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Plec de prescripcions tècniques de l’encàrrec de gestió dels
serveis que ha de dur a terme Multimèdia de les Illes Balears,
SAU per a l’extensió de la Televisió Digital per a les zones
menys urbanitzades des del dia 19 d’agost amb tecnologia
neutra.

1. Antecedents
El Govern de les Illes Balears disposa, mitjançant la Direcció General d’Innovació i
Desenvolupament Tecnològic, de cinc serveis, els quals es troben clarament
infradimensionats per dur a terme les tasques que es descriuen en l’apartat 2
d’aquest Plec. No obstant això, la seva realització és de gran importància per
disminuir la fractura digital. D’altra banda, l’empresa pública Multimèdia de les Illes
Balears, SAU (MIB), a dia d’avui té el 100 % de capital públic i depèn de la
Conselleria de Presidència.

En aquests moments, ja no és necessari impulsar la Transició a la TDT a les Illes
Balears, perquè ja s’ha realitzat la migració, però si s’ha de mantenir el servei
d’extensió de la Televisió Digital a les zones menys urbanitzades i, en alguns casos,
rurals.
Per altra banda, el projecte d’Inversió de Telecomunicacions inclou, entre els seus
objectius:
• Dur a terme accions per millorar el servei de sistemes de difusió digitals corresponents a
mitjans de comunicació social (ràdio, televisió), ja siguin millores de cobertura; millores
tecnològiques, independentment del mitjà de transmissió (satèl·lit, ones hertzianes, cable,
IP, etc.); o millores d’antenització per tal que els ciutadans rebin les emissions dels
distints sistemes. Aquesta activitat va enfocada essencialment al manteniment i extensió
de la Televisió Digital, amb tecnologia Terrestre o altres si escau, allà on els radiodifusors
no proveeixen el servei, sense perjudici de la ràdio digital terrestre DAB. Inclou les
inversions necessàries per preparar l’alliberament dels canals alts de TDT per l’anomenat
“DIVIDEND DIGITAL”.
per la qual cosa aquest projecte és l’adient per dur a terme aquestest tasques.
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Hi ha una coincidència d’objectius entre la Direcció General d’Innovació i
Desenvolupament Tecnològic i l’empresa pública MIB, ja que MIB té com a objecte
social el transport i la difusió de senyals audiovisuals i de dades i la Direcció General
d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic té com a potestat administrativa
estendre la cobertura dels canals digitals de televisió a totes les poblacions de les
Illes Balears. És més, aquesta Direcció General té la validació dels radiodifusors
privats per estendre la TDT més enllà de les cobertures obligades pels seus títols
concessionals i actua també com a radiodifusor.

2. Serveis que s’han de dur a terme
La tasca principal que s’encarrega en aquest procés és:
Extensió de la TD (transport i difusió) a zones rurals i menys urbanitzades
El servei d’extensió de la Televisió Digital serà el de proporcionar servei de televisió
digital d’uns certs canals i amb un mínim de cobertura poblacional i territorial.

Els canals concrets i les cobertures de cada un dels serveis es defineixen
posteriorment als annexos III, IV, V i VI. L’annex III indica els canals a cobrir en el cas
que la tecnologia fos la terrestre, i és el mínim de canals a emetre. L’annexe IV
indica, per a cada agrupació de canals o d’illes, la cobertura de la Zona 2 mínima
que s’ha de prestar. Addicionalment, s’afageix la zona 3 per a cada agrupació de
canals, per si es pot millorar la cobertura geogràfica a cobrir. És a dir, el mínim de la
cobertura seria l’Annexe IV, i el màxim seria la suma dels annexes IV i V. Finalment,
s’indica també la població a cobrir segons les dades que s’han estret dels darrers
cens públics relacionant-lo amb els mapes de l’annexe IV.
Els costs dels serveis de difusió i transport es valoren a partir de la tecnologia
terrestre, mitjançant un esquema de preus unitaris dels diferents elements que la
conformen, i que variaran en funció de la potència de difusió emesa dels distints
centres emissors. Al document que s’adjunta com Annex I apareix aquest
desglossament. Igualment es presenta com a Annex II i III el llistat inicial de centres i
emissors, així com els canals a transmetre, que faran possible l’extensió de la TD
únicament en el cas que la tecnologia prestada fos la terrestre (TDT). Aquests costs
només serveixen per tenir un pressupost de partida (màxim) pel qual es considera
que al manco una tecnologia pot prestar aquest servei. De fet, es veu que el nombre
d’equipament (Annex II) per prestar els serveis mínims necessaris (Annex III) és
superior, donat que hi ha equipament de recanvis, back-up, etc, que estan ubicats
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La cobertura és la que es denomina com a ZONA 2, que és aquella zona de
cobertura que no està sufragada pels radiodifusors quant a la seva obligació de
cobertura per ser llicenciataris. La cobertura de la ZONA 1 (obligació dels
radiodifusors) és la del 95% de cobertura poblacional pels canals privats i del 98%
de cobertura dels canals públics. Així doncs, la cobertura de la ZONA 2 serà
distinta, tant si es tracta de canals públics i privats, com si són d’àmbits geogràfics
distints (autonòmics/estatals), ja que el tant per cent de cobertura poblacional
tracta de distints territoris.

