Santiago de Compostela, órgano executor do Real Padroado de Santiago. Trátase 

dun ente interadministrativo no que conflúen o Goberno de España, a Xunta de 

Galicia e o Concello de Santiago de Compostela. Conta cunha dirección titular, unha 

dirección asociada e unha dirección técnica. O director titular é nomeado polo 

alcalde e presidente do Consorcio da Cidade de Santiago. A dirección técnica (posto 

que inclúe a asistencia á dirección artística) elíxese por convocatoria de concurso 

público de méritos entre aspirantes de titulación superior. A elección fundaméntase 

na especialidade da praza e atende aos principios de mérito e capacidade e a criterios 

de adecuación do perfil profesional en relación co posto de traballo que se vaia 

desempeñar. O tribunal avaliador faise público e está integrado por membros 

doutras orquestras e tamén da Asociación Española de Orquestras Sinfónicas, e a 

súa presidencia corre da conta da dirección titular da orquestra.  

A Orquestra Sinfónica de Galicia é unha agrupación orquestral galega financiada 

polo chamado Consorcio da Música —constituído polo Concello, a Deputación da 

Coruña e a Xunta de Galicia— e de cuxo padroado depende. Conta cunha dirección 

titular proposta pola xerencia da orquestra e cunha dirección honoraria. As posibles 

persoas candidatas á xerencia da orquestra optan a este cargo a través dun concurso 

público e son avaliadas por un tribunal creado para tal fin, cuxa presidencia corre a 

cargo do concelleiro ou concelleira de Cultura do Concello da Coruña. 

Posteriormente o candidato elixido proponse ante o padroado do Consorcio.  
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3.5. Teatros e auditorios 

O Auditorio de Galicia depende da Concellaría de Cultura do Concello de Santiago 

de Compostela, que tamén é a responsable da presentación das bases da 

convocatoria da provisión dos postos directivos. Os requisitos para concorrer á 

convocatoria son, entre outros: ser funcionario de carreira ou persoal laboral ao 

servizo das administracións públicas ou un profesional do sector privado, titulados 

superiores nos dous casos, e ter unha experiencia mínima de cinco anos na dirección 

ou xestión de centros culturais ou artísticos. Na convocatoria inclúese unha longa 

lista de méritos avaliables. O comité de avaliación está composto polo alcalde de 

Santiago como presidente, a persoa responsable da Concellaría de Acción Cultural 

como vicepresidenta, unha secretaría con voz pero sen voto e outros tres integrantes. 

Tras unha primeira análise, o comité selecciona os cinco participantes con mellores 

puntuacións para realizarlles entrevistas persoais e, finalmente, elixe o candidato.  

O teatro Colón é unha infraestrutura da que é titular a Deputación da Coruña, pero 

que se atopa cedida para que sexa xestionada polo Concello da Coruña. Conta cunha 

dirección que está vinculada temporalmente a esa colaboración interadministrativa. 

A forma de provisión foi o concurso e recorreuse ás listas de agarda doutro proceso 

selectivo similar para cubrir a praza. 

O Teatro Principal de Ourense depende organicamente da Deputación Provincial de 

Ourense. Ten unha dirección que, segundo consta na RPT, recae nun funcionario/a 

da escala de Administración especial, subescala de servizos especiais. A categoría 

profesional é a de técnico/a superior en Administración Cultural. A forma de 

provisión do posto é por libre designación entre o funcionariado de carreira da 

Administración do Estado, das comunidades autónomas, doutras entidades locais 

ou dos entes públicos vinculados ou dependentes destas administracións. 

O Auditorio Pazo de Congresos Mar de Vigo, que ademais dos equipamentos que 

lle dan nome conta con diversas salas de exposicións e de conferencias, foi 

xestionado nun principio por unha empresa concesionaria do Concello de Vigo 

chamada Pazo de Congresos de Vigo S.A. Posteriormente, a titularidade reverteu 

no Concello de Vigo que, pola súa vez, adxudicou a explotación a unha sociedade 

privada. A dirección depende da empresa adxudicataria.  

