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1 Introdución
Logo da publicación do Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, polo que se regula a asignación dos
múltiples da Televisión Dixital Terrestre tralo cesamento das emisións de televisión terrestre con
tecnoloxía analóxica, as televisións de ámbito nacional que emiten en TDT (Antena 3, Gestevisión
Telecinco, Sogecable, Veo Televisión, NET TV e La Sexta) pasan a dispoñer da capacidade completa
dun múltiplex dixital de televisión, a Corporación Televisión Española dous múltiplex, todos con
catro programas, incrementando a oferta televisiva de TDT que existía, acadando ata un número de
40 canais de televisión incluíndo as televisións autonómicas e locais, algúns deles con importantes
innovacións tecnolóxicas, como está sendo a televisión en alta definición HDTV.
Este Real Decreto ven a ser chamado Decreto do Dividendo Dixital, por que vai a permitir liberar
unha parte (dividendo) das frecuencias da TDT (dixital), os canais radioeléctricos do 61 ao 69 de UHF,
banda de frecuencias de 790 a 862 MHz, que eran utilizadas para televisión para outros servizos de
telecomunicacións, relacionados co desenvolvemento de redes de comunicacións móbiles de banda
ampla.
Pero no ámbito da TDT, a aplicación desde Real Decreto vai a ter dúas consecuencias importantes a
medio prazo, por unha banda a aparición de novos múltiplex dixitais, que dende fai unhas semanas
están empezando a despregar as televisións, coa posta en marcha de novas instalacións nos centros
emisores e que se prolongará ata mediados do ano 2011, pero por outro lado, os múltiplex, que
actualmente se podían recibir nos nosos fogares, os canais radioeléctricos do 61 ao 69 de UHF,
deberán cambiar de frecuencia, polo que posteriormente tamén leva aparellado a necesidade de
adaptación das antenas receptoras e a resintonización dos receptores de TDT que teñen os cidadáns,
con un importante custe para os operadores e as administracións, pero tamén para os cidadáns, que
en moitos casos veñen de facer un esforzo inversor para a adaptación da tecnoloxía analóxica a TDT
e agora deben afrontar novos cambios.
A tecnoloxía satelital, que foi introducida pola Lei 7/2009, marcou unha referencia no
despregamento da cobertura da TDT, permitindo universaliza‐lo servizo da recepción domestica da
televisión no eido rural disperso. Para os fogares que dispoñan de recepción da TDT vía satélite, a
través do chamado TDT‐Sat, a aplicación do Dividendo Dixital, coa reorganización dos múltiplex e
frecuencias da TDT, vai a ser practicamente transparente, estes cambios produciranse de xeito
automático e os usuarios non terán que realizar ningún tipo de modificación ou reaxuste das
antenas ou dos equipos receptores de televisión.
Aínda que este despregamento dos novos canais e o reaxuste ás novas frecuencias asignadas aos
canais actuais é un proceso que se realizará progresivamente en fases ata o ano 2013, existe xa unha
inquedanza por parte de alcaldes e dalgúns cidadáns que escoitaron falar dos novos canais de TDT
pero que aínda non os reciben, creando dúbidas de se chegarán a recibilos ou non.
O Plan de Extensión de Cobertura da TDT de Galicia realizado pola Xunta de Galicia, en colaboración
co Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e en coordinación cos concellos, coas deputacións,
coas empresas difusoras Abertis Telecom e Retegal, conseguiu que practicamente a totalidade da
poboación de Galicia (máis do 98%) tivese acceso a televisión dixital terrestre, pero que agora, con
motivo dos cambios que obriga o Goberno do Estado, debe ser actualizado para conseguir un
desenvolvemento harmónico, que xere o menor impacto na poboación e que chegue non so aos
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centros principais de difusión nas cidades, senón a esa gran maioría de galegos, moitos deles no
rural disperso fóra do alcance dos grandes centros.
O Plan de reasignación dos múltiplex dixitais da Xunta de Galicia ven a ser o complemento
necesario para que a toda a poboación galega, especialmente no eido rural, poida disfrutar destas
melloras no servizo da televisión dixital terrestre co obxectivo paralelo de minimizar o impacto dos
cambios, recompilar toda a información relacionada con esta innovación, facela chegar
oportunamente e comunicala a cidadanía para poder comprender e resolver as dúbidas e os
problemas técnicos que se poidan formular.
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2 Antecedentes
2.1 O proceso de transición en Galicia
2.1.1 Cesamento de emisións analóxicas en Galicia.
O Plan Nacional de Transición a la TDT estableceu o marco de actuación para o cesamento ordenado
e progresivo das emisións con tecnoloxía analóxica e a súa total substitución por emisións baseadas
en tecnoloxía dixital. Aplicado a Galicia, o Plan determinaba a distribución dos concellos en seis
áreas técnicas, asociadas aos centros principais de televisión: Santiago, Ares (A Coruña), Páramo
(Lugo), Meda (Ourense), Domaio (Pontevedra) e Ourense‐Leste (límite con Zamora), e a execución
do proceso de transición en tres fases.

