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Ámbito galego
Lei 6/1999, do 1 de setembro, do audiovisual de Galicia.
Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia.
www.tdtgalicia.es/NTDT/index.php?option=com_content&view=article&id=255&Itemid=119
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Decreto 81/2005, de 14 de abril, polo que se regula o réxime xurídico da xestión do servizo público de
televisión dixital de ámbito autonómico e local na Comunidade Autónoma de Galicia.
Decreto 102/2012, do 29 de marzo, polo que se desenvolve o servizo de comunicación audiovisual
radiofónica no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ámbito nacional
Real Decreto 391/2019, de 21 de xuño, polo que se aproba o Plan Técnico Nacional da Televisión
Dixital Terrestre e se regulan determinados aspectos para a liberación do segundo dividendo dixital.
Real Decreto-Lei 1/98, de 27 de Febreiro, de Infraestruturas Comúns nos Edificios para o acceso aos
Servizos de Telecomunicacións.
Lei 62/2003, de medidas fiscais, administrativas e da orde social, que ampliaba o prazo do apagamento
na televisión local ao 1 de xaneiro de 2006, e regula as obrigacións de programación e as limitacións á
emisión en cadea das emisoras locais.
Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, polo que se aprobaba o Plan Técnico Nacional de Televisión
Dixital Local.
Real Decreto 2268/2004, que modifica o Plan Técnico Nacional de Televisión Dixital Local,
aumentando o número de demarcacións e aprazando, ata o 1 de xaneiro de 2008, a obriga das
televisións locais de emitir soamente con tecnoloxía dixital.
Orde ITC/2476/2005, pola que se aprobaba o Regulamento técnico e de prestación do servizo de
televisión dixital terrestre.
Real Decreto 920/2006, de 28 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de prestación do
servizo de difusión de radio e televisión por cable.
Orde ITC/2212/2007, de 12 de xullo, pola que se establecen obrigas e requisitos para os xestores de
múltiples dixitais da televisión dixital terrestre e pola que se crea e regula o rexistro de parámetros de
información dos servizos de televisión dixital terrestre.
Lei 7/2010, de 31 de Marzo, Xeral de Comunicación Audiovisual.
Real Decreto 691/2010, de 20 de Maio, polo que se regula a Televisión Dixital Terrestre en Alta
Definición.
Orde ITC/99/2011, de 28 de Xaneiro, pola que se determina a data de execución da reordenación de
canles de televisión dixital terrestre prevista no momento do tránsito entre as etapas 1 e 2 da fase 1 do
proceso establecido no Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo.
Real Decreto 169/2011, de 11 de febrero, polo que se modifican o 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 e o Real Decreto 691/2010, de 20 de
maio, polo que se regula a Televisión Dixital Terrestre en alta definición.
Real Decreto 346/2011, de 11 de Marzo, polo que se aproba o Regulamento regulador das
infraestruturas comúns de telecomunicacións para o acceso aos servizos de telecomunicacións no
interior das edificacións.
Lei 9/2014, de 9 de maio, Xeral de Telecomunicacións.

Para máis información sobre lexislación asociada á TDT, pode consultar o buscador de lexislación da páxina
web do Ministerio de Economía e Empresa:
Lexislación básica de telecomunicacións do Ministerio de Economía e Empresa
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