Na cidade de Ferrol atópanse os seguintes equipamentos: teatro Jofre e o Auditorio. 

Ambos os dous teñen a xestión externalizada nunha empresa; pero a dirección 

artística e a programación realízase dende a Concellaría de Cultura do propio 

Concello. A responsabilidade directiva non recae nun perfil profesional, senón na 

ou no concelleiro de Cultura. 
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3.6. Fundacións 

Dentro dos orzamentos da comunidade autónoma recóllense tres fundacións do 

sector público relacionadas co ámbito cultural. 

A Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia créase en 1999 por iniciativa 

da Xunta de Galicia e baixo o réxime de Fundacións de Interese Galego, co obxecto 

de centrarse na creación e xestión dun “espazo multifuncional, multidisciplinar e 

aglutinador, propicio para a interacción cultural”. O padroado está presidido polo 

conselleiro de Cultura e Turismo, e forman parte daquel os titulares das consellarías 

de Facenda e Infraestrutura e Vivenda. O resto de padroeiros son altos cargos da 

Xunta e representantes de Abanca, Gadisa, Banco Sabadell, Transmonbus e 

Telefónica. Hai polo menos cinco cargos de dirección. A dirección-xerencia está 

recollida nos estatutos da entidade, que non prevé proceso selectivo de ningún tipo, 

senón unicamente nomeamento do padroado por proposta do seu presidente. Os 

outros cargos directivos son: dirección de Acción cultural, Económico-Financeira, 

da Oficina Técnica e de Infraestruturas. No portal de transparencia da entidade 

pódese ver a composición do equipo directivo e as súas retribucións. 

A Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño depende da Consellería de 

Economía, Emprego e Industria, pero ten unha ligazón co ámbito cultural xa que 

entre os membros do seu padroado se atopa a directora xeral de Patrimonio Cultural 

da Consellería de Cultura e Turismo. Os seus fins consisten en dotar o sector 

artesanal dunha infraestrutura especializada para que poida desenvolver programas 

de asistencia, formación, innovación, catalogación, promoción, comercialización e 

calquera outro aspecto inherente aos oficios artesanais en Galicia. Os seus postos 

directivos redúcense a unha xerencia, que foi nomeada por acordo do padroado en 

2009. 

A Fundación Camilo José Cela, de carácter público galego desde 2012, ten como 

obxectivo fundamental a difusión da figura, da vida e da obra do escritor que recibiu 

o Premio Nobel. No apartado de transparencia publican as súas contas e mais a 

memoria de actividades abreviada. A dirección está asumida interinamente pola 

Secretaría Xeral de Cultura despois da renuncia da anterior xerencia. 

Mención á parte merece o patrimonio xestionado pola entidade Afundación. Trátase 

dunha fundación que é herdeira das fundacións das antigas caixas de aforros e que 

administra gran parte do patrimonio arquitectónico e cultural que aquelas entidades 

foron adquirindo. Esta conversión foi automática por aplicación do previsto na 

lexislación estatal que se aprobou para a reestruturación do sistema bancario, 

inicialmente con natureza de fundación especial. Posteriormente, a Lei 26/2013 
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permitiu transformala nunha fundación común. Segundo os seus estatutos, a maioría 

do seu padroado está constituído por persoas designadas por institucións públicas, 

nomeadamente pola Xunta de Galicia, polo Parlamento, polas deputacións 

provinciais e polos concellos das principais cidades galegas. O persoal directivo do 

que dependen os equipamentos culturais que administra a entidade está formado por 

dous directores/as e 14 coordinadores/as. 

Entre os equipamentos culturais que administra están os seguintes:  

- As sedes Afundación das principais cidades de Galicia: A Coruña, Vigo, 

Pontevedra, Ourense, Lugo, Santiago de Compostela e Ferrol. 
- O Auditorio Abanca en Santiago. 
- O Café Moderno Afundación en Pontevedra.  
- O Pazo de San Roque en Vigo. 
- A Sala de exposicións Afundación en Ourense. 
- O Teatro Afundación en Vigo. 
 

