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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
2704 Reial decret 169/2011, d’11 de febrer, pel qual es modifiquen el Reial decret 

365/2010, de 26 de març, pel qual es regula l’assignació dels múltiples de la 
televisió digital terrestre després del cessament de les emissions de televisió 
terrestre amb tecnologia analògica i el Reial decret 691/2010, de 20 de maig, 
pel qual es regula la televisió digital terrestre en alta definició.

Mitjançant el Reial decret 365/2010, de 26 de març, es va regular l’assignació dels 
múltiples de la televisió digital terrestre després del cessament de les emissions de televisió 
terrestre amb tecnologia analògica, que es va portar a terme el dia 3 d’abril de 2010.

En aquesta norma es recordava que el Reial decret 944/2005, de 29 de juliol, pel qual 
s’aprova el Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre, preveia que, a l’escenari 
posterior al cessament de les emissions de televisió terrestre amb tecnologia analògica, 
cadascuna de les societats concessionàries del servei públic de televisió terrestre d’àmbit 
estatal accediria, amb la sol·licitud prèvia, a un múltiple digital de cobertura estatal, sempre 
que acreditessin el compliment de les condicions establertes, principalment relacionades 
amb l’impuls i desenvolupament de la televisió digital terrestre.

Per tant, l’objectiu del Reial decret 365/2010, de 26 de març, era determinar els criteris 
que s’havien d’aplicar per a la planificació dels múltiples digitals d’àmbit estatal i autonòmic 
que es posarien a disposició dels operadors de televisió i de les comunitats autònomes, 
després del cessament de les emissions amb tecnologia analògica.

En compliment d’aquest Reial decret, l’Acord del Consell de Ministres de 16 de juliol de 
2010 va assignar un múltiple digital de cobertura estatal a cadascuna de les societats 
concessionàries del servei de televisió digital terrestre d’àmbit estatal.

No obstant això, l’accés al múltiple digital definitiu es produirà, en tot cas, abans de 
finalitzar l’any 2014, d’acord amb les fases que estableix el Reial decret 365/2010, de 26 
de març, pel qual es regula l’assignació dels múltiples de la televisió digital terrestre després 
del cessament de les emissions de televisió terrestre amb tecnologia analògica, de manera 
que cadascuna de les societats esmentades accedirà, amb caràcter transitori, a la capacitat 
equivalent d’un múltiple digital de cobertura estatal distribuïda entre dos múltiples digitals.

D’altra banda, el Reial decret 691/2010, de 20 de maig, pel qual es regula la televisió 
digital terrestre en alta definició, té com a objecte la regulació de les condicions i les 
especificacions tècniques que s’han de complir per efectuar les emissions de televisió 
digital terrestre en alta definició.

Des de l’aprovació d’aquests reials decrets i del cessament de les emissions de 
televisió terrestre amb tecnologia analògica s’han produït avenços tecnològics que es 
tradueixen en una eficàcia més gran dels sistemes de compressió dels senyals d’àudio i 
vídeo que componen un senyal de televisió, de manera que es produeix una eficiència 
més gran en l’ús dels recursos radioelèctrics assignats i, en conseqüència, la possibilitat 
d’emetre canals de televisió amb més qualitat tècnica o incrementar el nombre de canals.

Això ha provocat que les societats llicenciatàries del servei de televisió terrestre d’àmbit 
estatal, dins de la capacitat assignada pel Reial decret 365/2010, de 26 de març, i l’Acord 
del Consell de Ministres de 16 de juliol de 2010, hagin iniciat l’emissió simultània d’alguns 
dels seus canals de televisió digital terrestre mitjançant qualitat d’alta definició.

La televisió en alta definició suposa una millora considerable de la qualitat de la imatge 
respecte a les emissions de televisió amb definició estàndard, per la qual cosa el ciutadà 
rep un servei de qualitat superior.

A més, la generalització de les emissions de televisió en alta definició suposa un nou 
impuls al desenvolupament d’innovacions tecnològiques en aquest camp i una finestra 
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d’oportunitats comercials per a la indústria de fabricació d’equips i les entitats de distribució 
comercial que posin a disposició del consumidor aquests equips avançats.

Per tot això, es considera que no s’han de posar impediments a la prestació de serveis 
de televisió de més qualitat, que suposin un esperó a la innovació tecnològica i al 
desenvolupament comercial del mercat i de l’economia, com és el cas de la televisió digital 
terrestre en alta definició, sempre que es porti a terme a través de la capacitat espectral 
inicialment assignada, això és, sense assignar capacitat espectral addicional als operadors 
o societats llicenciatàries.