Ilustración 1. Áreas técnicas de Galicia

Finalmente, o proceso de transición (cesamento de emisións analóxicas) completouse o 1 de
febreiro de 2010 para 4 áreas técnicas (fases I e II) e o 2 de abril para as dúas áreas restantes (fase
III).
ÁREAS TÉCNICAS
FASE I
FASE II
FASE III

SANTIAGO
OURENSE‐LESTE
ARES (Coruña)
MEDA (Ourense)
PÁRAMO (Lugo)
DOMAIO (Pontevedra)

Nº DE
CONCELLOS
44
16
51
85
58
61

DATA LÍMITE
PREVISTA
30/6/2009

DATAS REAIS
APAGÓN
18/01/2010 a
1/02/2010

31/12/2009

18/01/2010 a
1/02/2010

3/4/2010

10/03/2010 a
2/04/2010

Táboa 1. Fases e datas da transición á TDT en Galicia.
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2.1.2 O Convenio Marco de Colaboración MinisterioXunta: a rede de extensión
A Xunta de Galicia impulsou o despregamento dunha rede de extensión, que complementa a
cobertura dos centros transmisores principais de difusión do sinal de televisión, e que ten unha
especial incidencia no eido rural de Galicia.
Esta actuación foi posible grazas a Convenio Marco de Colaboración entre o Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio e a Xunta de Galicia, para desenvolvemento do Plan Nacional de Transición a la
TDT, no que ambas Administracións se comprometían a financiar, a partes iguais, os investimentos
no equipamento de microemisores de TDT das televisións estatais, públicas e privadas. Este
Convenio Marco non contempla a rede do múltiple autonómico, que se ven financiando a través dos
orzamentos da Comunidade Autónoma.
En total, a Xunta de Galicia e o Estado aportaron case 12 millóns de euros para financia‐lo
despregamento da TDT no rural, que se traduciu na instalación de 272 centros de extensión.

FASE I

Nº CENTROS
EXTENSIÓN
73

FASE II

100

2.881.750 €

5.561.500 €

FASE III

99

1.637.800 €

3.154.100 €

272

INVESTIMENTO
XUNTA
1.603.750 €

INVESTIMENTO
TOTAL
3.261.500 €

6.123.300,00 €

11.977.100,00 €

Táboa 2. Investimentos na rede de extensión de Galicia (convenio Marco).

A estes custes hai que engadir os custes inmateriais da dirección de obra necesaria para as
instalacións, a redacción de proxectos técnicos, revisións das instalacións necesarias e as
correspondentes certificacións técnicas, o que supuxo un custe adicional de un millón de euros
sufragado pola Xunta de Galicia.
O financiamento incluía unicamente o equipamento de telecomunicacións (antena, cables,
amplificadores), excluíndo todo o demais, honorarios, obra civil, mastro soporte, enerxía, etc.
Naqueles emprazamentos onde foi necesario, a construción de casetas ou a instalación de torres ou
postes e da acometida eléctrica correu a cargo dos concellos.
Esta rede de extensión conseguiu levar a oferta completa de contidos da TDT a moitas entidades de
poboación do rural, e veu a mellorar o servizo de televisión ofrecido polos equipos microreemisores
analóxicos de televisión (instalados pola Xunta e os concellos desde a década de 1990).

2.1.3 Plan de homoxeneización de coberturas
En Galicia coexisten dúas redes principais de difusión: a do operador de rede Abertis Telecom que
difunde os múltiples estatais e a da empresa pública Retegal que difunde o múltiple autonómico.
Ambas redes son diferentes, xa que os emprazamentos da rede de Televisión Española, das
televisións privadas nacionais e da televisión autonómica, non coinciden en moitos casos, resultando
que unha parte da poboación só ten acceso a algúns dos múltiples existentes, ou, no mellor dos
casos, precisan dunha dobre antenización.
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Para evitar este problema, a Xunta de Galicia encomendou a Retegal a execución dun plano de
homoxeneización de coberturas, que consistiu en instalar nos centros emprazamentos onde
soamente se estaba a emitir o múltiple autonómico, o resto das cadeas estatais, a de Televisión
Española, RGE, e as televisións nacionais privadas, SFN.
Deste xeito igualase a cobertura das redes principais, acadando tódalas cadeas a mesma cobertura
obxectivo, a do 98% prevista para o múltiplex autonómico, ofertándolle a tódolos cidadáns os
mesmos servizos de televisión. Ao mesmo tempo con este plano de homoxeneización mellorouse o
sinal que alimenta os centros de extensión de cobertura ao eido rural, rede terciaria. Por outra
banda, simplifícase a antenización por parte dos usuarios, que soamente deberán dispoñer dunha
única antena, apuntando ao centro correspondente.
Os investimentos do plan de homoxeneización foron de 1.600.000 €.