Tamén é de gran relevancia cultural a Fundación Luís Seoane. Trátase dun centro 

artístico e cultural de carácter privado, pero vinculado ao Concello da Coruña. O 

padroado é o máximo órgano de goberno e está presidido polo concelleiro ou 

concelleira de Cultura do Concello da Coruña. Ademais, conta cunha 

vicepresidencia, once vogais e unha secretaría. O padroado designa o posto 

correspondente á dirección xeral, ao que se accede a través dun proceso de selección 

que valora a experiencia da persoa candidata na dirección de empresas de xestión 

cultural. O mesmo sucede co cargo de director/a xerente, que se elixe mediante 

concurso público de méritos.  

3.7. Outros axentes culturais  

A Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC) iniciou a súa traxectoria en 

2008 como axencia pública autonómica adscrita á Consellería de Cultura e Turismo 

da Xunta de Galicia. Dispón dun Consello Reitor presidido polo conselleiro de 

Cultura e Turismo e do que forman parte como vogais representantes desta 

consellaría así como das consellarías de Economía e Industria e de Facenda da 

Xunta de Galicia.  

O Decreto 150/2012, do 12 de xullo, polo que se aproba o Estatuto da Axencia 

Galega das Industrias Culturais establece no seu artigo 20 o seguinte: 

1. A Dirección é o órgano executivo da Axencia e a responsable da xestión 

ordinaria. 
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2. A persoa titular da Dirección será nomeada e separada polo Consello da Xunta 

por proposta do conselleiro ou conselleira competente en materia de Cultura, 

entre persoas con experiencia acreditada en xestión pública ou privada. Terá 

consideración de alto cargo da Administración da Comunidade Autónoma de 

Galicia, con rango de director/a xeral. 

Precisamente, o feito de ser considerado como alto cargo da Administración, e polo 

tanto un cargo político, fai que non sexa considerado como posto directivo para os 

efectos deste informe. 

A provisión de postos directivos para a AGADIC baséase no que establece a 

lexislación aplicable para a figura de persoal directivo da Administración. A 

Axencia consta de tres departamentos: “xestión”, “fomento e promoción de políticas 

culturais” e “política audiovisual”. A selección para a provisión destes postos 

directivos da AGADIC faise mediante convocatoria pública de concurso de méritos. 

Tras a presentación dos currículos, estes son avaliados por unha comisión de 

valoración integrada por persoal da propia AGADIC en función dos seus méritos e 

traxectoria profesional. Ademais destes departamentos, a AGADIC conta con dous 

centros de produción: o Centro Coreográfico Galego e o Centro Dramático Galego. 

Tamén pertence á estrutura o Centro Galego de Artes da Imaxe. A provisión de 

postos directivos destes tres centros realízanse do seguinte xeito:  

Centro Coreográfico Galego. O consello da AGADIC nomea o posto directivo, 

elixido entre os aspirantes que se presentan ao proceso de selección. Actualmente a 

dirección do Centro Coreográfico Galego é denominada ‘coordinación do 

departamento de produción coreográfica’.  

Centro Dramático Galego. Trátase da unidade teatral da Axencia. O director do 

Centro Dramático Galego, denominado ‘coordinador do departamento de produción 

teatral’, tamén se encarga da dirección artística. A súa selección faise mediante 

concurso público de méritos.  

 

O Centro Galego de Artes da Imaxe–Filmoteca de Galicia é unha institución da 

Consellería de Cultura e Turismo integrada dentro da AGADIC. Segundo a RPT da 

Consellería de Cultura e Turismo, o posto directivo está provisto mediante concurso 

público entre titulados superiores do grupo I.  

