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REIAL DECRET 944/2005, de 29 de juliol, pel
qual s’aprova el Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre. («BOE» 181, de 30-7-2005.)

El Consell de Ministres, en la reunió del dia 30 de
desembre de 2004, va anunciar un pla d’impuls de la
televisió digital terrestre (TDT), en una aposta clara per
superar la indefinició del sector audiovisual espanyol i,
especialment, per sortir de la situació de paralització que
caracteritza des de fa temps la prestació d’aquests serveis. Aquest pla incloïa, entre d’altres mesures, la modificació del Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre.
Aquest Reial decret, pel qual s’aprova el Pla tècnic
nacional de la televisió digital terrestre, dóna compliment
a aquest compromís del Govern d’impulsar la implantació
de la TDT. En realitat, el Reial decret, tenint en compte el
nombre i la importància de les modificacions que s’introdueixen i els importants canvis que s’han produït en el
sector de la televisió en general i de la televisió digital
terrestre en particular, no només modifica el règim jurídic
anterior, sinó que deroga totalment la norma que el
regula, és a dir, el Reial decret 2169/1998, de 9 d’octubre,
pel qual s’aprova el Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre.
Al seu torn, el Reial decret no es limita a aprovar el Pla
tècnic nacional de la televisió digital terrestre, sinó que
també conté un conjunt de mesures importants que s’estableixen al llarg de les disposicions addicionals, transitòries i finals. En primer lloc, s’avança el cessament de les
emissions de televisió terrestre amb tecnologia analògica
al 3 d’abril de 2010, de manera que, a partir d’aquesta
data, totes les televisions terrestres s’han de prestar amb
tecnologia digital.
I en segon lloc, s’estableix un esquema de canvi de la
televisió analògica a la televisió digital terrestre, que es
tradueix en un escenari de transició de la tecnologia analògica a la tecnologia digital i en un escenari després del
cessament de les emissions de televisió terrestre amb
tecnologia analògica.
En l’escenari de transició de la televisió analògica a la
televisió digital terrestre, es porta a terme l’assignació de
més capacitat de transmissió en la prestació de serveis de
TDT perquè, garantint una oferta televisiva més àmplia,
es difongui una programació nova, innovadora i diferenciada. Amb això, es dóna un impuls decisiu al desenvolupament i implantació de la televisió digital terrestre al
nostre país.
Per la seva banda, en l’escenari després del cessament de les emissions de televisió terrestre amb tecnologia analògica, moment en què hi haurà més disponibilitat
d’ús del domini públic radioelèctric i, per tant, un nombre
més alt de múltiples digitals disponibles, també es preveu
l’assignació de capacitat addicional de transmissió en la
prestació de serveis de televisió digital terrestre.
Amb aquestes mesures s’estableixen els mecanismes
imprescindibles i necessaris que han de possibilitar una
transició adequada de la televisió analògica a la televisió
digital terrestre, aprofitant les millores tècniques que per
la seva pròpia naturalesa té la televisió digital terrestre en
termes de més qualitat, interactivitat, desenvolupament
de nous serveis i ús més eficient del domini públic radioelèctric. També es possibilita incrementar l’oferta televisiva i el pluralisme, reforçant la llibertat d’elecció dels
ciutadans en el seu accés als serveis de televisió, i es consolida un mercat de televisió més plural i competitiu.
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Així mateix, es modifica el Pla tècnic nacional de la
televisió digital local, aprovat pel Reial decret 439/2004,
de 12 de març, i modificat pel Reial decret 2268/2004, de 3
de desembre, per donar compliment al que preveu l’article 3.2 de la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de televisió
local per ones terrestres, en la redacció que del text
esmentat fa la Llei 10/2005, de 14 de juny, de mesures
urgents per a l’impuls de la televisió digital terrestre, de
liberalització de la televisió per cable i de foment del pluralisme, i es reserven canals múltiples addicionals per a
les organitzacions territorials insulars de les comunitats
autònomes de Canàries i les Illes Balears.
Finalment, l’aprovació d’aquest Reial decret dóna
compliment al manament inclòs en l’apartat 2 de la disposició final primera de la Llei 10/2005, de 14 de juny, de
mesures urgents per a l’impuls de la televisió digital terrestre, de liberalització de la televisió per cable i de foment
del pluralisme, en què s’estableix que el Govern ha
d’adoptar les mesures oportunes per garantir la transició
de la televisió analògica a la televisió digital terrestre i ha
d’adoptar les disposicions necessàries per fer-ho que calguin.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria,
Turisme i Comerç, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió
del dia 29 de juliol de 2005,
DISPOSO:
Article únic. Aprovació del Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre.
S’aprova el Pla tècnic nacional de la televisió digital
terrestre, que s’insereix a continuació.
Disposició addicional primera. Cessament de les emissions de televisió terrestre amb tecnologia analògica.
1. Les emissions de televisió terrestre amb tecnologia analògica de cobertura estatal o autonòmica han de
cessar abans del 3 d’abril de 2010.
2. Les entitats que presten el servei de televisió terrestre amb tecnologia analògica de cobertura estatal o
autonòmica han de dur a terme de manera progressiva el
cessament d’emissions en analògic per àrees tècniques,
d’acord amb el pla que a aquest efecte acordi l’Administració General de l’Estat amb el sector.
Disposició addicional segona. Escenari de transició de la
tecnologia analògica a la tecnologia digital.
1. Cadascuna de les societats concessionàries,
d’acord amb la Llei 10/1988, de 3 de maig, de televisió
privada, del servei públic de televisió amb tecnologia analògica d’àmbit estatal existents a l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret ha d’accedir a un canal digital dins
un múltiple digital de cobertura estatal, per permetre que
emeti simultàniament amb tecnologia analògica i amb
tecnologia digital. Aquest múltiple digital no té capacitat
per efectuar desconnexions territorials i es correspon
amb un dels que indica l’article 2.1.a) del Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre.
En la prestació del servei de televisió mitjançant el
canal digital de cobertura estatal a què es refereix el paràgraf anterior, les societats concessionàries existents a
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret s’han d’ajustar a
les mateixes condicions que estableixen els contractes
concessionals que els afecten, i, en conseqüència, han
