
CAP CASA SENSE

tdt La televisió digital terrestre, TDT, és una 
nova modalitat de televisió per ones 
terrestres que d’ací a poc de temps 
substituirà la televisió analògica 
terrestre. La desaparició d’esta última, 
l’anomenada “apagada analògica”, està 
prevista per al dia 3 d’abril de 2010. No 
obstant això, hi ha municipis on 
l’apagada ja s’ha produït i uns altres en 
què s’efectuarà a partir del 14 de 
desembre de 2009.

La TDT presenta avantatges indubtables 
respecte a la televisió analògica:

 -Nombre més gran de canals
 -Més qualitat d’imatge i so
 -Servicis interactius

Farà augmentar l’oferta de continguts 
d’àmbit valencià, amb l’aparició de 
noves televisions autonòmiques i locals.

A través de la TDT emeten en este 
moment a la Comunitat Valenciana cinc 
canals de televisió autonòmics.

Quant a la TDT local, existixen 18 
demarcacions a la Comunitat 
Valenciana, en 14 de les quals s’han 
convocat i resolt concursos 
d’adjudicació de concessions de TDT a 
empreses privades, a raó de tres per 
demarcació, la major part de les quals ja 
estan emetent.

El programa restant, dels quatre que 
componen el canal múltiple, està 
reservat als municipis de la demarcació 
que van sol·licitar la gestió d’un 
programa de TDT local. Respecte a 
estes televisions municipals, fins al 
moment només s’ha atorgat una 
concessió a l’Ajuntament de València i 
una altra en la demarcació d’Alacant, si 
bé només emet la televisió municipal de 
València.

En este apartat es pot consultar la 
informació relativa a les demarcacions 
de TDT local existents a la Comunitat 
Valenciana.



La recepció de la major part de canals 
de TDT és gratuïta, igual com passa 
amb els canals actuals de televisió 
analògica. L’únic cost és l’adaptació de 
les antenes i l’adquisició del receptor de 
TDT.

Els servicis interactius associats a la 
TDT permeten la consulta 
d’informacions sobre programació, 
servicis administratius, l’oratge, notícies, 
comerç electrònic..., així com participar 
activament en jocs internacionals, 
nacionals i locals, concursos i 
enquestes, i accedir a la societat de la 
informació.

Per a disposar d’estos servicis és 
necessari que el receptor de TDT siga 
compatible amb la tecnologia MHP, que 
és l’estàndard adoptat a Europa per als 
servicis interactius de TDT.

1. 
Comprovar que en la zona hi ha 
cobertura, és a dir, que es rep el senyal 
digital terrestre. Per a això és convenient 
consultar una empresa inscrita en el 
Registre d’Empreses Instal•ladores de 
Telecomunicacions, de la Secretaria 
d’Estat de Telecomunicacions i per a la 
Societat de la Informació: www.mityc.es.
L’associació que agrupa la major part 
d’estes empreses a la Comunitat 
Valencian és AVITEL.

2. 
Cal comprovar si la instal·lació d’antena 
està preparada per a rebre la TDT o si 
és necessari efectuar alguna adaptació 
en esta. Pot ser necessari afegir nous 
mòduls amplificadors dels canals 
digitals i, segons quin siga l’estat de la 
instal·lació, pot també ser necessari 

substituir o renovar les línies de 
distribució.

Per a això hauran de sol·licitar-se els 
servicis d’una de les empreses 
instal·ladores de telecomunicacions 
autoritzades abans mencionades.

3. 
Adquirir un receptor extern capaç de 
rebre el senyal de TDT, i connectar-lo 
directament al televisor, o bé un televisor 
que dispose d’un receptor de TDT 
integrat. Per a disposar de servicis 
interactius és necessari que el receptor 
de TDT siga compatible amb la 
tecnologia MHP, que és l’estàndard 
adoptat a Europa per als servicis 
interactius de TDT.   

EL MOMENT ÉS ARA
PASSOS QUE 
S’HAN DE SEGUIR



Àrea de València: 3 d’abril de 2010*
Província d’Alacant: 3 d’abril de 2010*
Província de Castelló més la zona de la Safor i una part 
de la Ribera: a partir de desembre de 2009*

 

*Amb algunes excepcions. Es poden consultar en la 
web: 

www.televisiondigital.es/Terrestre/Fases/

apagada 
analògica

Demarcacions de TDT local a tota la Comunitat 
Valenciana.
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