Pola súa parte, o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades 

(CRPIH) é un organismo dependente da Secretaría Xeral de Política Lingüística. O 

seu labor céntrase na difusión de proxectos de investigación lingüística, literaria, 
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histórica e antropolóxica de Galicia. Dispón dun coordinador científico como 

responsable máximo do centro. No seu decreto de creación recóllese a formación 

dunha comisión reitora presidida polo conselleiro de Educación e Ordenación 

Universitaria (actualmente o conselleiro de Cultura e Turismo), quen, por proposta 

do director xeral de Política Lingüística (actual secretario xeral de Política 

Lingüística), é o responsable de nomear ao mencionado coordinador científico.  

O Centro Cultural Provincial “Marcos Valcárcel” de Ourense depende 

organicamente da Deputación Provincial de Ourense. Ten un director que, segundo 

consta na RPT, é un funcionario da escala de Administración especial. A súa 

categoría profesional é a de técnico/a superior en Administración cultural. A forma 

de provisión do posto é por libre designación. É un cargo susceptible de provisión 

mediante funcionarios de carreira da Administración do Estado, das comunidades 

autónomas, doutras entidades locais ou dos seus entes públicos vinculados ou 

dependentes. 

O Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo Fernández depende organicamente 

tamén da Deputación Provincial de Ourense. Ten un director que, segundo consta 

na RPT, forma parte do cadro de persoal fixo coa categoría profesional de profesor/a 

superior de danzas, pandeireta e canto. É un posto singularizado e a forma de 

provisión é por libre designación. 

Pola súa banda, a Escola Provincial da Real Banda de Gaitas de Ourense depende 

organicamente da Deputación Provincial de Ourense. Ten un director que, segundo 

consta na RPT, forma parte do cadro de persoal fixo coa categoría profesional de 

profesor/a superior de gaita. É un posto singularizado e a forma de provisión é por 

libre designación. 

4. EXPLOTACIÓN ESTATÍSTICA 

Neste informe analizáronse as formas de provisión dos postos directivos dos 

diferentes equipamentos e entidades culturais en Galicia. Foron un total de 58 

entidades, que abranguen teatros e auditorios, bibliotecas, centros culturais, 

arquivos, formacións musicais, centros de investigación, museos, axencias e 

fundacións públicas ou semipúblicas10.  

Destes entes dependen 88 directivos, 1,5 de media por entidade. Como se pode 

apreciar, as entidades que contan con máis directivos son as fundacións, seguidas 

                                                           
10 Como se viu no apartado anterior, incluíronse algunhas fundacións que, malia non teren o carácter 
legal de fundación pública, teñen órganos de goberno integrados maioritariamente por 
administracións públicas.  



INFORME SOBRE A PROVISIÓN DE POSTOS DIRECTIVOS NO ÁMBITO CULTURAL 
 

 

 

DOCUMENTOS 
DE TRABALLO 

OBSERVATORIO DA 
CULTURA GALEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONSELLO  
DA CULTURA 

 GALEGA 
 

24 

dos museos e das bibliotecas. Na seguinte táboa especifícase o número de directivos 

segundo as entidades de que dependen. 

Número de postos directivos segundo o tipo de entidade  

 Número  Porcentaxe  

Arquivo 8 9,1 

Axencia pública 6 6,8 

Biblioteca 13 14,8 

Centro cultural 2 2,3 

Centro de investigación 1 1,1 
Formación musical 7 8,0 

Fundación 25 28,4 

Museo 22 25,0 

Teatro e auditorio 4 4,5 

 

Se analizamos a proporción de directivos por entidade, as axencias públicas (seis 

directivos por entidade) e as fundacións (cinco directivos por entidade) son as que 

contan con máis directivos. A razón podería explicarse polo tamaño que teñen e 

pola cantidade de áreas que as compoñen. 

En canto ao tipo de directivos, pódense observar as seguintes frecuencias: 

Número de postos directivos por tipo de posto 

 Número Porcentaxe 

Coordinador 21 23,9 

Director 48 54,5 

Outros directivos 10 11,4 

Xerente 9 10,2 

 

Os directivos máis frecuentes, máis da metade, son os directores/as, seguidos dos 

coordinadores/as. Os primeiros adoitan ser os principais responsables das entidades, 

mentres que os coordinadores normalmente teñen un rango inferior. O mesmo 

sucede cos xerentes/as, que adoitan compartir tarefas cunha directora ou director do 

que dependen ou co que se atopan ao mesmo nivel no organigrama. Na categoría 

“outros directivos” inclúense nomenclaturas e funcións máis difíciles de clasificar. 