En conseqüència, es considera oportú suprimir la limitació ja comentada establerta en 
la fase 1 referida en el Reial decret 365/2010, de 26 de març, del fet que les societats 
llicenciatàries del servei de televisió terrestre d’àmbit estatal han de compartir la capacitat 
assignada mitjançant l’explotació per cadascuna d’aquestes de dos canals digitals de 
televisió en cada múltiple, de manera que, mitjançant una fórmula més flexible i sense 
encotillar-la a l’emissió de dos canals, aquesta mateixa capacitat es comparteixi mitjançant 
l’explotació a parts iguals per cadascuna de les societats.

Aquesta generalització de les emissions de televisió en alta definició ha d’anar 
acompanyada de més informació al ciutadà, perquè aquest sàpiga en tot moment quan 
realment rep una emissió de televisió digital terrestre en alta definició.

Per això, es modifica el Reial decret 691/2010, de 20 de maig, pel qual es regula la 
televisió digital terrestre en alta definició, i s’estableix que les entitats habilitades per a la 
prestació de serveis de televisió digital terrestre només poden senyalitzar en pantalla que 
un programa de televisió s’està emetent en alta definició quan aquest programa s’hagi 
produït i editat en origen amb una resolució vertical del component de vídeo igual o superior 
a 720 línies actives amb una relació d’aspecte de 16:9, sense perjudici que el contingut 
pugui estar conformat parcialment amb fragments de continguts o programes que no 
s’hagin produït amb les característiques esmentades.

El present Reial decret es dicta a l’empara de la competència exclusiva de l’Estat en 
matèria de telecomunicacions que reconeix l’article 149.1.21a de la Constitució.

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 11 
de febrer de 2011,

DISPOSO:

Article primer. Modificació del Reial decret 365/2010, de 26 de març, pel qual es regula 
l’assignació dels múltiples de la televisió digital terrestre després del cessament de les 
emissions de televisió terrestre amb tecnologia analògica.

Es modifica l’article 3.1 del Reial decret 365/2010, de 26 de març, pel qual es regula 
l’assignació dels múltiples de la televisió digital terrestre després del cessament de les 
emissions de televisió terrestre amb tecnologia analògica, que queda redactat de la manera 
següent:

«1. Cadascuna de les societats concessionàries del servei públic de televisió 
terrestre d’àmbit estatal, si ha acreditat el compliment de les condicions a què es 
refereix l’article 1, ha d’accedir a la capacitat equivalent d’un múltiple digital de 
cobertura estatal per a la seva explotació en règim de gestió indirecta.

A aquest efecte, s’han de seguir les dues etapes següents:

a) Etapa 1, que s’inicia en el moment en què s’autoritzi l’accés a la nova 
capacitat i finalitza sis mesos després.

Les societats concessionàries del servei públic de televisió terrestre d’àmbit 
estatal poden seguir explotant la capacitat dels múltiples digitals associats als canals 
radioelèctrics 66, 67, 68 i 69, així com poden explotar la capacitat de tres nous 
múltiples digitals que s’han de planificar.
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En els tres nous múltiples digitals que s’han d’assignar a l’inici d’aquesta fase, 
les societats concessionàries del servei públic de televisió terrestre d’àmbit estatal 
han de compartir la seva capacitat mitjançant l’explotació per cadascuna d’aquestes 
societats de dos canals digitals de televisió en un dels nous múltiples digitals.

En aquesta etapa, les societats concessionàries del servei públic de televisió 
terrestre d’àmbit estatal han d’assolir en els tres nous múltiples digitals planificats, 
almenys, una cobertura del 90 per cent de la població.

b) Etapa 2, que s’estén durant tres mesos addicionals.
Les societats concessionàries del servei públic de televisió terrestre d’àmbit 

estatal han de seguir explotant els múltiples digitals a què es refereix l’etapa 
anterior.

A aquest efecte, han de deixar d’explotar la capacitat del múltiple digital associat 
al canal radioelèctric 66, i en els múltiples digitals associats als canals radioelèctrics 
67, 68 i 69 han de compartir la seva capacitat mitjançant l’explotació a parts iguals 
per cadascuna d’aquestes societats de la meitat de la capacitat d’un dels múltiples 
digitals esmentats.

Igualment, han de compartir la capacitat dels nous múltiples digitals planificats i 
assignats en l’etapa anterior mitjançant l’explotació a parts iguals per cadascuna 
d’aquestes societats de la meitat de la capacitat d’un dels múltiples digitals 
esmentats.