d’emetre en obert o mitjançant accés condicional, segons
les condicions al compliment de les quals s’hagin obligat
en aquests contractes.
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Els canals digitals que no s’assignin perquè els facin
servir les societats concessionàries després del cessament de les emissions de televisió terrestre amb tecnologia analògica deixen d’estar disponibles per a aquestes
en el termini de sis mesos comptat des del moment en
què es produeixi el cessament.
2. Es reserva, per a la seva explotació en règim de
gestió directa, a l’Ens Públic Radiotelevisió Espanyola, un
múltiple digital de cobertura estatal amb capacitat per
efectuar desconnexions territorials d’àmbit autonòmic.
Aquest múltiple digital es correspon amb el que indica
l’article 2.1.b) del Pla tècnic nacional de la televisió digital
terrestre.
En aquest múltiple digital de cobertura estatal, l’Ens
Públic Radiotelevisió Espanyola ha de simultaniejar les
seves emissions amb tecnologia analògica i amb tecnologia digital.
Així mateix, es reserva per a la seva explotació en
règim de gestió directa, a l’Ens Públic Radiotelevisió
Espanyola, un canal digital de cobertura estatal sense
capacitat per efectuar desconnexions territorials, que
forma part d’un dels múltiples que indica l’article 2.1.a)
del Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre. La
gestió completa d’aquest múltiple correspon a l’Ens
Públic Radiotelevisió Espanyola.
Aquest canal digital addicional deixa d’estar disponible per a l’Ens Públic Radiotelevisió Espanyola en el termini de sis mesos comptat des del moment en què es
produeixi el cessament de les emissions de televisió terrestre amb tecnologia analògica.
3. La resta de canals digitals de cobertura estatal
integrats en els múltiples digitals que indica l’article 2.1.a)
del Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre que
no s’hagin atorgat abans i els no reservats d’acord amb
els apartats precedents es reserven per a l’impuls i el desenvolupament de la televisió digital terrestre a què es
refereix la disposició transitòria quarta i perquè els adjudiqui el Consell de Ministres mitjançant un concurs
públic.
El Consell de Ministres ha de convocar un concurs per
adjudicar almenys dos canals digitals i també ha d’aprovar l’oportú plec de bases pel qual s’ha de regir.
Els canals digitals que no s’assignin perquè els facin
servir les diferents societats concessionàries del servei
públic de televisió d’àmbit estatal després del cessament
de les emissions de televisió terrestre amb tecnologia
analògica deixe d’estar disponibles per a aquestes en el
termini de sis mesos comptat des del moment en què es
produeixi el cessament.
4. Cadascuna de les comunitats autònomes disposa
d’un múltiple digital de cobertura autonòmica amb capacitat per efectuar desconnexions territorials d’àmbit provincial. Aquest múltiple es correspon amb el que indica
l’article 2.2 del Pla tècnic nacional de la televisió digital
terrestre.
En aquest múltiple digital, les entitats públiques creades d’acord amb el que estableix la Llei 46/1983, de 26 de
desembre, reguladora del tercer canal de televisió, han de
simultaniejar les seves emissions amb tecnologia analògica i amb tecnologia digital.
Els òrgans competents de cada comunitat autònoma
han de decidir, d’entre els altres canals del múltiple digital
que se li reserva d’acord amb l’apartat anterior, els que
explota l’entitat pública creada d’acord amb el que estableix la Llei 46/1983, de 26 de desembre, reguladora del
tercer canal de televisió, i els que exploten empreses privades en règim de gestió indirecta, mitjançant una concessió atorgada per concurs públic.
En el supòsit que els òrgans competents de la comunitat autònoma decideixin que algun o alguns dels
canals digitals de cobertura autonòmica els exploti l’entitat pública creada d’acord amb el que estableix la Llei
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46/1983, de 26 de desembre, aquests han de sol·licitar al
Govern l’assignació dels canals esmentats.
5. A l’efecte de simultaniejar les emissions amb tecnologia analògica i amb tecnologia digital en els supòsits
que preveuen els apartats anteriors, els horaris d’emissió
han de ser coincidents i simultanis.
6. Sempre que les disponibilitats de l’espectre radioelèctric ho permetin, s’ha d’anticipar en la mesura que es
pugui la planificació per al segon múltiple digital d’àmbit
autonòmic a què es refereix l’apartat 3 de la disposició
addicional tercera i, a sol·licitud de les comunitats autònomes, s’ha de dur a terme la planificació que permeti que
els múltiples digitals de cobertura autonòmica puguin fer
desconnexions d’àmbit insular, comarcal o d’entitats territorials reconegudes legalment.
7. Així mateix, en la mesura que les disponibilitats de
l’espectre radioelèctric ho permetin, s’ha de planificar un
múltiple digital amb possibilitat de desconnexió territorial
d’àmbit autonòmic per a la prestació del servei de televisió digital terrestre en mobilitat d’acord amb la norma
tècnica EN 302 304.
8. Sense perjudici del que estableixen els paràgrafs
anteriors, els múltiples digitals de cobertura autonòmica
l’explotació íntegra dels quals hagin atorgat a una
empresa privada els òrgans competents de les comunitats autònomes abans de l’entrada en vigor del present
Reial decret, no s’entenen inclosos dins els múltiples digitals esmentats en els punts 4 i 6.
Disposició addicional tercera. Escenari després del cessament de les emissions de televisió terrestre amb
tecnologia analògica.
1. Per acord del Consell de Ministres, cadascuna de
les societats concessionàries del servei públic de televisió
d’àmbit estatal existents a l’entrada en vigor d’aquest
Reial decret, amb la sol·licitud prèvia i després del cessament de les emissions de televisió terrestre amb tecnologia analògica, ha d’accedir a un múltiple digital de cobertura estatal, sempre que s’acrediti el compliment de les
condicions establertes en l’explotació de canals digitals
addicionals d’acord amb el que indica la disposició transitòria quarta per a l’impuls i desenvolupament de la televisió digital terrestre.
Així mateix, per acord del Consell de Ministres, la
societat que sigui adjudicatària del concurs públic a què
es refereix el paràgraf segon de l’apartat 3 de la disposició
addicional segona, amb la sol·licitud prèvia i després del
cessament de les emissions de televisió terrestre amb
tecnologia analògica, ha d’accedir a un múltiple digital de
cobertura estatal, sempre que es donin les condicions de
competència en el mercat i el concessionari acrediti el
compliment de les seves obligacions en matèria d’impuls
i desenvolupament de la televisió digital terrestre.
Les societats concessionàries del servei públic de televisió d’àmbit estatal que accedeixin al múltiple digital a