A continuación amósase a distribución provincial. 
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Número de postos directivos por provincias  

 Número  Porcentaxe  

A Coruña 45 51,1 

Lugo 9 10,2 

Ourense 9 10,2 

Pontevedra 11 12,5 

Sen localización concreta 14 15,9 

 

O apartado que recolle a etiqueta “sen localización concreta” ten que ver con que 

nalgunha entidade con múltiples sedes a maior parte dos seus directivos non están 

adscritos a un centro de traballo determinado. 

A meirande parte dos directivos localízanse na provincia da Coruña, sobre todo pola 

gran cantidade dos que se sitúan nas cidades de Santiago e A Coruña. Aquí vense 

as distribucións dos principais concellos galegos: 

Número de postos directivos nas principais cidades galegas 

 Número  Porcentaxe  

A Coruña 19 21,6 

Lugo 5 5,7 

Ourense 8 9,1 

Pontevedra 5 5,7 

Santiago de Compostela 24 27,3 

Vigo 6 6,8 

Ferrol11 ... ... 

 

Tal e como se viu no apartado anterior, a meirande parte do universo observado é 

público ou semipúblico; como consecuencia, os directivos dependen principalmente 

de entidades públicas. 

Número de postos directivos segundo a titularidade da entidade cultural 

 Número Porcentaxe 

Privada 19 21,3 

Pública 69 78,7 

 

En moitas ocasións as entidades privadas que se analizan neste informe dependen 

de institucións públicas. Na distribución seguinte pódese ver que a maior parte dos 

                                                           
11 Como se mencionou no apartado anterior, a cidade de Ferrol utiliza un modelo de xestión dos seus 
principais equipamentos sen directivos profesionais. 
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directivos que dependen de entidades privadas pertencen a fundacións que 

legalmente teñen carácter privado, pese a aquela característica peculiar do seu 

órgano de goberno de estar constituído maioritariamente pola Administración. 

Número de postos directivos segundo a titularidade e o tipo de entidade cultural 

 Privada Pública 

Arquivo 0,0 11,6 

Axencia pública 0,0 8,7 

Biblioteca 0,0 18,8 

Centro cultural 0,0 2,9 

Centro de investigación 0,0 1,4 

Formación musical 0,0 10,1 

Fundación 94,7 10,1 

Museo 5,3 30,4 

Teatros e auditorios 0,0 5,8 

 

A maioría das entidades ás que pertencen os directivos dependen unicamente dunha 

Administración, pero hai algunhas en cuxo órgano de goberno están representadas 

diferentes administracións. Se se observa a frecuencia total de todas as 

administracións das que dependen as áreas directivas estudadas, extraemos a 

seguinte distribución: 

Administracións públicas implicadas nas áreas directivas 

  Número Porcentaxe 

Autonómica 60 68,2 

Estatal 4 4,5 

Municipal 31 35,2 

Parlamento 17 19,3 

Provincial 29 33,0 

Universidade 5 5,7 

 

Como se pode apreciar, a Administración que está máis presente é a autonómica, 

seguida da municipal e da provincial. 

Como xa se mencionou, os postos de traballo das administracións públicas están 

suxeitos a distintas normativas legais que establecen que os postos directivos deben 

designarse por determinados sistemas de provisión. En canto ás entidades privadas, 

a forma de provisión de postos está menos regulada. Nos casos que se analizan neste 

informe, a maioría faise por libre designación. Tamén é salientable a falta de 

transparencia en 23 casos, onde non foi posible atopar información sobre os 
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procedementos. Como trazo positivo, é destacable que case un terzo das provisións 

se realiza por procedementos de concorrencia.  