per distints punts de la geografia amb la finalitat de poder mantenir el servei
necessari amb millor disponibilitat.
Cal dir que el servei pot ser subministrat/prestat en altres mitjans de transmissió i de
tecnologies, i per això es considera que:
• Si la tecnologia a prestar és la terrestre, Multimèdia de les Illes Balears
facturarà el servei en funció de les seves tarifes unitàries.
• Si la tecnologia a prestar és distinta, Multimèdia de les Illes Balears facturarà
el servei com a subcontractació d’altres empreses especialitzades en altres
tecnologies.
• El preu màxim d’aquesta encomana és el que es defineix en el cas de la
tecnologia terrestre amb una cert marge per permetre les migracions de
canals terrestres en el procés anomenat “DIVIDENDO DIGITAL”. Es
considera que les altres tecnologies que poden prestar aquest servei
d’extensió de TD haurà de ser inferior, ja que sinó s’incrementaria la despesa
de les administracions públiques, i per tant, es un preu adequat.

Donada la recent resolució decisió de la Comisió Europea, de 19 de juny de 2013,
relativa a la ajuda estatal SA.28599 (C 23/2010 (ex NN 36/2010, ex CP
163/2009)), concedida pel Regne d’Espanya per al desplegament de la TDT a zones
remotes i menys urbanitzades (que direm resumidament la Decisió), la tecnologia
per la qual es prestarà el servei de televisió digital no pot ser declarada i s’ha
d’establir una neutralitat tecnològica.
Ara bé, és cert que ja hi ha el servei prestant-se actualment en tecnologia terrestre
(TDT) mitjançant unes infraestructures que són propietat de l’empresa pública
Multimèdia de les Illes Balears. Per tant, la manera de prestar el servei
tecnològicament neutre, serà mitjançant una licitació que Multimèdia de les Illes
Balears estarà obligada a realitzar del servei de televisió digital de forma neutre.
Aquesta licitació es farà d’acord l’establert a la Llei de Contractes del Sector Públic,
amb les següents particularitats:
• La duració del servei serà la mateixa que la de l’encomana.
• En general, seguirà els criteris indicats a la consulta pública que està realitzant
la SETSI per a la licitació del servei d’extensió de TDT de forma
tecnològicament neutra. En el cas que hagi criteris provenint de la Comissió
de la Competència de l’administració de la Unió Europea, aquests darrers
tindran prevalença.
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3. Particularitats del servei d’extensió amb Tecnologia Neutra.
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• Permetrà que la infraestructura i equipament de Multimèdia de les Illes
Balears pugui ser disposada per l’adjudicatari.
• El servei prestat serà complert – manteniment, operació, gestió- incloent les
tasques i petit material per fer front al procés de “DIVIDENDO DIGITAL”,
sempre i quan la tecnologia per la qual es presta el servei fos la terrestre. En
tot cas, qualsevol modificació de canals i serveis durant el període de
l’encomana serà dirigit pel director del projecte o persona designada pel
director del projecte.
• L’impacte sobre l’usuari final hauria de ser mínim. El cost recurrent ha de ser
nul.
• El senyal ha d’estar disponible als domicilis particulars a partir de la data
d’inici del servei.
• Es valorarà positivament una millora de cobertura amb el mateix pressupost
així com una major disponibilitat de canals.
• Es valorarà positivament que el servei sigui el menys costós possible.
• Es preveu un procés de migració dels sistemes de recepció particulars en cas
de canvi de tecnologia, sense perjudici d’altres criteris provenint de la AGE o
de la UE. Aquest procés de migració dels sistemes de recepció particulars es
defineix com:
o Un període màxim de 6 mesos des de l’inici de l’encomana.
o Durant el període de migració es preveu un simulcast entre la
tecnologia anterior (TDT) i la nova tecnologia, si escau, per poder
realitzar una adequació de les infraestructures de recepció a les llars
dels ciutadans afectats.
o Durant aquest període el adjudicatari final haurà de realitzar les
inversions necessàries per dotar el mateix servei als usuaris de les zones
afectades (sistemes de recepció i de decodificació, si es necessari),
sense cost pels ciutadans afectats. El procediment de recepció
d’incidències s’haurà de detallar per part de l’empresa adjudicatària,
així com el seguiment que hauran de fer el Govern i Multimèdia de les
Illes Balears, per verificar que aquest procés de migració s’està duent a
terme correctament.
• En el cas de canvi de freqüències terrenals i en el cas que l’adjudicatari prestàs
el servei de TD amb aquesta tecnologia (TDT), el procés de migració dels
sistemes de recepció particulars també s’ha de preveure amb aquestes
particularitats:
o El període de migració ha de durar un màxim de 6 mesos.
o No es preveu simulcast en dues freqüències.
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o No ha d’implicar cap despesa addicional pels ciutadans afectats, per
tant, les inversions necessàries per dotar el mateix servei als usuaris
haurà de ser realitzada i finançada per l’adjudicatari, incloent els
equips de filtratge per reduir les interferències produïdes per altres
sistemes de telecomunicació, tipus LTE o similar.
• Donat que el Govern de les Illes Balears ha obtingut de distints radiodifusors
el permís per difondre el senyal de Televisió a les zones de manca de
cobertura, serà responsabilitat de l’adjudicatari verificar que aquest permís
no s’estén més enllà del territori de les Illes Balears. Per tant, les emissions
només es podran realitzar a les Illes Balears. Si el mitjà de transmissió s’estén
altres territoris, s’haurà de proporcionar un sistema d’encriptació que serà
validat –usuari a usuari- per personal del Govern de les Illes Balears, a
designar posteriorment. El servei i equipament de decodificació/encriptació
per a l’usuari no ha de tenir cap cost.
• Es preveu, durant la vigència de contracte, una modificació d’un centre
emissor de ZONA 1 (Es Castell a Eivissa), que pot augmentar la zona II a
cubrir a la zona de l’Aeroport, Figueretes, Pla de Sant Jordi, Platja d’en
Bossa). Aquesta possible futura zona s’ha de preveure per ser coberta al ser
considerada zona II, segons els següents diagrames:

Zona totalmente obstaculizada en color rojo en caso de cambio de centro emisor por
parte de los radiodifusores. Será futura zona II. El trapecio indica posible falta de
cobertura en un futuro.
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Zona totalmente obstaculizada. La zona en color rojo corresponde a la zona sobre
l’aeroport (Sa Caleta) que tendrá falta de cobertura en caso de cambio de centro
principal Es Castell(zona 1). Las zonas azules y lilas seguirán en servicio zona 1 por Sant
Juan Bautista o San José.
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Zona roja corresponde a la zona que no recibirá señal en caso de cambio de
emplazamiento del centro emisor de Es Castell (zona 1). Las zonas azules y lilas seguirán
en servicio zona 1 por Sant Juan Bautista o San José.

3. Termini d’execució
El termini d’execució d’aquesta encomana serà des del dia 19 d’agost de 2014 o des
de la notificació de la resolució que acordi l’encàrrec si és posterior, i tindrà una
durada màxima de 10 anys –fins la data del 18 d’agost de 2024-; sense perjudici de
les causes de l’extinció de l’encomana.
4. Seguretat
L’empresa MIB es compromet a no donar a la informació ni a les dades
proporcionades per l’Administració cap ús no previst en aquest Plec. Es compromet
també a destruir tota la informació que no calgui conservar per motius legals, una
vegada finalitzat l’objecte de l’encomana.
Addicionalment, es compromet a complir la Llei de protecció de dades de caràcter
personal.

El personal que el medi propi – l’empresa pública Multimèdia des les Illes Balears,
SAU, destini a l’execució de l’encomana no tindrà vinculació laboral o de cap altre
tipus amb l’Administració de la CAIB, havent de ser contractat per l’empresa
pública amb el règim o modalitat que legalment correspongui. Aquest personal
quedarà exclusivament sota el poder de direcció del medi propi que l’hagi contractat
sense que l’Administració pugui assumir funcions directives sobre el mateix i sens
perjudici de les facultats que la legislació de contractes del sector públic reconegui a
l’òrgan de contractació, en relació a l’execució de l’encomana.
6. Pressupost màxim de l’encàrrec i forma de pagament
Als anys anteriors es va preveure una encomana basada en tecnologia terrestre i que
permetia un servei integral dels canals i cobertura indicades més al davant als
annexes. El pressupost era aproximadament de 1.200.000 euros anuals, per la qual
cosa, el pressupost per aquesta encomana es basa precisament amb aquesta
quantitat que correspon a 100.000 euros mensuals.
Per exemple, si ens basem en la llista de serveis prevists que s’haurien de prestar en el
cas que la tecnologia fos terrestre, i que consisteix en uns serveis de manteniment
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5. Personal destinat a l’execució de l’encomana

