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Cobertura
Adaptación da instalación
Selección do receptor
Solución SAT-TDT
Actualidade
Novas
Destacados
O Goberno publica o Plan de Actuacións para a liberación do segundo Dividendo Dixital
Apróbase o Plan Técnico Nacional da TDT
Inicio das emisións en HD das dúas canles da TVG.
A TVG comezará a emitir as súas dúas canles en HD en no mes de marzo de 2019
A plataforma de contidos de televisión LOVEStv inicia oficialmente as súas emisións.
A TVG comezará a emitir a súa primeira canle en HD en decembro de 2018
O Goberno publica a folla de ruta para a liberación do segundo dividendo dixital
Informe da CNMC sobre a liberación do segundo Dividendo Dixital
RTVE, Atresmedia e Mediaset presentan unha plataforma conxunta de contidos con
tecnoloxía HbbTV
Comeza a emisión dunha canle de TDT en Ultra Alta Definición en Galicia
Finaliza o prazo de presentación da consulta pública sobre o segundo Dividendo Dixital e
iníciase a licitación de frecuencias para uso da tecnoloxía 5G.
O Tribunal de Xustiza da Unión Europea anula a Decisión da Comisión pola que ordenaba
recuperar as axudas estatais concedidas para a transición á TDT.
O Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda dixital abre unha consulta pública sobre o
segundo dividendo dixital
O Consello de Ministros aproba a adxudicación de 6 licenzas de televisión en aberto de
cobertura estatal
O Consello de Ministros convoca concurso público para adxudicar 6 licenzas de TDT
Organización das canles da TDT nacionais e autonómicas a partir do 26 de outubro de
2014
O Goberno lanza un programa de axudas de ao redor de 19 millóns de euros para as
Comunidades de Propietarios galegas
O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo aproba un Plan de actuacións para a
liberación do Dividendo Dixital e porá en marcha un Plan de axudas para a antenización
de edificios.
RTVE informa sobre o proceso de liberación do Dividendo Dixital e reantenización da
TDT
Convocatoria de subvencións a familias para a adquisición de equipamentos de TDT
mediante recepción satelital en vivendas e edificacións situadas en zonas que hai que
revitalizar do PDRS en Galicia
Retegal informa de cortes de emisión no múltiple autonómico por traballos programados
no centro de Xiabre
Retegal informa de cortes de emisión no múltiple autonómico por traballos programados
no centro de O Barco
Retegal informa de cortes de emisión no múltiple autonómico por traballos programados
no centro de Domaio
A Xunta instalará unha nova torre e realizará melloras no centro emisor de Oza-Cesuras
para que máis de 800 veciños deste municipio e de Coirós reciban un mellor sinal de TDT
A Xunta realiza o cambio de frecuencia necesario para que preto de 500 veciños de
Crecente reciban con maior calidade o sinal das televisións de ámbito autonómico
Más de mil familias poden solicitar xa as axudas para equipamentos de recepción da TDT
vía satélite nos concellos incluídos no programa de desenvolvemento rural sostible en
Galicia
A Secretaría Xeral de Medios destinará en 2013 preto de 300.000 euros á adquisición de
equipamentos de recepción da TDT por satélite, o que beneficiará a máis de 1.000
familias
A Xunta pon en marcha iTera, unha aplicación para móbiles de nova xeración que ofrece
información precisa sobre a cobertura de TDT en toda Galicia
Axudas para a compra de receptores TDT para persoas con discapacidade visual grave
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O Goberno aproba un novo plan de actuacións para a liberación do dividendo dixital
Apagado da canle 66 (Teledeporte-TDP, Veo e Intereconomía deixaron de emitirse nesta
canle)
As televisións deberán informar durante a emisión de que programas están producidos e
editados en alta definición
Orde ITC/99/2011 pola que se determina a data de execución da reordenación de canles de
TDT prevista no momento do tránsito entre as etapas 1 e 2 da fase 1 do proceso
establecido no RD 365/2010
O Goberno aproba a asignación dun múltiple a cada concesionario de TDT de ámbito
estatal
Actuacións na rede
Oferta de contido
Emisións en Alta Definición
Emisións en Ultra HD
Consultas/Incidencias
Contacto
Enlaces de interese
Preguntas frecuentes
Que tecnoloxías existen para a difusión da televisión dixital?
Que é LovesTV?
Que é a HbbTV?
Que é a TV en Streaming?
Que é a Ultra Alta Definición (UHDTV)?
Que é a Alta Definición (HDTV)?
Que é o dividendo dixital?
Como podo ver as canles que emiten o sinal de TDT en Alta Definición?
Como podo ver as novas canles de TDT?
Que é o apagamento analóxico?
Que é a televisión analóxica?
Precisarei cambiar de antena?
Como podo saber se podo ver a TDT onde vivo?
Que teño que facer para recibir a TDT?
Como chega a TDT a miña casa?
Que beneficios me ofrece a TDT?
Que diferencia hai entre analóxico e dixital?
Glosario
Oficina da TDT

Información Legal
Copyright © 2012. All Rights Reserved.
Designed by Oficina Tecnica da TDT de Galicia.

www.tdtgalicia.es/NTDT/index.php?option=com_xmap&view=html&id=1&Itemid=153

3/3