Número de postos directivos segundo a forma de provisión 

 Número Porcentaxe 
Concurso público 26 29,5 
Libre designación 31 35,2 
Non consta/non existe información sobre o procedemento 23 26,1 
Outro tipo de designación 8 9,1 

 

En canto ao tipo de posto directivo e a forma de procedemento de provisión, 

amósanse os seguintes resultados: 

Porcentaxe de postos directivos segundo o tipo de posto e a forma de provisión 

  Coordinador Director 
Outros 

directivos 
Xerente 

Concurso público 19,0 25,0 30,0 77,8 

Libre designación 0,0 62,5 0,0 11,1 
Non consta/non existe 
información sobre o 
procedemento 

66,7 6,3 60,0 0,0 

Outro tipo de designación 14,3 6,3 10,0 11,1 

 

Tal e como se observa, a única categoría elixida maioritariamente por concurso é a 

de xerente. Dous terzos dos directores son elixidos mediante libre designación. Nas 

categorías restantes, o procedemento máis empregado non é transparente, polo que 

non se coñece a forma de provisión. 

A distribución provincial das formas de provisión indica maiores proporcións de 

concursos en Lugo e A Coruña. 

Forma de provisión de postos directivos segundo a provincia 

 A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 
Sen 

localización 
concreta 

Concurso público 44,4% 44,4% 0,0% 18,2% 0,0% 

Libre designación 20,0% 55,6% 100,0% 72,7% 0,0% 
Non consta/non 
existe información 
sobre o 
procedemento 

17,8% 0,0% 0,0% 9,1% 100,0% 

Outro tipo de 
designación 

17,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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O cruzamento da forma de provisión coa titularidade amosa a preferencia pola libre 

designación no sector público e a escasa información que hai no sector privado. 

Forma de provisión de postos directivos segundo a titularidade da entidade  

 Privada Pública 
Concurso público 10,5 34,8 
Libre designación 0,0 44,9 
Non consta/non existe información sobre o procedemento 84,2 10,1 
Outro tipo de designación 5,3 10,1 

 

A continuación móstranse os resultados da forma de provisión segundo o tipo de 

entidade cultural que se estudou ao longo do traballo. 

Forma de provisión segundo o tipo de entidade cultural 

 
Concurso público 

Libre 
designación 

Non 
consta/non 

existe 
información 

sobre o 
procedemento 

Outro tipo 
de 

designación 

Porcentaxe  Porcentaxe  Porcentaxe  Porcentaxe  

Arquivo 37,5 62,5 0,0 0,0 

Axencia pública 66,7 0,0 0,0 33,3 

Biblioteca 7,7 92,3 0,0 0,0 

Centro cultural 0,0 100,0 0,0 0,0 

Centro de 
investigación 

0,0 0,0 0,0 100,0 

Formación musical 57,1 14,3 0,0 28,6 

Fundación 8,0 0,0 84,0 8,0 

Museo 50,0 45,5 0,0 4,5 

Teatros e auditorios 25,0 25,0 50,0 0,0 

 

As entidades que favorecen os concursos para a provisión dos seus directivos son 

as axencias públicas e os museos, principalmente. Tamén é moi destacable a 

proporción de directivos que acceden por concurso público ao seu posto de traballo 

entre as agrupacións musicais. As bibliotecas e os centros culturais estudados 

utilizan o procedemento de libre designación en case todos os casos. Cabe destacar 

que nas entidades que ofrecen menos transparencia nas formas de provisión dos 

directivos se atopen representadas nos seus órganos de goberno algunhas 

administracións. 
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RESUMO DOS RESULTADOS 

Na primeira parte deste informe descríbese a complexidade da tipoloxía da xestión 

dos equipamentos culturais. Entre os elementos principais destes espazos culturais 

atópanse o público, os creadores, os obxectivos e finalidades da estratexia do centro 

así como os profesionais e xestores. A Administración impulsa unha gran cantidade 

de equipamentos utilizando diversas formas legais para a súa xestión.  