2.1.4 A Oficina Técnica da TDT de Galicia
A Xunta de Galicia ten habilitada desde 2008 unha Oficina Técnica da TDT, que se constitúe como
unha entidade‐ dinámica e flexible‐ que exerce de elemento tractor e coordinador das iniciativas
impulsadas e lideradas pola Xunta de Galicia, ou polos distintos axentes implicados no proceso,
necesarias para garantir o éxito da implantación e desenvolvemento da Televisión Dixital Terrestre
en Galicia.
Os obxectivos da Oficina Técnica da TDT de Galicia son:
9 Idear en conxunto co resto de axentes e ser o elemento impulsor das iniciativas necesarias
para vencer as barreiras que impiden o axeitado avance no proceso de cambio tecnolóxico.
9 Centralizar e canalizar toda a información no proceso, mantendo un fluxo fluído da mesma
entre os distintos axentes, e asesorando e informando aos mesmos en todo aquilo que este
relacionado coa televisión dixital terrestre
9 Actuar como observatorio da implantación da televisión dixital terrestre, dispoñendo
sempre dunha visión global e panorámica do proceso que permita unha análise prospectiva.
Desde a Oficina Técnica da TDT de Galicia aténdese de xeito personalizado as consultas recibidas a
través do número de teléfono 981572154, e o correo electrónico oficinatdt@xunta.es.
Na páxina www.tdtgalicia.es, a través dunha ferramenta SIX accesible por internet, están dispoñibles
os datos de cobertura máis actualizados do servizo de TDT e información de cara onde orientar as
antenas para cada unhas das entidades de poboación de Galicia.
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Ilustración 2. Ferramenta SIX de información de coberturas TDT.

Durante o período de xuño de 2009 a xullo de 2010 a oficina técnica recibiu máis 3.500 chamadas
con consultas ou incidencias sobre a TDT, especialmente concentradas nos meses nos que se
produciu o apagamento analóxico (xaneiro a abril de 2010).

Ilustración 3. Distribución mensual das consultas á Oficina da TDT (xuño 2009 a xullo 2010).

Adicionalmente ao labor informativo desenvolvido pola Oficina Técnica da TDT cara os cidadáns,
estableceuse un plan de comunicación específico cara os concellos e deputacións provinciais,
informando tanto das actuacións para o despregamento da rede de extensión coma dos aspectos
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principais do proceso de transición á TDT. A Administración local xogou un papel fundamental tanto
no despregamento da rede de extensión como de interfaz cos usuarios finais. Este plan de
comunicación articulouse a través de:
‐

Reunións informativas dirixidas ás Administracións locais, nas que se detallaba o alcance da
rede de extensión de cobertura e a planificación do proceso de transición. Estas reunións,
complementarias ás que organizaba o Ministerio, perseguían tamén a implicación dos
concellos na construción de infraestruturas naqueles emprazamentos onde fose necesario.

‐

Liñas de atención específicas aos alcaldes durante o periodo de cesamento de emisións de
televisión analóxica

‐

Posta en marcha dunha unidade móbil informativa sobre TDT que percorreu as zonas con
maiores incidencias na recepción de TDT durante o proceso de transición á TDT

2.1.5 A solución TDTSAT. Axudas autonómicas á instalación.
O Real Decreto Lei 1/2009, establece a obriga dos operadores de servizos de Televisión Dixital
Terrestre (TDT) de ámbito estatal de poñer conxuntamente os canais a disposición de, cando menos,
un mesmo distribuidor de servizos por satélite ou dun mesmo operador de rede de satélites, co
obxectivo de permitir o acceso a ditos canles os cidadáns que residan en zonas nas que, unha vez
rematada a transición a TDT, non teñan cobertura do servizo de TDT de ámbito estatal. Deste modo,
asegurase que todos os cidadáns poidan acceder os canais de TDT.
A Xunta de Galicia promoveu esta solución de acceso á TDT en Galicia mediante o desenvolvemento
de tres accións:
1. Convocatoria de tres xornadas de formación a instaladores, como requisito previo para
convertirse en distribuidores autorizados da solución de TDT‐SAT, impartidas por Abertis
Telecom e Televés/Ikusi, ás que asistiron 241 empresas instaladoras.
TELECENTRO
ALLARIZ
BETANZOS
CORUÑA
GUITIRIZ
LUGO
SANTIAGO
VIGO
Total

1º Xornada
12
10

2ª Xornada
12
15

9

14

19
12
62

34
15
90

3ª Xornada
12
1
12
11
36
17
89

Total
36
26
12
23
11
89
44
241

Táboa 3. Empresas instaladoras asistentes a cursos de formación.