què es refereixen els paràgrafs anteriors no tenen dret a
efectuar desconnexions territorials.
El múltiple digital a què, si s’escau, accedeixin les
societats concessionàries del servei públic de televisió
d’àmbit estatal amb tecnologia analògica existents a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret ha de fer servir canals
radioelèctrics que garanteixin l’ús eficient de l’espectre
radioelèctric i redueixin en la mesura que sigui possible
l’impacte sobre els usuaris.
2. Després del cessament de les emissions de televisió terrestre amb tecnologia analògica, es reserven a l’Ens
Públic Radiotelevisió Espanyola dos múltiples digitals de
cobertura estatal per a la seva explotació en règim de gestió directa.
Un d’aquests múltiples digitals és el múltiple amb
capacitat per efectuar desconnexions territorials d’àmbit
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autonòmic a què es refereix l’apartat 2 de la disposició
addicional segona.
L’Ens Públic Radiotelevisió Espanyola no té dret a
efectuar desconnexions territorials sobre l’altre múltiple digital i aquest ha de fer servir canals radioelèctrics
que garanteixin l’ús eficient de l’espectre radioelèctric i
redueixin en la mesura que sigui possible l’impacte sobre
els usuaris.
La resta de canals analògics que l’Ens Públic Radiotelevisió Espanyola ha fet servir fins al moment en què es
produeixi el cessament de les emissions de televisió terrestre amb tecnologia analògica deixen d’estar disponibles per al dit Ens a partir d’aquell moment.
3. Després del cessament de les emissions de televisió terrestre amb tecnologia analògica, cadascuna de les
comunitats autònomes disposa de dos múltiples digitals
de cobertura autonòmica.
Un d’aquests múltiples digitals és el múltiple amb
capacitat per efectuar desconnexions territorials d’àmbit
provincial a què es refereix l’apartat 4 de la disposició
addicional segona.
En l’altre múltiple digital s’han de fer servir canals
radioelèctrics que garanteixin l’ús eficient de l’espectre
radioelèctric i redueixin en la mesura que sigui possible
l’impacte sobre els usuaris. La capacitat d’efectuar desconnexions d’aquest múltiple està supeditada a la disponibilitat de l’espectre radioelèctric.
Els altres canals analògics que s’han fet servir en
cadascuna de les comunitats autònomes fins al moment
en què es produeixi el cessament de les emissions de
televisió terrestre amb tecnologia analògica deixen d’estar disponibles per a les comunitats autònomes a partir
d’aquell moment.
Sense perjudici del que estableixen els paràgrafs
anteriors, els múltiples digitals de cobertura autonòmica
l’explotació íntegra dels quals hagin atorgat a una
empresa privada els òrgans competents de les comunitats autònomes abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial
decret no s’entenen inclosos dins els dos múltiples digitals esmentats en els paràgrafs anteriors.
A sol·licitud de les comunitats autònomes i sempre
que les disponibilitats de l’espectre radioelèctric ho permetin, s’ha de dur a terme la planificació corresponent
perquè els múltiples digitals de cobertura autonòmica
puguin fer desconnexions d’àmbit insular, comarcal o
d’entitats territorials legalment reconegudes.
Els òrgans competents de cada comunitat autònoma
han de decidir, dins els múltiples digitals que se li reserven, els canals digitals d’àmbit autonòmic que ha d’explotar l’entitat pública creada d’acord amb el que estableix la
Llei 46/1983, de 26 de desembre, reguladora del tercer
canal de televisió, i els que han d’explotar empreses privades en règim de gestió indirecta, mitjançant una concessió atorgada per concurs públic.
En el supòsit que els òrgans competents de la comunitat autònoma decideixin que algun o alguns dels
canals digitals d’àmbit autonòmic siguin explotats per
l’entitat pública creada d’acord amb el que estableix la
Llei 46/1983, de 26 de desembre, han de sol·licitar al
Govern l’assignació dels canals esmentats.
Disposició addicional quarta. Assignació concreta dels
canals digitals i dels múltiples digitals.
L’assignació concreta i determinada dels canals digitals i dels múltiples digitals reservats en les disposicions
anteriors l’ha de dur a terme l’Agència Estatal de Radiocomunicacions en el termini màxim de tres mesos des de
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.
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Disposició addicional cinquena. Nombre de canals en
cada múltiple digital.
1. Als efectes d’aquest Reial decret, cada múltiple
digital de cobertura estatal o autonòmica ha d’integrar,
inicialment, almenys quatre canals digitals susceptibles
de ser explotats les 24 hores del dia.
2. Si a una entitat se li ha assignat l’explotació íntegra d’un múltiple digital d’àmbit estatal o autonòmic, pot
emetre el nombre de canals que siguin viables tècnicament, en les condicions que fixi el Govern, i sempre que
es garanteixi el manteniment de la qualitat del servei. Així
mateix, el pot fer servir per emetre canals de televisió
d’alta definició, d’acord amb les condicions que el Govern
fixi per reglament.
3. En el supòsit que l’explotació d’un múltiple digital
de cobertura estatal o autonòmica no correspongui íntegrament a una entitat, sinó que sigui compartida entre
diverses, els òrgans competents del Ministeri d’Indústria,
Turisme i Comerç, en funció del desenvolupament tecnològic futur i d’acord amb les condicions que el Govern fixi
per reglament, poden establir un nombre més gran de
canals per múltiple, així com acordar amb les entitats que
l’explotin l’emissió de canals de televisió d’alta definició.
4. La capacitat de transmissió del múltiple digital es
pot fer servir per prestar serveis addicionals diferents del
de difusió de televisió, com els de transmissió de fitxers
de dades i aplicacions, actualitzacions de programari per
a equips, entre d’altres, si bé, en cap cas, es pot fer servir
més del 20 per cent d’aquesta capacitat de transmissió del
múltiple digital per a la prestació dels serveis esmentats.
No obstant això, en funció del desenvolupament dels serveis interactius i dels associats a la televisió digital terrestre, el Govern pot decidir modificar el percentatge.
Disposició addicional sisena. Gestió del múltiple digital.
Les entitats que accedeixin a l’explotació de canals
dins un mateix múltiple digital, sense perjudici del dret
exclusiu a la seva explotació, s’han d’associar entre si per
a la millor gestió de tot el que afecti el múltiple digital en
conjunt o establir les regles per a aquesta finalitat.
Els conflictes que sorgeixin entre les entitats per la
gestió del múltiple digital els resol la Comissió del Mercat
de les Telecomunicacions.
Disposició addicional setena. Característiques
equips terminals de televisió digital terrestre.