En canto ao marco xurídico que afecta ao obxecto de estudo do presente traballo, 

constátase que o lexislador outorgou especial importancia a tres tipos singulares de 

contedores culturais, nomeadamente os arquivos, as bibliotecas e os museos. A Lei 

do patrimonio cultural de Galicia regula distintas cuestións que afectan a estes tres 

tipos de equipamentos, dotándoos de especial protección, pero non ofrece preceptos 

relativos á provisión de postos directivos. As bibliotecas e arquivos tiveron 

desenvolvementos lexislativos específicos. 

Para a explotación estatística que se incluíu neste traballo tomáronse en conta 58 

entidades. Desbotáronse da análise as exclusivamente privadas e as que non teñen 

directivos profesionais. Porén, incluíronse aquelas de xestión privada nas que a 

maioría dos membros dos órganos de goberno fosen representantes de 

administracións públicas. 

O método de provisión de postos directivos nos museos ou espazos museísticos da 

comunidade galega amosa unha grande heteroxeneidade. O persoal accede a cargos 

de responsabilidade de xeito moi diverso. Isto abrangue procesos que poden ir dende 

o concurso de méritos, cargos adscritos a persoal funcionario e mesmo o 

procedemento de libre designación. Nalgúns casos esíxese estar en posesión de 

titulacións específicas. 

O ámbito bibliotecario amosa unha complexidade semellante á dos museos neste 

asunto. Establécense diferenzas entre aquelas bibliotecas que forman parte da Rede 

Galega de Bibliotecas de Galicia, nas que a provisión dos cargos directivos se 

resolve mediante convocatoria pública de libre designación, e, por exemplo, as 

bibliotecas universitarias, que o fan a través dun concurso de méritos entre o 

funcionariado do corpo de bibliotecas. Pola súa parte, os principais arquivos de 

Galicia cobren os postos directivos mediante a libre designación, aínda que nalgúns 

casos o acceso tamén se pode levar a cabo mediante concurso público.  

No resto de tipos de equipamentos culturais, e máis concretamente no que respecta 

á provisión de cargos das orquestras sinfónicas da comunidade galega, pese a que 

existen diferenzas de organización entre elas, utilízanse formas do concurso público 

para a selección dalgúns dos seus directivos máis relevantes. No caso dos teatros e 
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auditorios de Galicia, a elección dos cargos realízase ou ben por libre designación 

entre funcionarios de carreira, ou ben por concurso de méritos entre funcionarios, 

contratados laborais das administracións públicas ou profesionais que veñen do 

sector privado. Noutros casos a responsabilidade directiva reside nas concellarías 

de Cultura dos concellos onde están situados.  

Describiuse tamén a provisión de postos directivos noutros espazos culturais 

significativos, dependentes de diferentes administracións de todos os niveis. En 

todos os casos, os procedementos utilizados para a selección dos cargos de dirección 

foron os de libre designación ou algún tipo de nomeamento distinto do concurso de 

méritos. 

No relativo ao marco xurídico que condiciona a xestión das infraestruturas do 

ámbito cultural, obsérvase que a titularidade do contedor inflúe de forma 

importante. Os equipamentos de titularidade privada, afectados pola lexislación 

mercantil e societaria, transcenden os obxectivos deste informe. Nos de titularidade 

pública, o nivel administrativo resulta determinante: así, viuse que, á marxe da Lei 

do réxime xurídico do sector público, que afectaría a todas, existe lexislación 

específica do ámbito autonómico e local. En canto ás entidades da chamada 

economía social ou terceiro sector, mencionouse a lexislación específica de 

fundacións e asociacións, ademais dos dereitos básicos relativos ao asociacionismo, 

e destacouse o amplo espazo recoñecido polas leis á autoorganización destes entes.  

O desenvolvemento lexislativo que afecta á provisión de postos directivos no ámbito 

cultural non se atopa nin moito menos unificado. No caso das entidades de dereito 

privado, tanto as relativas ao sector produtivo coma as da economía social, os 

criterios son os que se poderían aplicar dos principios legais xerais que as regulan, 

que na práctica nada din sobre o particular. No caso do sector público resulta 

determinante a personalidade xurídica do ente do que depende o posto directivo en 

cuestión. Se carece dela, dependerá da normativa que afecta á estrutura xeral na que 

se inscribe. Para os entes con personalidade propia, o feito de que poidan ter forma 

pública e privada condiciona o procedemento de provisión. 