2. Realización das validacións das instalacións en Galicia, comprobando que se corresponde
cunha zona non cuberta pola rede terrestre de TDT.
3. Convocatoria dunha orde de axudas para que os colectivos en risco de exclusión social que
carecían de cobertura de sinal dixital terrestre, por residiren nunha zona de sombra,
puideran acceder á TDT a través do satélite. Os cidadáns que resultaron beneficiarios
recibiron o equipamento de recepción preciso para ver a TDT satelital. Puideron acceder a
Plan de Reasignación dos Múltiplex Dixitais da TDT en Galicia

8

estas axudas as persoas maiores de 65 anos cunha dependencia recoñecida de grao II ou III;
aquelas cun grao de discapacidade auditiva ou visual do 33 por cento ou superior; e, por
último, os maiores de 80 anos que vivían sos ou na compaña doutra persoa maior de 80
anos. Debían ter o seu domicilio en Galicia e non ter sido beneficiario doutro programa de
contido e finalidade parecida de calquera entidade pública ou privada. Rexistráronse cerca
de 300 solicitudes, que aínda están en proceso de tramitación.

2.1.6 Resultados acadados
As diferentes actuacións levadas a cabo en Galicia conseguiron que o proceso de transición se
realizase con normalidade e sen incidencias reseñables. Desde o punto de vista da difusión da TDT,
a intervención sobre a rede de extensión e de homoxeneización supuxo:
‐

Máis do 98% da poboación galega con servizo terrestre de TDT

‐

Coberturas homoxéneas de todos os múltiples para a gran maioría da poboación

Adicionalmente, o establecemento de axudas autonómicas para a instalación de TDT‐SAT aos
colectivos en risco de exclusión con residencia en zonas sen cobertura terrestre, cubriu aquel
segmento da poboación especialmente desfavorecido por este cambio tecnolóxico.
En definitiva, a situación final do servizo de televisión é considerablemente mellor que a situación de
partida coa televisión analóxica, tanto por niveis de cobertura como por calidade do servizo e
completitude da oferta.

2.2 Evolución da TDT posterior ao cesamento analóxico
A situación da difusión da TDT despois do cesamento das emisións analóxicas estaba definida pola
existencia de 5 múltiples nacionais, 1 múltiple autonómico e, determinadas demarcacións, de canles
de carácter local.
MÚLTIPLE
Autonómico
RGE
SFN66
SFN67
SFN68
SFN69

CONTIDOS
TVG, Popular TV, Voz TV
TVE
VEO, Teledeporte, Intereconomía
Cuatro, CNN+, la Sexta, …
Tele5, Canal Disney, …
Antena3, GolTV, …

CANLES (alternativos)
61 (62,40,41,56,58,59 …)
63
66
67 (35,45,54,55)
68
69 (38,44,48)

O RD 365/2010, xunto coa aprobación en xullo, por parte do Goberno do Estado, da asignación dun
múltiple a cada concesionario de TDT de ámbito estatal, define a transición ao escenario final da TDT
(antes do 2015):
•

2 múltiples nacionais para RTVE (1 máis)
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•

6 múltiples nacionais para concesionarios: Antena 3, Gestevisión Telecinco, Sogecable, Veo
Televisión, Net TV e La Sexta (2 máis)

•

2 múltiples autonómicos (1 máis)

•

múltiples locais (onde xa están previstos)

Cada múltiple contén ata 4 programas dixitais (aínda que se debe ter en conta tamén a difusión de
canles en alta definición).
Para chegar ao escenario final indicado, o Real Decreto establece dúas fases:
1. FASE 1:
o

o

Etapa 1 (agosto 2010 – febreiro 2011):


aparición de tres novos múltiples (privados) que deberán acadar unha
cobertura do 90% da poboación



aparición do segundo múltiple de RTVE co 90%, cando menos, da poboación
cuberta

Etapa 2 (marzo 2011 – maio 2011):


os tres novos múltiples (privados) deberán acadar unha cobertura do 96%



desaparece o múltiple 66 (veo, intereconomía, tdp)



o segundo múltiple de RTVE deberá ter unha cobertura do 96%

2. FASE 2: unha vez finalizada a fase 1 e antes de 2015, pero sen datas establecidas. Consiste
en mover os múltiples nas frecuencias máis altas (das canles 61 a 69) a frecuencias máis
baixas (canles do 21 a 60), xunto coa distribución de contidos asignando un múltiple a cada
sociedade concesionaria. Implicará:

OUT

2010
NOV DEC



Cambiar de frecuencia o múltiple autonómico actual naquelas zonas onde
emitan na canle 61 (e incluso 62).