dels

Els equips terminals de televisió digital terrestre han
de disposar d’interfícies obertes, compatibles i que permetin la interoperabilitat.
Disposició addicional vuitena. Actualització del programari dels equips terminals de televisió digital terrestre.
1. L’Ens Públic Radiotelevisió Espanyola i les entitats
públiques creades d’acord amb el que estableix la Llei
46/1983, de 26 de desembre, reguladora del tercer canal
de televisió, han de proporcionar, en el seu àmbit territorial de cobertura, la capacitat necessària per actualitzar el
programari dels equips terminals de televisió digital terrestre.
2. A aquest efecte, l’Ens Públic Radiotelevisió Espanyola i les entitats públiques creades d’acord amb el que
estableix la Llei 46/1983, de 26 de desembre, han de subscriure els acords oportuns amb els fabricants dels equips
terminals o altres empreses en què es reguli l’actualització del programari dels equips terminals de televisió digital terrestre, incloses les contraprestacions econòmiques
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que s’estableixin. Aquests acords s’han de subscriure en
condicions transparents, objectives i no discriminatòries.

les característiques tècniques autoritzades o per resoldre
les situacions d’interferències perjudicials.

Disposició addicional novena. Paràmetres d’informació
dels serveis de televisió digital terrestre.

Disposició addicional dotzena. Iniciativa local en l’extensió de la cobertura.

Mitjançant una ordre del ministre d’Indústria, Turisme
i Comerç, s’ha de crear i s’ha de regular el Registre de
paràmetres d’informació dels serveis de televisió digital
terrestre, la gestió i assignació de paràmetres del qual
correspon a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.

Els òrgans competents de les corporacions locals en
col·laboració, si s’escau, amb la comunitat autònoma,
poden acordar la instal·lació en zones de baixa densitat de
població del seu terme municipal d’estacions en xarxa de
freqüència única per a la difusió als seus ciutadans del
servei de televisió digital terrestre, sempre que es compleixin les condicions següents:

Disposició addicional desena. Aprovació dels projectes
tècnics.
1. Les sol·licituds d’aprovació dels projectes tècnics
de les instal·lacions necessàries per a la prestació adequada del servei de televisió, que han de complir les
característiques tècniques que estableix el Pla tècnic de la
televisió digital terrestre, s’han de presentar davant
l’Agència Estatal de Radiocomunicacions amb caràcter
previ al començament de la prestació del servei. El termini per examinar els projectes tècnics i notificar la resolució és de tres mesos.
2. De conformitat amb el que disposa l’article 43.2 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, transcorregut el termini que assenyala l’apartat
anterior sense que s’hagi notificat la resolució expressa,
els interessats estan legitimats per considerar desestimada la seva sol·licitud.
3. Quan les característiques tècniques de les installacions s’hagin de modificar per compatibilitat radioelèctrica, per ús eficient de l’espectre radioelèctric o per
coordinació radioelèctrica internacional, s’ha de tramitar
el procediment administratiu corresponent d’acord amb
el que preveu l’article 21 del Reglament de desplegament de la Llei 11/1998, de 24 d’abril, general de telecomunicacions, pel que fa a l’ús del domini públic radioelèctric, en la redacció que fa d’aquest article la disposició
final primera del Reial decret 424/2005, de 15 d’abril, pel
qual s’aprova el Reglament sobre les condicions per a la
prestació de serveis de comunicacions electròniques, el
servei universal i la protecció dels usuaris.
Disposició addicional onzena. Inspecció tècnica de les
instal·lacions.
1. Finalitzades les instal·lacions i amb caràcter previ
al començament de la prestació del servei, s’ha de sollicitar la inspecció tècnica de les instal·lacions davant
l’Agència Estatal de Radiocomunicacions. El termini per
verificar que les instal·lacions s’ajusten al projecte tècnic
aprovat és de tres mesos.
2. D’acord amb el que estableix l’article 45.4 de la
Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions, les instal·lacions no es poden posar en servei
mentre no es resolgui de manera favorable sobre la verificació. No obstant això, en el moment en què es comuniqui la finalització de les instal·lacions i se’n demani la
inspecció tècnica, es pot sol·licitar l’autorització per fer
emissions temporals en proves i, en aquest cas, només
es poden dur a terme en les condicions que s’estableixin.
3. L’ Agència Estatal de Radiocomunicacions pot inspeccionar les instal·lacions en qualsevol moment. L’entitat
responsable de les instal·lacions està obligada a subministrar tota la informació que se li requereixi de conformitat amb l’article 9 de la Llei 32/2003, de 3 de novembre,
general de telecomunicacions. Així mateix, l’entitat responsable de les instal·lacions està obligada a complir les
instruccions que derivin de la inspecció per adaptar-se a

