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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
11109 Reial decret 802/2011, de 10 de juny, pel qual es modifica el Pla tècnic nacional 

de la radiodifusió sonora digital terrestre, aprovat pel Reial decret 1287/1999, 
de 23 de juliol.

El Reial decret 1287/1999, de 23 de juliol, pel qual s’aprova el Pla tècnic nacional de la 
radiodifusió sonora digital terrestre, té com a objectiu el desenvolupament ordenat 
d’aquesta tecnologia a Espanya i per a això determina, en funció de les condicions 
econòmiques i tecnològiques que en aquell moment imperaven en el sector, i de les 
previsions lògiques sobre la seva evolució, un marc normatiu per a la implantació d’aquesta 
nova tecnologia que inclou un calendari d’introducció i uns objectius de cobertura.

No obstant això, el desenvolupament de la radiodifusió sonora digital terrestre s’ha vist 
llastat els últims anys, entre d’altres qüestions, per la falta d’un mercat adequat de terminals 
receptors de ràdio digital que ha limitat l’accés dels ciutadans a aquest servei, fet que ha 
reduït de manera significativa les quotes d’audiència previstes inicialment i, en 
conseqüència, ha compromès significativament les possibilitats de negoci dels operadors 
i la seva capacitat d’inversió.

D’altra banda, l’1 de maig de 2010, va entrar en vigor la Llei 7/2010, de 31 de març, 
general de la comunicació audiovisual, la disposició transitòria quinzena de la qual regula 
la digitalització del servei de radiodifusió sonora terrestre, establint l’obligació d’aprovar un 
pla tècnic de digitalització integral d’aquest servei.

El Pla de digitalització de la radiodifusió sonora, aprovat mitjançant Acord del Consell 
de Ministres de 10 de juny de 2011, inclou entre les seves mesures la modificació del Pla 
tècnic nacional de la radiodifusió sonora digital terrestre, objecte d’aquest Reial decret.

L’èxit en el desenvolupament de la tecnologia digital, que suposa una millora 
transcendental en la radiodifusió sonora, tant per la qualitat del so com per les possibilitats 
d’implantar serveis addicionals o la simplificació de la gestió de freqüències, exigeix 
eliminar les dificultats tècniques i adoptar les mesures necessàries per millorar la situació 
actual del sector.

Per assolir aquests objectius resulta imprescindible adequar alguns dels preceptes 
que recull el Pla tècnic nacional de la radiodifusió sonora digital terrestre a les condicions 
del servei imperants en l’actualitat i impulsar les millores que permetin optimitzar la 
cobertura de les emissions i, amb això, facilitar l’accés de més ciutadans a aquest servei.

Amb la finalitat d’optimitzar la cobertura de les emissions i facilitar l’accés de més 
ciutadans al servei de ràdio digital s’ha previst atorgar als operadors la capacitat per 
adaptar d’una manera més flexible les especificacions tècniques dels transmissors, en 
funció de les necessitats que s’originin per a la difusió correcta del senyal.

Per aquest motiu, s’ha modificat la redacció de l’article 4 del Pla tècnic nacional de la 
radiodifusió sonora digital terrestre i s’ha permès que les entitats habilitades per al servei 
de ràdio digital puguin acordar les especificacions tècniques dels transmissors de les 
estacions de radiodifusió, en el marc de les normes europees aprovades per l’Institut 
Europeu de Normes de Telecomunicació (ETSI). L’acord esmentat s’ha de comunicar a la 
Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació per a la seva 
aprovació.

De la mateixa manera, es fa necessari modificar l’article 7 del Pla tècnic nacional de la 
radiodifusió sonora digital terrestre amb la finalitat d’adaptar les exigències de cobertura 
establertes, així com altres obligacions dels operadors, a la situació real que ha caracteritzat 
l’evolució d’aquesta tecnologia els últims anys, que ha impossibilitat la implantació del 
servei en els termes i les condicions originalment previstos.
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Amb aquest objectiu, en la nova redacció de l’article 7, s’ha fixat per a tots els operadors 
un nivell mínim de cobertura del 20 per cent de la població del seu àmbit territorial, i s’ha 
condicionat l’augment d’aquest percentatge fins al 50% al futur increment de la quota 
d’audiència de la radiodifusió digital.