Cambiar de frecuencia o múltiple actual de TVE, que emite no 63



Cambiar de frecuencia os múltiples privados 67, 68 e 69 (o 66 xa
desapareceu na fase anterior)

XAN

FEB

2011
MAR ABR MAI

Antes de 2013
XUÑ XUL

FASE 1
ETAPA 1:

ETAPA 1

FASE 2
ETAPA 2

+ 3 múltiples privados (90%)

múltiples novos a 96%

+1 múltiple RTVE (90%)

desaparece C66
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Actualmente, outubro de 2010, xa están en emisións ou en probas 12 canles nos novos múltiples,
polo que se está xerando unha demanda crecente da poboación que acceder a estes contidos.

Ilustración 4. Contidos dos novos múltiples (setembro 2010).

2.3 Implementación técnica da fase 1 en Galicia
As actuacións necesarias para que os usuarios poidan disfrutar dos novos múltiples afectan tanto as
redes de difusión existentes coma as propias instalacións dos usuarios.
2.3.1 Rede de difusión
De cara a análise da implementación dos cambios previstos na fase 1, pódense considerar 6 tipos de
redes de difusión da TDT:
1. Rede de Abertis Telecom. Centros de difusión que difunden as múltiples nacionais (públicos e
privados)
Abertis Telecom dispón dunha planificación de despregamento dos novos múltiples nacionais (3
privados e 1 público) nos centros de difusión en Galicia que finaliza na primeira quincena de marzo
de 2011.
2. Rede autonómica de Retegal. Centros de difusión que difunden o múltiple autonómico
Non se realizará ningunha actuación sobre esta rede durante a fase 1, dado que, en principio, non se
formula a posta en marcha do segundo múltiple autonómico.
3. Rede de homoxeneización. Centros de difusión de Retegal que difunden múltiples nacionais
57 centros de Retegal difunden, ademais do múltiple autonómico, os múltiples nacionais. Nalgúns
destes casos, a homoxeneización implica ben a difusión dos múltiples privados (SFN) ou ben o
múltiple público estatal (RGE).
4. Rede de extensión. Centros instalados ao amparo do Plan de Extensión de Cobertura da TDT
A rede de extensión está composta por 272 centros, que se deberían ampliar para difundir os novos
múltiples.
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5. Centros de convenio Abertis‐outras entidades
A ampliación do equipamento para a difusión dos novos múltiples depende neste caso do acordo
entre Abertis e a entidade correspondente (concellos habitualmente).
6. Outros centros microreemisores
Existen outros centros microreemisores propiedade de concellos (algúns subvencionados pola Xunta
de Galicia no seu día) que tamén difunden dos múltiples de TDT. A adaptación destes centros
correría a cargo das entidades titulares do centro.
A modo de resumo temos:
REDE DIFUSIÓN

INVESTIMENTO

Rede múltiples nacionais
Rede autonómica
Rede homoxeneización
Rede de extensión
Centros convenio

Abertis Telecom
Retegal
Retegal / Xunta
Xunta / Retegal
Abertis ‐ Entidades
(concellos)
Concellos

Outros microreemisores

Nº CENTROS
126
140
57
272
?

NECESIDADE
ADAPTACIÓN
FASE 1 / FASE 2
FASE 2
FASE 1 / FASE 2
FASE 1 / FASE 2
FASE 1 / FASE 2

90?

