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El Dividend Digital 
El dia 19 de setembre el Consell de Ministres va aprovar mitjançant el Reial Decret 805/2014 

el nou Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Terrestre, així com el Pla d'actuacions per 

a l'alliberament del Dividend Digital, pel qual s'estableixen els nous canals d’emissió per 

alliberar abans del dia 1 de gener de 2015, les bandes de freqüència de la 790 MHz a la 862 

MHz (canals 61 a 69), ja que estan reservats per al servei de telefonia 4G. 

 
Això comportarà de manera imminent l'adaptació en tots els edificis que disposin d'antenes 

col·lectives amb sistemes d'adaptació modular o centrals programables. 

 
D'acord amb l'annex 2 del reglament, la planificació de canals prevista per a les diferents 

demarcacions geogràfiques és la següent: 
 

 
 RGE1 RGE2 MPE1 MPE2 MPE3 MPE4 MPE5 MAUT 

RTVE RTVE 
NET TV 
VEO TV 

Atresmedia Mediaset 
Atresmedia 
Mediaset 

 CCMA 

Barcelona 31 41 47 27 34 29 23 44 

Girona 45 49 38 32 35 29 55 52 

Lleida Nord 39 43 47 32 35 29 37 58 

Alpicat 49 25 47 32 35 38 28 58 

La Mussara 57 37 47 40 35 29 28 59 

Tortosa 43 23 47 40 35 29 28 59 

 
 

Fins al 31 de desembre de 2014 tothom seguirà veient tots els canals de televisió. Des de 

l'1 de gener de 2015 els edificis que hagin adaptat les seves antenes, seguiran rebent el 100 

per 100 dels canals. No obstant això, aquells edificis que no s'hagin adaptat rebran de 

mitjana, el 90 per 100 dels canals i podrien deixar de rebre els canals de menor audiència. 

Les comunitats de propietaris han de realitzar les seves adaptacions com més aviat millor i 

sempre abans de finalitzar 2014, per no perdre cap canal de televisió. 

 
Per a més informació: www.televisiondigital.es. 

 

Perquè durant el procés cap ciutadà deixi de veure cap canal de televisió, s'habilitaran 

emissions simultànies (Simulcast) en els principals centres emissors de la cadena actual al 

nou canal de visualització durant diversos mesos, per facilitar l'adaptació de les instal·lacions 

de recepció de televisió dels usuaris. 
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Què estableix el decret? 
 

1. Les actuacions necessàries per a l'adaptació de les instal·lacions de recepció dels senyals de 

TDT, ho realitzaran empreses inscrites en el Registre d'Empreses Instal·ladores de 

Telecomunicació, almenys en els tipus A o F. 

 
2. Abans d'iniciar els treballs necessaris per a l'adaptació de les instal·lacions, l'empresa 

instal·ladora ha de proporcionar al propietari o a la comunitat de propietaris de l'edifici, una 

descripció dels treballs a realitzar i un llistat dels nous elements que es vagin a incorporar i 

dels que sigui necessari substituir o eliminar així com un pressupost per a la seva execució. 

 
3. Un cop finalitzats els treballs, l'empresa instal·ladora de telecomunicació ha de lliurar al 

propietari o la comunitat de propietaris, un exemplar del butlletí d'instal·lació (que s'ajusti 

al model normalitzat inclòs com a annex III a l'Ordre ITC / 1142/2010, de 29 d'abril), 

adjuntant el detall dels treballs realitzats. 
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