En Galicia hai tres fundacións do sector público relacionadas co ámbito cultural. En 

dúas non hai constancia de que os seus directivos se nomeen por procedementos 

selectivos e a xerencia da terceira atópase nunha situación de interinidade. Pola súa 

parte, as entidades con forma de fundación privada, mais gobernadas 

maioritariamente por persoas designadas polas distintas administracións, amosan 

procederes heteroxéneos: nalgunhas pódense observar procedementos transparentes 

e baseados na selección por méritos e noutras hai pouca transparencia ou ningunha 
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constancia dos criterios usados na selección de directivos. No que respecta á única 

axencia pública do ámbito cultural, AGADIC, a selección dos seus principais 

directivos realízase mediante convocatoria pública de concurso de méritos.  

No universo utilizado na explotación estatística contabilizáronse 88 directivos, 

cunha media de 1,5 por entidade. En termos absolutos, as organizacións con máis 

directivos son, por esta orde, as fundacións, os museos e as bibliotecas. En termos 

relativos, as axencias públicas e as fundacións son as que teñen máis directivos de 

media. En canto á tipoloxía de postos directivos, máis da metade figuran como 

directores (54,5%), seguidos de coordinadores (23,9%). A metade dos directivos 

desenvolven a súa actividade na provincia da Coruña debido á importancia que 

teñen neste universo os organismos radicados nas cidades de Santiago e A Coruña. 

Con respecto á titularidade da entidade que dirixen, o 78,4% son públicas e o resto 

privadas. A Administración autonómica está presente no 68,2% dos órganos de 

goberno dos que dependen os directivos estudados, os concellos no 35,2%, as 

deputacións no 33% e o Parlamento de Galicia no 19,3%. O 95% das institucións 

de titularidade privada son fundacións. 

A forma de provisión de postos directivos máis frecuente do conxunto é o 

procedemento de libre designación (35,2%). No 26,1% dos postos non hai 

transparencia suficiente para determinar o procedemento (principalmente entidades 

de dereito privado) e no 9% utilizouse outro tipo de nomeamento. No 29,5% das 

prazas directivas optouse pola forma do concurso público.  

RECOMENDACIÓNS 

Como punto de partida, as administracións públicas no seu conxunto deberían 

impulsar un debate para estudar en profundidade a complexidade do fenómeno da 

provisión de postos directivos no ámbito cultural dende unha perspectiva legal, 

social e política. 

Malia a dificultade de lexislar nun campo tan heteroxéneo como o da xestión 

cultural, é desexable que o lexislador impulse sequera algúns principios xerais que 

regulen a provisión de postos directivos nas entidades culturais que dunha ou doutra 

maneira administran a esfera pública. 

Á vista dos resultados, malia que a maioría das entidades estudadas son 

razoablemente transparentes, non parece xustificable a opacidade dalgunha entidade 

pública e de moitas de dereito privado gobernadas por persoas designadas por 

administracións. É altamente desexable avanzar na transparencia de todo o sector 

no referente á forma de contratación dos seus directivos. 
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Tendo en conta experiencias similares, sería desexable que a Administración 

fomentase replicar iniciativas como os “códigos de boas prácticas”, nas que se 

recollan unhas recomendacións nos procesos selectivos do persoal directivo. 

Por último, independentemente da personalidade xurídica das entidades culturais e 

deixando á marxe as varias formas de provisión, é recomendable que, previamente 

á contratación ou nomeamento dun directivo, se avalíe conxuntamente con outros 

criterios, dunha forma ou doutra, un proxecto de xestión elaborado polo profesional 

en cuestión, que sirva como guía ou programa de actuación e que, pola súa vez, 

permita estimar a súa capacidade antes e despois do momento en que accede á 

responsabilidade que se lle encomenda. 