FASE 1 / FASE 2

Os obxectivos de cobertura da fase 1 marcados no RD cumpriranse co despregamento que leve a
cabo Abertis Telecom. As actuacións que se realicen sobre o resto das redes son complementarias
e pretenden igualar a cobertura dos múltiples actuais (superior ao 98% en Galicia) para os
múltiples novos.
Desde o punto de vista das competencias da Xunta de Galicia sería necesario, entón, a posta en
marcha da difusión de 4 novos múltiples en centros de homoxeneización e de extensión.
Considerando que un dos múltiples existente actualmente (C66) deixa de emitirse nesta primeira
fase, so se precisaría o instalación de equipamento para 3 múltiples e o axuste do equipamento para
o cuarto múltiple.
2.3.2 Instalacións de usuarios
Os usuarios que desexen recibir as novas canles de TDT deben verificar os seguintes aspectos:
1. Dispor de cobertura
2. Ter a antena colectiva adaptada para as novas canles
3. Realizar unha busca de canles
4. No caso de querer ver as canles que emiten en alta definición, dispor dun receptor con
sintonizador de alta definición
As actuacións na instalación do usuario limítanse, polo xeral, ás antenas colectivas que precisan
incluír os amplificadores necesarios para recibir as frecuencias que utilicen as novas canles.
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Ademais, para poder visualizar as canles en alta definición é necesario dispor de un receptor
adecuado. Débese ter en conta que so un 10% aproximadamente dos receptores de TDT soportan a
alta definición.
[Aínda que actualmente non existe ningunha axuda para a adaptación das antenas colectivas,
parece que desde o Ministerio se valora esta posibilidade]
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3 Obxectivo e liñas de actuación do Plan
A Xunta de Galicia pretende o desenvolvemento pleno da TDT en Galicia durante o proceso de
adaptación dos dous próximos anos, unha vez finalizado o proceso de transición, e que culmina coa
asignación definitiva de 1 múltiple a cada concesionario de TDT de ámbito estatal.
Concretamente este plan, impulsado pola Xunta de Galicia en colaboración cos concellos e
deputacións provinciais, ten por obxectivo que toda a poboación de Galicia poida disfrutar dos
servizos e contidos da TDT. Así, as liñas de actuación fundamentais a:
‐

Adecuación técnica das redes de homoxeneización e de extensión para a difusión dos novos
múltiples, de xeito que a poboación que xa recibe actualmente a TDT teña a dispoñibilidade
de recibir a oferta completa de contidos de TDT.

‐

Desenvolvemento dun Plan de Comunicación aos usuarios con información sobre os novos
contido e as necesidades de adecuación das súas instalacións e equipos receptores.
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4 Liña de actuación: Adecuación técnica
4.1 Alcance
Nesta liña contémplanse os investimentos necesarios para a posta en marcha dos novos múltiples e
para a reordenación posterior das canles radioeléctricas nos centros que contan con equipamento
de difusión financiado pola Xunta de Galicia. Concretamente:
‐

A1: Adecuación dos centros de homoxeneización: Instalación de infraestrutura e
equipamento para a difusión de 3 múltiples e reaxuste do equipamento existente para un
múltiple (C66). Esta actuación alcanzaría a totalidade dos centros de homoxeneización, 57
centros, distribuídos por toda Galicia.

‐

A2: Adecuación dos centros de extensión: Instalación de infraestrutura e equipamento para
a difusión de 3 múltiples e reaxuste do equipamento existente para un múltiple (C66). Esta
actuación alcanzaría a totalidade dos 272 centros de extensión.

‐

A3: Reasignación de frecuencias : Os 6 múltiplex actuais instalados deberán cambiar ás
novas frecuencias asignadas, abandonando a banda de frecuencias de 790 a 862 MHz. Isto
suporá novos investimentos no reaxuste e acondicionamento dos equipos ás novas canles e
o cambio de módulos de frecuencias incompatibles coa nova canalización.

Para calquera das tres accións pode ser necesario actuacións específicas puntuais sobre a
infraestrutura existente nos emprazamentos: reforzamento ou instalación dun novo poste ou torre,
instalación dunha caseta para albergamento dos equipos, …
Adicionalmente, está baixo estudo o lanzamento dun proba piloto de reasignación de frecuencias
nun concello significativo de Galicia. Esta experiencia pretende desvelar posible dificultades técnicas
que poida xurdir e sobre todo evaluar o impacto que supón nos usuarios e nas súas instalacións.

4.2 Priorización e planificación de actuacións
De cara a priorización e planificación das actuación indicadas é necesario ter en conta os seguintes
condicionantes que determinan a súa idoneidade temporal:
‐

Existencia dunha dependencia xerárquica de centros. Unha boa parte dos centros recibe o
sinal de televisión que difunden doutros centros, polo que os cambios que se produzan nos
centros principais afectarán aos que dependen deles. En consecuencia os cambios deberan
realizarse de xeito coordinado na rede de difusión.

‐

Non simultaneidade de emisións. Para axustar os gastos de adecuación das redes, non se
realizarán emisións simultáneas en dúas frecuencias (canles altas e baixas) dos múltiples
existentes. Isto implica un maior esforzo de coordinación, tanto da planificación das
actuacións técnicas coma da comunicación aos usuarios.