a) Obtenir la conformitat de les societats concessionàries i entitats habilitades per a la prestació del servei de
televisió digital terrestre, amb l’objectiu de fer servir el
domini públic radioelèctric que aquestes tenen assignat
per difondre el servei de televisió digital terrestre al seu
terme municipal.
b) Prestar el servei portador del servei de televisió
digital terrestre sense cap contraprestació econòmica i de
manera transitòria.
c) Comunicar-ho prèviament a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.
d) Que no suposi una distorsió a la competència en
el mercat. Quan la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions detecti que la prestació del servei portador del
servei de televisió digital terrestre afecta el mercat, en
funció de l’existència en aquest àmbit territorial de condicions de mercat que permetin l’accés a aquests serveis o
de la distorsió de la lliure competència, pot imposar condicions específiques en la prestació del servei.
e) Que sigui conforme amb el Pla tècnic nacional de
la televisió digital terrestre. La potència radiada aparent
màxima no pot ser superior a un watt i no poden causar
interferències perjudicials a altres estacions legalment
establertes.
f) Presentar en la prefectura provincial d’inspecció
de telecomunicacions corresponent, a través de la comunitat autònoma corresponent, el projecte tècnic de les
instal·lacions i, després, un certificat conforme la installació s’ajusta al projecte tècnic, tots dos signats per un
enginyer o enginyer tècnic de telecomunicacions i visats
pel col·legi oficial corresponent. Així mateix, s’ha de presentar el butlletí d’instal·lació signat per l’empresa installadora de telecomunicacions que hagi realitzat la installació.
Disposició addicional tretzena. Modificacions dels títols
habilitadors atorgats per a la prestació del servei de
televisió digital terrestre.
Les modificacions en els títols habilitadors atorgats
per a la prestació del servei de televisió digital terrestre
que derivin de l’aplicació d’aquest Reial decret les han
d’acordar, en cada moment, els òrgans competents per
atorgar-los.
Disposició addicional catorzena. Condicions especials
d’emissió.
En funció de l’evolució del mercat, de les possibilitats
tecnològiques i del desenvolupament de la televisió digital terrestre, el Govern pot decidir l’establiment de condicions especials d’emissió d’acord amb les pràctiques dels
principals països europeus, no previstes en els contractes
concessionals actuals.
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Disposició addicional quinzena. Definicions.
Als efectes d’aquest Reial decret i del Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre que aprova, els termes
que defineix l’apèndix tenen el significat que se’ls
assigna.
Disposició transitòria primera. Canal digital de les societats concessionàries amb tecnologia analògica existents a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.
El canal digital a què van accedir les societats concessionàries del servei públic de televisió amb tecnologia
analògica d’àmbit estatal existents a l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret mitjançant l’Acord del Consell de
Ministres de 10 de març de 2000, sobre renovació de les
seves concessions, és el mateix a què es refereix l’apartat
1 de la disposició addicional segona, sense perjudici de
les modificacions tècniques introduïdes per aquest Reial
decret.
Disposició transitòria segona. Múltiple digital reservat a
l’Ens Públic Radiotelevisió Espanyola.
Els canals digitals a què ha accedit l’Ens Públic Radiotelevisió Espanyola en virtut del que estableix l’apartat
2 de la disposició addicional primera del Reial decret
2169/1998, de 9 d’octubre, s’integren dins el múltiple
digital a què es refereix el paràgraf primer de l’apartat 2
de la disposició addicional segona d’aquest Reial decret,
sense perjudici de les modificacions tècniques introduïdes per aquest.
Disposició transitòria tercera. Múltiple digital reservat a
les comunitats autònomes.
El múltiple digital a què es refereixen els apartats 3 i
6 de la disposició addicional primera del Reial decret
2169/1998, de 9 d’octubre, és el mateix múltiple a què es
refereix l’apartat 4 de la disposició addicional segona
d’aquest Reial decret, sense perjudici de les modificacions tècniques introduïdes per aquest.
Disposició transitòria quarta. Impuls i desenvolupament
de la televisió digital terrestre.
El Govern ha d’ampliar a les societats concessionàries
del servei públic de televisió d’àmbit estatal existents a
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, si ho sol·liciten en
el termini de set dies des de l’entrada en vigor, el contingut de la concessió obtinguda d’acord amb el que preveu
la Llei 10/1988, de 3 de maig, de televisió privada, i els ha
de permetre explotar, fins al moment en què es produeixi
el cessament de les emissions de televisió terrestre amb
tecnologia analògica, canals digitals addicionals a què es
refereix l’apartat 3 de la disposició addicional segona
d’aquest Reial decret, d’acord amb les condicions indicades a continuació.
A més, la societat concessionària ha de presentar
abans del dia 1 d’octubre de 2005 un pla detallat d’actuació en què s’assumeixin els compromisos següents:
a) Per accedir a un canal digital addicional:
1r Iniciar les emissions de la programació d’aquest
canal abans del 30 de novembre de 2005.
2n Subministrar la informació necessària per elaborar i implantar la guia electrònica de programació.
3r Participar des del punt de vista financer en la
constitució i el funcionament d’una entitat dedicada a promoure la televisió digital terrestre i a desenvolupar el
procés de transició a aquesta.
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4t Ampliar, almenys en un u per cent, la cobertura de
població que preveu el Pla tècnic nacional de la televisió
digital terrestre per al múltiple que obtingui, si s’escau,
d’acord amb el que preveu l’apartat 1 de la disposició
addicional tercera.
b) Per accedir a un segon canal digital addicional, a
més d’assumir els compromisos a què es refereix l’apartat a):
1r Emetre programació nova, innovadora i diferenciada respecte a l’oferta en analògic:
Descripció de la programació que difongui pel canal.
Durada de l’emissió i franja horària.
Nombre d’hores de programació original.
Emissions en 16:9.
Serveis de subtitulació i doblatge per a accessibilitat.
Opció per a l’usuari d’elecció de l’idioma original en
produccions estrangeres de ficció, documentals i animació, entre d’altres.
2n Desenvolupar en tots els seus canals de televisió
un pla de comunicació per promoure, en horari de
màxima audiència, la televisió digital terrestre, consistent
a emetre, com a mínim, un anunci al dia durant un mes
per trimestre.
3r Introduir el primer any d’emissió aplicacions i serveis interactius.
4t Dur a terme el cessament progressiu de les emissions en analògic d’acord amb el pla que a aquest efecte
acordi l’Administració General de l’Estat amb el sector o
presentar una programació amb el 30 per cent del temps
d’emissió dedicat a programes enregistrats de ficció, animació o documentals, en almenys dues bandes sonores
independents, amb versions doblades d’aquests programes en dues de les llengües oficials d’Espanya.
El Govern pot desestimar aquesta sol·licitud si arran
del contingut del pla aprecia un grau insuficient d’assumpció dels compromisos indicats anteriorment per la
societat concessionària.
Disposició transitòria cinquena. Canvi
d’emissió de la televisió analògica.