En aplicació del que disposa l’article 24.2 de la Llei 7/2010, de 31 de març, 
general de la comunicació audiovisual, les millores tecnològiques que permetin un 
aprofitament millor del domini públic per a la comunicació audiovisual no habiliten 
per excedir les condicions que estableix la llicència, i en particular, per gaudir d’un 
nombre més alt de canals de pagament o en obert l’emissió dels quals s’hagi 
habilitat.

En conseqüència, les societats, en el conjunt de les dues meitats de la capacitat 
dels múltiples digitals assenyalats en els paràgrafs anteriors, només poden emetre, 
des del punt de vista de la programació, quatre canals de televisió, i poden explotar 
canals digitals addicionals sempre que efectuïn una emissió íntegra i simultània de 
la programació d’algun dels quatre canals de televisió.

Per resolució de l’Agència Estatal de Radiocomunicacions, com a actuació de 
reorganització de l’espectre radioelèctric per alliberar la subbanda de freqüències 
790-862 MHz, es pot establir la utilització transitòria del múltiple digital associat al 
canal radioelèctric 66 per un termini màxim de tres mesos, amb l’objectiu d’evitar 
pèrdues de recepció de canals digitals de televisió que fins aquell moment reben els 
usuaris.

En aquesta etapa, les societats concessionàries del servei públic de televisió 
terrestre d’àmbit estatal han d’assolir en els tres nous múltiples digitals planificats, 
almenys, una cobertura del 96 per cent de la població.

La planificació dels tres nous múltiples digitals abans esmentats s’ha de basar 
en els canals analògics que exploten Antena 3 de Televisión, SA, Gestevisión 
Telecinco, SA, i Sociedad General de Televisión Cuatro, SAU, i l’ha d’efectuar 
l’Agència Estatal de Radiocomunicacions, d’acord amb els criteris següents:

1r Per a cada un dels tres nous múltiples digitals s’ha d’establir una xarxa 
d’àmbit estatal prenent com a base les àrees geogràfiques definides pels projectes 
tècnics identificats en el Pla nacional de transició a la televisió digital terrestre, 
aprovat per Acord del Consell de Ministres de 7 de setembre de 2007.

2n En cadascuna d’aquestes àrees geogràfiques s’ha d’establir una xarxa, 
prenent com a base els canals radioelèctrics que es troben inscrits en el Pla de 
Ginebra 2006, integrat en l’Acord de la Conferència Regional de Radiocomunicacions 
(CRR-2006), adoptat a Ginebra el juny de 2006, així com les inscripcions introduïdes 
posteriorment en aquest Pla sobre la base dels acords de coordinació assolits per 
Espanya amb altres països.
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3r En la planificació dels tres nous múltiples digitals no s’han d’utilitzar canals 
radioelèctrics de la subbanda de freqüències de 790 a 862 MHz (canals radioelèctrics 
61 a 69).

L’assignació concreta a cadascuna de les societats concessionàries del servei 
públic de televisió terrestre d’àmbit estatal de la capacitat equivalent d’un múltiple 
digital de cobertura estatal, la qual ha d’estar distribuïda entre dos múltiples digitals, 
l’ha d’efectuar l’Agència Estatal de Radiocomunicacions, tenint en compte les 
possibles propostes formulades per les societats concessionàries. Aquesta 
assignació ha d’incloure, així mateix, la capacitat de transmissió que es pot utilitzar 
per a la prestació de serveis addicionals diferents del de difusió de televisió.»

Article segon. Modificació del Reial decret 691/2010, de 20 de maig, pel qual es regula 
la televisió digital terrestre en alta definició.

S’introdueix un nou article 4 en el Reial decret 691/2010, de 20 de maig, pel qual es 
regula la televisió digital terrestre en alta definició, amb la redacció següent:

«Article 4. Informació a l’usuari dels serveis de televisió digital terrestre en alta 
definició.

Les entitats habilitades per a la prestació de serveis de televisió digital terrestre 
només poden senyalitzar en pantalla que un programa de televisió s’està emetent 
en alta definició, amb independència del símbol representatiu o logotip utilitzat, en 
especial, amb les sigles HD, quan aquest programa s’hagi produït i editat en origen 
amb una resolució vertical del component de vídeo igual o superior a 720 línies 
actives amb una relació d’aspecte de 16:9, sense perjudici que el contingut pugui 
estar conformat parcialment amb fragments de continguts o programes que no 
s’hagin produït amb les característiques esmentades.»

Disposició final primera. Desplegament reglamentari i aplicació.

El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç ha de dictar les disposicions i mesures que 
siguin necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.21a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 
telecomunicacions.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 11 de febrer de 2011.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,
MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN
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