‐

Coberturas dos centros afectados. A cantidade de poboación que cubre cada centro é outro
factor a considerar para priorizar as actuacións. De xeito lóxico a adecuación iniciarase por
aqueles centros con maior cobertura poboacional.

Plan de Reasignación dos Múltiplex Dixitais da TDT en Galicia

15

‐

Indeterminación do inicio da fase 2. Non está determinado o momento de lanzamento da
segunda fase de asignación de múltiples, establecida no RD 365/2010, aínda que se fixa que
rematará antes do 1 de xaneiro de 2015. Isto afecta a reasignación de frecuencias sobre os
múltiples existentes.

Atendendo aos criterios indicados establécese a seguinte orden de actuacións sobre os centros de
difusión:
1. Instalación de novos múltiples nos centros de homoxeneización e centros de extensións
dependentes. Atendendo a criterios de poboación e dependencia xerárquica iniciaranse en
2011 as actuacións nos centros homoxeneización e de xeito coordinado nos centros de
extensión que reciban o sinal dos primeiros.
2. Instalación de novos múltiples no resto de centros de extensión. En 2012 remataranse os
traballos de instalación dos novos múltiples nos centros de extensión non dependentes da
rede de homoxeneización.
3. Reasignación de frecuencias. Finalmente levarase a cabo a reasignación de frecuencias nos
centros de homoxeneización e de extensión, dependendo de cando se lance a fase 2 de
asignación de múltiples.

2010
4T

2011
1T

2T

2012
3T

4T

1T

2T

3T

4T

Adecuación rede
PRINCIPAL (Abertis)
A1: Adecuación rede
HOMOXENEIZACIÓN

A2: Adecuación rede EXTENSIÓN
A3: Reasignación frecuencias
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4.3 Orzamento das actuacións
Unha aproximación do orzamento necesario para realizar estes investimentos sitúase en 6,74
millóns de euros. Atendendo a priorización e planificación indicada anteriormente a distribución nas
dúas anualidades resultaría 3,9 millóns de € en 2011 y 2,84 millóns en 2012.

Actuación

Prezo unitario

Nº de

medio

centros

Orzamentos 2011

Orzamentos 2012

(/múltiple)
Instalación novos múltiples
centros homoxeneización
Instalación novos múltiples
centros extensión
Reasignación de frecuencias

6500 € por

57

1.111.500 €

272

2.788.500 €

múltiple
6500 € por

2.515.500 €

múltiple
1000 € por centro

329

Total

329.000 €
3.900.000 €

2.844.500 €

Suma exercicios 2011 ‐2012

6.744.500 €

Non se contempla neste orzamento o plano de comunicación, os custe de investimento inmaterial
como os honorarios e proxectos técnicos. Tampouco se contemplan os investimentos no novo
múltiplex autonómico, só o investimento para 3 novos múltiplex por centro. Tampouco están
valoradas as posibles adaptacións nas infraestruturas dos emprazamentos.