dels

canals

Les estacions de televisió analògica que disposin d’assignació de freqüències en la banda 470 a 830 MHz que
estiguin en funcionament i hagin de canviar el seu canal
d’emissió, com a conseqüència de la planificació de
canals radioelèctrics de la televisió digital terrestre, poden
seguir emetent en un altre canal de la mateixa banda de
freqüències, amb l’autorització administrativa prèvia.
Disposició transitòria sisena. Modificacions en els títols
habilitadors atorgats per a l’ús del domini públic radioelèctric.
L’ Agència Estatal de Radiocomunicacions ha d’efectuar d’ofici les modificacions oportunes que deriven de
l’aplicació d’aquest Reial decret en els títols habilitadors
atorgats per a l’ús del domini públic radioelèctric i n’ha de
fer l’anotació en el Registre nacional de freqüències.
Disposició transitòria setena. Exercici de funcions fins a
la constitució de l’Agència Estatal de Radiocomunicacions.
Les competències i funcions administratives que
aquest Reial decret atribueix a l’Agència Estatal de Radiocomunicacions les exerceixen els òrgans competents del
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç fins que l’Agència
es constitueixi efectivament, moment en què, de conformitat amb el que disposa l’article 47 de la Llei 32/2003, de
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3 de novembre, general de telecomunicacions, el seu
exercici passa a correspondre a l’organisme esmentat.

Disposició final tercera. Autorització per resoldre sobre
ajustos i adaptacions tècniques.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. S’autoritzen els òrgans competents del Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç perquè resolguin sobre els
ajustos o adaptacions tècniques necessàries tenint en
compte els resultats de la coordinació internacional i per
resoldre els problemes d’incompatibilitat radioelèctrica
que derivin de la posada en servei de les estacions emissores.
2. D’acord amb el que estableix l’article 47 de la Llei
32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions, aquesta autorització s’entén conferida a l’Agència
Estatal de Radiocomunicacions quan es produeixi la constitució efectiva de l’organisme esmentat.

Queden derogats el Reial decret 2169/1998, de 9 d’octubre, pel qual s’aprova el Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre, i totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial
decret.
Disposició final primera. Modificació del Pla tècnic
nacional de televisió digital local.
Es modifica l’article 8 del Pla tècnic nacional de la televisió digital local, aprovat pel Reial decret 439/2004, de 12
de març, amb la introducció dels nous múltiples digitals
que a continuació s’indiquen per a les organitzacions territorials insulars de les comunitats autònomes de les Illes
Balears i de Canàries:
U. S’hi inclouen nous múltiples digitals addicionals
per a organitzacions territorials insulars de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears:
«Mallorca:
Múltiple digital: 37.
Potència radiada aparent màxima: 3 kW.
Menorca:
Múltiple digital: 53.
Potència radiada aparent màxima: 500 W.
Eivissa–Formentera:
Múltiple digital: 47.
Potència radiada aparent màxima: 500 W.»
Dos. S’hi inclouen nous múltiples digitals addicionals per a organitzacions territorials insulars de la Comunitat Autònoma de Canàries:
«Gran Canària:
Múltiple digital: pendent.
Tenerife:
Múltiple digital: pendent.
La Palma:
Múltiple digital: 33.
Potència radiada aparent màxima: 100 W.
La Gomera:
Múltiple digital: 62.
Potència radiada aparent màxima: 100 W.
Lanzarote:
Múltiple digital: 28.
Potència radiada aparent màxima: 500 W.
Fuerteventura:
Múltiple digital: 43.
Potència radiada aparent màxima: 500 W.
El Hierro:
Múltiple digital: 32.
Potència radiada aparent màxima: 100 W.»
Disposició final segona. Desplegament reglamentari i
aplicació.
El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, en l’àmbit
de les seves competències, ha de dictar totes les disposicions i mesures que siguin necessàries per al desplegament i l’aplicació del que estableix aquest Reial decret.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.
El present Reial decret entra en vigor l’1 d’agost de
2005.
Palma de Mallorca, 29 de juliol de 2005.
JUAN CARLOS R.
El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,
JOSÉ MONTILLA AGUILERA

PLA TÈCNIC NACIONAL DE LA TELEVISIÓ
DIGITAL TERRESTRE
Article 1. Bandes de freqüències.
1. El servei de televisió digital terrestre s’explota en
les bandes de freqüències següents:
a) 470 a 758 MHz (canals 21 a 56).
b) 758 a 830 MHz (canals 57 a 65).
c) 830 a 862 MHz (canals 66 a 69).
2. Els múltiples digitals de la banda de freqüències
830 a 862 MHz es destinen a establir xarxes de freqüència
única d’àmbit estatal.
3. Els múltiples digitals de la banda de freqüències
758 a 830 MHz es destinen, principalment, a establir xarxes de freqüència única d’àmbit territorial autonòmic i
provincial.
4. Els múltiples digitals de la banda de freqüències
470 a 758 MHz es destinen a establir xarxes de televisió
digital.
Article 2.