Si en el termini de tres anys a partir de la data de publicació d’aquest Reial decret no 
s’aconsegueix l’audiència abans esmentada, la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i 
per a la Societat de la Informació ha d’elaborar un informe que estableixi la situació de 
l’audiència. A la vista d’aquest informe, el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç pot establir, 
mitjançant una ordre ministerial, altres nivells de cobertura mínima per sota del 50 per 100.

Aquest Reial decret ha estat objecte d’informe per part del Consell Assessor de les 
Telecomunicacions i de la Societat de la Informació, informe que, de conformitat amb el 
que estableix la disposició addicional cinquena de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, 
general de telecomunicacions, equival a l’audiència a què es refereix l’article 24.1.c) de la 
Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern. Així mateix, la Comissió del Mercat de les 
Telecomunicacions ha emès informe sobre el Reial decret.

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 10 
de juny de 2011,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Pla tècnic nacional de la radiodifusió sonora digital terrestre, 
aprovat pel Reial decret 1287/1999, de 23 de juliol.

El Pla tècnic nacional de la radiodifusió sonora digital terrestre, aprovat pel Reial 
decret 1287/1999, de 23 de juliol, queda modificat de la manera següent:

U. L’article 4 del Pla tècnic nacional de la radiodifusió sonora digital terrestre queda 
redactat de la manera següent:

«Article 4. Especificacions tècniques dels transmissors.

1. Les especificacions tècniques dels transmissors de les estacions de 
radiodifusió sonora digital terrestre són objecte d’acord entre totes les entitats 
habilitades d’aquest servei, i han de ser conformes a normes europees aprovades 
per l’Institut Europeu de Normes de Telecomunicació (ETSI).

L’acord esmentat s’ha de comunicar a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions 
i per a la Societat de la Informació per a la seva aprovació.

2. En cas de falta d’acord, les especificacions tècniques dels transmissors de 
les estacions de radiodifusió sonora digital terrestre han de ser conformes a la 
norma de telecomunicacions EN 300 401 de l’Institut Europeu de Normes de 
Telecomunicació (ETSI).»

Dos. Es modifica l’article 7 del Pla tècnic nacional de la radiodifusió sonora digital 
terrestre, que queda redactat en els termes següents:

«Article 7. Fases de cobertura.

Tant els ens públics que explotin, en règim de gestió directa, programes de 
radiodifusió sonora digital terrestre com els concessionaris per a l’explotació del 
servei en règim de gestió indirecta han de garantir una cobertura mínima del 20 per 
cent de la població dels àmbits territorials respectius.

Quan la quota d’audiència de la radiodifusió sonora digital terrestre superi el 10 
per cent de l’audiència radiofònica global en els àmbits territorials respectius, els 
ens públics i els concessionaris han d’aconseguir en el termini de dotze mesos una 
cobertura mínima del 50 per cent de la població dels àmbits territorials respectius. Si 
en el termini de tres anys a partir de la data de publicació d’aquest Reial decret no 
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s’aconsegueix l’audiència abans esmentada, la Secretaria d’Estat de 
Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació ha d’elaborar un informe que 
estableixi la situació de l’audiència. A la vista d’aquest informe, el ministre d’Indústria, 
Turisme i Comerç pot establir, mitjançant una ordre ministerial, altres nivells de 
cobertura mínima per sota del 50 per 100.»

Disposició addicional única. Modificació del títol del Pla tècnic nacional de la radiodifusió 
sonora digital terrestre.

Es modifica el títol del Pla tècnic nacional de la radiodifusió sonora digital, que passa 
a tenir la redacció següent:

«Pla tècnic nacional de la radiodifusió sonora digital terrestre.»

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
estableix aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la competència exclusiva de l’Estat en 
matèria de telecomunicacions, reconeguda a l’article 149.1.21a de la Constitució.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Barcelona, 10 de juny de 2011.

JUAN CARLOS R.

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