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mos a que fai referencia o artigo 3.2. da Lei 50/1985, mino-
rarase o importe dos incentivos no exceso obtido sobre 
os topes máximos do investimento aprobado.

6. Se o incumprimento derivar da inobservancia dal-
gunha condición ou suposto distinto dos anteriores, o seu 
alcance, total ou parcial, será determinado en función do 
grao e da entidade da condición incumprida.

7. A concorrencia de distintas causas de incumpri-
mento dará lugar á súa apreciación conxunta para deter-
minar o alcance do incumprimento.

Para estes efectos, o alcance do incumprimento, en 
tanto por cento, obterase restando de 100 o produto do 
grao de cumprimento, en tanto por cento, de todas e cada 
unha das condicións.

8. Cando o alcance do incumprimento sexa total 
aplicando o establecido nos números anteriores, non pro-
cederá recoñecer subvención ningunha ao beneficiario, e 
procederá, se for o caso, o reintegro das cantidades perci-
bidas e a exixencia dos xuros de mora correspondentes.

Nos demais casos, a subvención procedente que se 
recoñeza ao beneficiario obterase reducindo a subven-
ción concedida na porcentaxe do alcance do incumpri-
mento, e procederá, se for o caso, o reintegro das cantida-
des percibidas en exceso e a exixencia dos xuros de mora 
correspondentes. 

XEFATURA DO ESTADO
 13969 CORRECCIÓN de erros da Lei orgánica 1/2007, 

do 28 de febreiro, de reforma do Estatuto de 
autonomía das Illes Balears. («BOE» 173, 
do 27-7-2007.)

Advertido erro na Lei orgánica 1/2007, do 28 de 
febreiro, de reforma do Estatuto de autonomía das Illes 
Balears, publicada no «Boletín Oficial del Estado», suple-
mento número 6 en lingua galega, do 16 de marzo de 
2007, procédese a efectuar a oportuna rectificación:

Na páxina 905, primeira columna, na disposición tran-
sitoria quinta, a referencia feita ao artigo 69 debe enten-
derse feita ao artigo 70. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO E COMERCIO

 13973 ORDE ITC/2212/2007, do 12 de xullo, pola que 
se establecen obrigas e requisitos para os xes-
tores de múltiples dixitais da televisión dixital 
terrestre e pola que se crea e regula o rexistro de 
parámetros de información dos servizos de televi-
sión dixital terrestre. («BOE» 173, do 20-7-2007.)

O Real decreto 944/2005, do 29 de xullo, polo que se 
aproba o Plan técnico nacional da televisión dixital terres-
tre, efectúa a regulación dos aspectos técnicos necesarios 
para a implantación e desenvolvemento da televisión 
dixital terrestre de ámbito estatal e autonómico, mentres 
que a correspondente á televisión dixital terrestre de 
ámbito local se realizou mediante o Real decreto 439/2004, 
do 12 de marzo, polo que se aproba o Plan técnico nacio-

nal da televisión dixital local, modificado polo Real 
decreto 2268/2004, do 3 de decembro. Con estes reais 
decretos, entre outras medidas, o Goberno deu cumpri-
mento ao compromiso de impulsar a implantación da 
televisión dixital terrestre (TDT).

A disposición adicional sexta do Real decreto 944/2005, 
do 29 de xullo, e a disposición adicional terceira do Real 
decreto 439/2004, do 12 de marzo, regulan a xestión da 
múltiple da televisión dixital terrestre. Deste xeito, as enti-
dades que accedan á explotación de canles dentro dunha 
mesma múltiple dixital, sen prexuízo do dereito exclusivo á 
súa explotación, deberanse asociar entre si para a mellor 
xestión de todo o que afecte a múltiple dixital no seu 
conxunto ou establecer as regras para esa finalidade.

A disposición derradeira segunda de ambos os reais 
decretos prevé que o ministro de Industria, Turismo e 
Comercio poida ditar, no ámbito das súas competencias, 
cantas disposicións e medidas sexan necesarias para o 
desenvolvemento e aplicación do establecido naqueles.

Mediante esta orde establécense obrigas de carácter 
técnico que deben asumir as entidades que se constitúan 
como xestores de múltiples de televisión dixital terrestre, 
co obxectivo de garantir a interoperabilidade dos servizos 
de televisión, de transmisión de datos e interactivos, de 
acordo co establecido no artigo 18 da Directiva 2002/21/
CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 7 de marzo 
de 2002, relativa a un marco regulador común das redes 
e dos servizos de comunicacións electrónicas, a posta á 
disposición dos ditos servizos aos usuarios ou telespecta-
dores e a mellora na eficacia do uso e explotación do 
largo de banda da múltiple dixital, de acordo co estable-
cido no artigo 6 da Directiva 2002/20/CE do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 7 de marzo de 2002, relativa á 
autorización de redes e servizos de comunicacións elec-
trónicas.

Así mesmo, establécese a obriga por parte dos xesto-
res de múltiples dixitais de se inscribiren no Rexistro de 
parámetros de información dos servizos de televisión 
dixital terrestre que se crea en virtude desta orde.

Por outro lado, a televisión dixital terrestre non só 
constitúe unha mellora tecnolóxica na prestación do tra-
dicional servizo de televisión, senón que se pode afirmar 
que é outra modalidade de televisión que permite prestar 
servizos adicionais distintos do de televisión, como os 
servizos de transmisión de datos e servizos interactivos. 
Así, o punto 4 da disposición adicional quinta do Real 
decreto 944/2005, do 29 de xullo, e o artigo 6 do Real 
decreto 439/2004, do 12 de marzo, permiten que a capaci-
dade de transmisión da múltiple dixital se poida utilizar 
para prestar servizos adicionais distintos do de difusión 
de televisión, como os de difusión de audio, transmisión 
de ficheiros de datos e aplicacións, actualizacións de soft-
ware para equipamentos, entre outros, ben que en nin-
gún caso se poderá utilizar máis do 20 por cento desa 
capacidade de transmisión da múltiple dixital para a pres-
tación dos ditos servizos.

Así mesmo, o citado Real decreto 944/2005, do 29 de 
xullo, na súa disposición adicional novena, establece a 
necesidade de crear un rexistro de parámetros de infor-
mación dos servizos de televisión dixital terrestre. A xestión 
do dito rexistro e asignación de parámetros correspondera-
lle á Comisión do Mercado das Telecomunicacións.

Noutra orde de cousas, a prestación de servizos de 
televisión dixital terrestre exixe a correcta implementa-
ción e uso da denominada «Información de servizo DVB». 
Esta información consiste nun conxunto de parámetros 
organizados en táboas, que inclúen descritores e identifi-
cadores das transmisións dixitais existentes, así como 
das súas características técnicas e do seu contido, permi-
tindo a sintonización automática, a desmultiplexación e a 
descodificación dos programas de forma transparente ao 
usuario.