Objectius de cobertura.

1. Amb l’objectiu d’assolir la cobertura estatal més
àmplia, mitjançant estacions de televisió digital terrestre,
s’han d’explotar:
a) Cadascun dels canals radioelèctrics 66, 67, 68 i 69,
formant quatre múltiples digitals en xarxes de freqüència
única.
b) Els canals radioelèctrics 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64 i 65, amb què es forma un múltiple digital estatal amb
possibilitat d’efectuar desconnexions territorials d’àmbit
autonòmic, d’acord amb el que estableix l’annex I
d’aquest Pla tècnic.
2. Amb l’objectiu d’assolir la cobertura autonòmica
més àmplia, mitjançant estacions de televisió digital terrestre, s’han d’explotar preferentment els canals radioelèctrics 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 i 65, amb què es formen xarxes de cobertura territorial autonòmica amb
possibilitat d’efectuar desconnexions territorials, d’acord
amb el que estableix l’annex II d’aquest Pla tècnic.
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3. La determinació de les freqüències utilitzades per
als diferents múltiples digitals, en el que no preveuen els
annexos I i II, la du a terme l’Agència Estatal de Radiocomunicacions.

s’adjudiqui la concessió una vegada aprovat aquest Reial
decret, s’ha d’establir en el corresponent plec regulador
de cada concurs.

Article 3.

Canals que es destinen establir una xarxa global de
cobertura estatal amb capacitat per efectuar desconnexions territorials d’àmbit autonòmic

Especificacions tècniques dels transmissors.

Les especificacions tècniques dels transmissors de les
estacions de televisió digital terrestre són conformes amb
el mode 8k de la norma europea de telecomunicacions EN
300 744.
Article 4.

Característiques tècniques de les estacions.

Les característiques tècniques de les estacions de televisió digital terrestre en cada emplaçament han de ser les
que estableix l’Agència Estatal de Radiocomunicacions.
Article 5.

Coordinació internacional.

Les característiques tècniques de les estacions de televisió digital terrestre estan subjectes a les modificacions
que puguin derivar de l’aplicació dels procediments de
coordinació internacional que preveuen l’Acord d’Estocolm, de 23 de juny de 1961, l’Acord de Ginebra, de 8 de
desembre de 1989, i l’Acord de Chester, de 25 de juliol de
1997, així com qualssevol altres acords internacionals que
puguin vincular l’Estat espanyol en el marc de la Unió
Internacional de Telecomunicacions (UIT) o de la Conferència Europea d’Administracions de Correus i Telecomunicacions (CEPT).
Article 6.

ANNEX I

Comunitats autònomes:
Andalusia: canal 57.
Aragó: canal 61.
Astúries (Principat d’): canal 64.
Balears (Illes): canal 63.
Canàries: canal 60.
Cantàbria: canal 58.
Castella-la Manxa: canal 59.
Castella i Lleó (Comunitat de): canal 57.
Catalunya: canal 64.
Comunitat Valenciana: canal 58.
Extremadura: canal 63.
Galícia: canal 63.
Madrid (Comunitat de): canal 58.
Múrcia (Regió de): canal 61.
Navarra (Comunitat Foral de): canal 59.
País Basc: canal 63.
Rioja (la): canal 64.
Ciutats:
Ceuta: canal 65.
Melilla: canal 64.
ANNEX II

Fases de cobertura.

La cobertura que ha d’assolir el servei de televisió
digital terrestre s’ha de realitzar en les fases següents:
a) L’Ens Públic Radiotelevisió Espanyola i les entitats
públiques creades d’acord amb el que estableix la Llei
46/1983, de 26 de desembre, reguladora del tercer canal
de televisió, han d’assolir en el seu àmbit territorial,
almenys, una cobertura del:
1r 80 per cent de la població abans del 31 de desembre de 2005.
2n 90 per cent de la població abans del 31 de desembre de 2008.
3r 98 per cent de la població abans del 3 d’abril de
2010.
b) Després de l’entrada en vigor del Reial decret que
aprova aquest Pla, en el supòsit que els òrgans competents de la comunitat autònoma decideixin que algun o
alguns dels canals dins els múltiples digitals de cobertura
autonòmica disponibles en l’àmbit territorial d’aquesta
comunitat els exploti l’entitat pública que es creï o estigui
creada d’acord amb el que estableix la Llei 46/1983, de 26
de desembre, la cobertura que han d’assolir aquestes
entitats i per als dits canals s’ha d’establir en l’instrument
d’assignació pel Govern dels canals esmentats.
c) Les societats concessionàries del servei públic de
televisió d’àmbit estatal existents a l’entrada en vigor del
Reial decret que aprova aquest Pla han d’assolir en el seu
àmbit territorial, almenys, una cobertura del:
1r 80 per cent de la població abans del 31 de desembre de 2005.
2n 90 per cent de la població abans del 31 de desembre de 2008.
3r 95 per cent de la població abans del 3 d’abril de
2010.
d) La cobertura, estatal o autonòmica en funció del
seu àmbit territorial, que han d’assolir les societats a què

Canals que es destinen a establir xarxes de cobertura
territorial autonòmica amb capacitat per efectuar desconnexions territorials d’àmbit provincial
Comunitat Autònoma d’Andalusia:
Almeria: canal 59.
Cadis: canal 59.
Còrdova: canal 60.
Granada: canal 58.
Huelva: canal 58.
Jaén: canal 62.
Màlaga: canal 63.
Sevilla: canal 61.
Comunitat Autònoma d’Aragó:
Osca: canal 57.
Terol: canal 62.
Saragossa: canal 63.
Principat d’Astúries:
Astúries: canal 60.
Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
Balears (Illes): canal 65.
Comunitat de Castella i Lleó:
Àvila: canal 64.
Burgos: canal 65.
Lleó: canal 65.
Palència: canal 62.
Salamanca: canal 65.
Segòvia: canal 60.
Sòria: canal 58.
Valladolid: canal 58.
Zamora: canal 59.
Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa:
Albacete: canal 63.
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Comunitat Autònoma de Canàries:
Palmas (Las): canal 65.
Santa Cruz de Tenerife: canal 59.