4.4 Modelo de actuación e financiamento
Para o financiamento destas actuacións formulouse desde o inicio o modelo seguido na extensión de
cobertura, a colaboración económica do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, que xunto coa
da Xunta de Galicia, a partes iguais, abordarían os aspectos mais importantes do financiamento, os
do investimento nos novos equipos.
O Dividendo Dixital, segundo informou recentemente a Comisión Europea, suporá un valor engadido
no sector das telecomunicacións en España, para usos distintos aos da TDT como pode ser a banda
ampla sen fíos ou móbil, de entre os 12.000 e 16.000 millóns de euros, aportando importantes
beneficios a industria das telecomunicacións e, transversalmetne, a outros sectores económicos.
Para o Estado suporá unha importante cantidade de ingresos polas contías que pagarán as empresas
por obter un anaco do espectro. No caso concreto de Alemania, o estado alemán recadou mais de
4.000 millóns de euros pola subasta do Dividendo Dixital.
Aínda que o Secretario de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información,
manifestou que os beneficios da licitación do chamado Dividendo Dixital servirían para financiar os
custes derivados da migración da TDT, a día de hoxe non existe previsión por parte do Ministerio de
Industria, Turismo e Comercio de aportar cantidade algunha para cofinanciar o despregamento dos
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novos múltiplex dixitais, no referido a rede de extensión de coberturas da TDT, nin os axustes
necesarios para a recanalización dos transmisores da rede de extensión de cobertura da TDT,
actualmente funcionando en Galicia, financiados entre a Xunta de Galicia e o referido Ministerio en
base ao Convenio Marco subscrito en 2008.
Por estes motivos, a Xunta de Galicia establece a prioridade de achegar os novos servizos da TDT a o
medio rural galego, poñer a disposición da cidadanía os novos múltiplex dixitais, a tecnoloxía da alta
definición, e outras innovacións que puideran incluírse dentro dos servizos da TDT, reducindo a
brecha entre os cidadáns favorecidos que viven baixo a cobertura da rede principal e o resto dos
cidadáns galegos, asumindo en un plano de investimentos a dous anos, do financiamento da
implantación e desenvolvemento dos novos múltiplex dixitais da TDT, tanto na rede de
homoxeneización de coberturas da TDT, como na rede de extensión de cobertura a zonas de sombra
da TDT.
Non se descarta que mais adiante o Estado colabore economicamente no financiamento destes
investimentos, polo que o no modelo de actuación e financiamento quedará aberto a esta posible
colaboración, en base aos ingresos do Estado coa licitación do espectro liberado.
Esta actuación farase en colaboración coa FEGAMP, as deputacións e os concellos, para coordinar
todo o proceso que se porá en marcha, especialmente no marco da comunicación previa aos
cidadáns e familias afectadas polos cambios, coa intención de minimizar o impacto destes cambios
na poboación, evitando a perda temporal do servizo de televisión dixital terrestre.
Para realizar estes investimentos, a Xunta de Galicia achegará as cantidades necesarias,
aproximadamente 6,7 millóns de euros, 3,9 millóns de euros en 2011 e 2,8 millóns no exercicio
2012, dos cales 1 millón de euros serán de fondos FEDER e o resto, 5,7 millóns, serán fondos propios.
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5 Liña de actuación: Comunicación
Os labores de adecuación técnica da rede de difusión deben ir acompañadas dun labor informativo /
formativo para que os usuarios poidan disfrutar de toda a capacidade que lle ofrecen as emisións de
televisión dixital. Este labor canalizarase a través de:
1. Oficina Técnica da TDT da Xunta de Galicia: que ten encomendadas as tarefas de
coordinación das iniciativas impulsadas e lideradas polo Xunta de Galicia e polos diferentes
axentes implicados e de información e asesoramento aos usuarios. De ser necesario,
estudarase o posible reforzo da Oficina para atender a demanda derivadas dos cambios
previstos.
2. Plan de Comunicación específico sobre a reasignación dos múltiples dixitais.

5.1 Plan de Comunicación sobre a reasignación dos múltiples
O obxectivo deste Plan de Comunicación específico é minimizar o impacto dos cambios debidos a
asignación dos múltiples tralo apagamento analóxico, transmitíndolle aos concellos, instaladores e,
sobre todo, usuarios:
‐

Os obxectivos e eixos de actuación do plan de reasignación de múltiples dixitais da Xunta de
Galicia

‐

Guía práctica cos pasos a seguir para ver os novos múltiples e as canles en alta definición

‐

Planificación da posta en marcha dos novos múltiples nos centros de homoxeneización e de
extensión

Os medios propostos para a execución do plan de comunicación:
‐

Portal web da Oficina da TDT de Galicia: www.tdtgalicia.es

‐

Reunións informativas con concellos

‐

Anuncios informativos en prensa

Coma primeira actividade sitúase o lanzamento e difusión inicial do Plan de reasignación de
múltiplex para que tanto as administracións locais e provinciais coma os usuarios sexan conscientes
das actuacións que se prevén levar a cabo.
Concretamente, prevese a convocatoria, antes de final de 2010, de reunións informativas coa
totalidade dos alcaldes de Galicia, de xeito similar ás que se realizaron para a comunicación do Plan
de Extensión de cobertura durante 2009 e 2010. Nestas xuntanzas informarase dos detalles do Plan
e solicitarase a colaboración das Administracións locais para a súa implementación.
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6 Indicadores de seguimento
O seguimento da boa execución do Plan de reasignación de múltiples dixitais en Galicia realizarase a
través da implementación dunha serie de indicadores de alto nivel, tanto sobre os resultados
directos das actuacións coma do impacto xerado.
TIPO
RESULTADO
RESULTADO
RESULTADO
RESULTADO
IMPACTO

INDICADOR
% centros de homoxeneización equipados cos
novos múltiples
% centros de extensión equipados cos novos
múltiples
% centros nos que se completou a reasignación de
frecuencias
Investimento executado: valor absoluto e
porcentaxe sobre o total
Poboación con acceso aos novos múltiples
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MEDIDA
Mensual; a nivel provincial e de
Galicia
Mensual; a nivel provincial e de
Galicia
Mensual; a nivel provincial e de
Galicia
Mensual.
Mensual; a nivel provincial e de
Galicia
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