nents a diversos serveis associats i a serveis de comunicacions electròniques.
5. Canal digital de televisió: part de la capacitat d’un
múltiple digital que es fa servir per incorporar-hi un programa de televisió.
6. Canal analògic de televisió: capacitat de transmissió que es fa servir per difondre un programa de televisió
amb tecnologia analògica.
7. Programa de televisió: organització seqüencial en el
temps de continguts audiovisuals, posada a disposició del
públic de forma independent, sota la responsabilitat d’una
mateixa persona i dotada d’identitat i imatge pròpies.
8. Àrea tècnica: zona del territori coberta des del punt de
vista radioelèctric pel centre principal de difusió, els centres
secundaris que agafin senyal primari de l’esmentat centre i
els centres de menys entitat que no agafin senyal primari del
centre principal però tinguin cobertura encavalcada amb
aquest o amb algun dels seus centres secundaris.

Comunitat Autònoma d’Extremadura:
Badajoz: canal 62.
Càceres: canal 61.
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Ciudad Real: canal 65.
Conca: canal 64.
Guadalajara: canal 65.
Toledo: canal 60.
Comunitat Autònoma de Cantàbria:
Cantàbria: canal 59.
Comunitat Autònoma de Catalunya:
Barcelona: canal 61.
Girona: canal 60.
Lleida: canal 58.
Tarragona: canal 59.

Comunitat Autònoma de Galícia:
Coruña (A): canal 61.
Lugo: canal 59.
Ourense: canal 62.
Pontevedra: canal 58.
Comunitat Autònoma de la Rioja:
Rioja (la): canal 60.
Comunitat de Madrid:
Madrid: canal 63.
Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia:
Múrcia: canal 60.
Comunitat Foral de Navarra:
Navarra: canal 62.
Comunitat Autònoma del País Basc:
Àlaba: canal 58.
Guipúscoa: canal 60.
Biscaia: canal 61.
Comunitat Valenciana:
Alacant: canal 62.
Castelló: canal 60.
València: canal 57.
Ciutats:
Ceuta: canal 62.
Melilla: canal 61.
APÈNDIX
Definicions
1. Canal radioelèctric: porció de l’espectre radioelèctric que es fa servir per difondre des d’una estació radioelèctrica un senyal de televisió. També se sol denominar
freqüència radioelèctrica.
2. Xarxa de freqüència única: conjunt d’estacions
radioelèctriques que permet cobrir una determinada zona
del territori, denominada zona de servei, fent servir la
mateixa freqüència o canal radioelèctric en totes les estacions.
3. Xarxa multifreqüència: conjunt d’estacions radioelèctriques que permet cobrir una determinada zona del
territori, denominada zona de servei, fent servir una freqüència o canal radioelèctric diferent en cada estació.
4. Múltiple digital: senyal compost per transmetre un
canal o freqüència radioelèctrica i que, com que fa servir la
tecnologia digital, permet incorporar els senyals corresponents a diversos canals de televisió i els senyals correspo-

REIAL DECRET 945/2005, de 29 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament general de prestació del servei de televisió digital terrestre.
(«BOE» 181, de 30-7-2005.)

El règim jurídic per a la prestació del servei de televisió
terrestre amb tecnologia digital, atès que constitueix una
modalitat de prestació del servei i no un sistema nou de
televisió, és el que estableixen, amb caràcter general, les
lleis reguladores del servei de difusió de televisió, és a dir,
la Llei 4/1980, de 10 de gener, de l’Estatut de la ràdio i la
televisió, i la Llei 46/1983, de 26 de desembre, reguladora
del tercer canal de televisió, pel que fa a la gestió directa
del servei de televisió; pel que fa a la gestió indirecta del
servei de televisió per part d’entitats privades, la Llei 10/
1988, de 3 de maig, de televisió privada, i, pel que fa als
continguts, la Llei 25/1994, de 12 de juliol, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 89/
552/CEE, sobre la coordinació de disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres, relatives
a l’exercici d’activitats de radiodifusió televisiva, i les modificacions successives. Finalment, també és aplicable el que
disposen la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de televisió
local per ones terrestres, i les modificacions successives.
Amb caràcter previ al començament de la prestació
del servei de televisió digital terrestre, la disposició addicional quaranta-quatrena de la Llei 66/1997, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre
social, estableix en l’apartat 3 que és requisit indispensable que el Ministeri de Foment (actualment aquesta competència la té atribuïda el Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç) aprovi els corresponents reglaments tècnics i de
prestació dels serveis.
En desplegament de la previsió legal esmentada, es
va aprovar l’Ordre de 9 d’octubre de 1998, per la qual
s’aprova el Reglament tècnic i de prestació del servei de
televisió digital terrestre, publicada en el «Butlletí Oficial
de l’Estat» amb data 16 d’octubre de 1998.
No obstant això, el Tribunal Suprem, en la Sentència de
30 de desembre de 2004, la va anul·lar pel fet de considerar
que excedeix l’habilitació normativa inclosa en la disposició addicional quaranta-quatrena de la Llei 66/1997, de 30
de desembre, atès que regula matèries que no tenen res a
veure amb les pròpies d’un reglament tècnic i de prestació
de serveis de televisió digital terrestre, ja que conté la definició del règim jurídic de la televisió digital terrestre i
regula aspectes tan essencials com les formes de gestió
directa i indirecta del servei o les condicions i requisits per
atorgar-ne la concessió, matèries pròpies d’un reglament
general de desplegament i execució de llei que només es
pot efectuar mitjançant un reial decret del Consell de
Ministres, amb el dictamen previ del Consell d’Estat.