dels transmissors i centres propis de MIBSAU (Annex 2) d’acord a les seves tarifes
(Annex 1), donaria com a resultat el següent pressupost. Aquests serveis s’utilitzen
per estimar un pressupost màxim d’aquesta encomana.
Els centres No MIBSA, són aquells que estan sent refacturats cap a altres operadors,
com s’indica a les tarifes i produeixen els següents resultats econòmics.

Centres MIBSAU

Anual
Mensual
50.566,51 euros

4.213,88 euros
118.128,83 euros
168.695,34 euros

9.844,07 euros
14.057,95 euros

Mensual
36.888,92 €

14.057,95 €
Centres NO MIBSA 14.057.95 €
Subtotal
50.946,87 €
IVA 21%
10.698,84 €
TOTAL
SERVEIS INICIALS mensual- 61.645,71 €
Com que el servei ha de ser integral, i ha d’incloure el petit material per fer necessari
la transició del DIVIDENDO DIGITAL – en el cas que fos TDT la tecnologia
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Centres
No
MIBSA
Refacturació
extensió
TDT centres Abertis
(Valldemossa i el Port
de Soller –RGE-, Cala
Sant Vicenç Eivissa, Sant
Josep i Sant Miquel –
SFN).
Refacturació
extensió
TDT Formentera.
SUBTOTAL

emprada- o hauria d’incloure les feines i inversions necessàries per a la recepció del
senyal als domicilis particulars en el cas que no fos la TDT la tecnologia prestada, i
com que aquesta encomana es facturarà a base a tarifes i no a tant alçat, es
considera que el pressupost base de 100.000 euros mensuals, incloent IVA, tal com
es detalla aquí abaix és el que permetrà dur a terme el seu objecte (extensió de TD)
amb les seves modificacions durant el seu termini (dividendo i/o reantenitzacions,
segons la tecnologia escollida). En el quadre següent es detalla el pressupost dels
serveis en el cas que la tecnologia fos la TDT:

SERVEIS INICIALS EXTENSIÓ TDT

DIVIDENDO
emissors

DIGITAL:

DIVIDENDO DIGITAL:
emissors

DIVIDENDO
receptores
SUBTOTAL
IVA 21%
TOTAL
ENCOMANA

DIGITAL:

material

centres

instal·lacions centres

reantenitzacions

Anual

50.946,87 €

611.362,44 €

11.547,76 €

138.573,12 €

9.200,00 €

110.400,00 €

10.950,00 €

131.400,00 €

82.644,63 €

991.735,56 €

17.355,37€

208.264,44 €

100.000,00 €

1.200.000 €

Com que l’encàrrec de gestió a MIBSA comença el dia 19 d’agost de 2014 i acaba el
18 d’agost de 2024, calculem que l’anualitat 2014 tindrà 4 mesos i un terç de
serveis a prestar, i que l’anualitat de 2024 tindrà 7 mesos i dos terços de
mensualitat, donant com a resultat el següent pressupost plurianual:
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Mensual

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
TOTAL

PRESSUPOST
SENSE IVA
358.126,72 €
991.735,54 €
991.735,54 €
991.735,54 €
991.735,54 €
991.735,54 €
991.735,54 €
991.735,54 €
991.735,54 €
991.735,54 €
633.608,82 €
9.917.355,40 €

IVA (21%)
75.206,61 €
208.264,46 €
208.264,46 €
208.264,46 €
208.264,46 €
208.264,46 €
208.264,46 €
208.264,46 €
208.264,46 €
208.264,46 €
133.057,85 €
2.082.644,60 €

PRESSUPOSTAMB
IVA
433.333,33
1.200.000 €
1.200.000 €
1.200.000 €
1.200.000 €
1.200.000 €
1.200.000 €
1.200.000 €
1.200.000 €
1.200.000 €
766.666,67 €
12.000.000,00 €

Per aquest motiu, l’import màxim de l’encàrrec de gestió a MIBSA és de
9.917.355,40 € de la partida 19501/521A01/64000.00 dels pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears –o la seva equivalent - per l’any
2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023 i 2024 que correspon
a una inversió immaterial tal com diu l’informe d’imputació de la despesa de dia 9
abril de 2014, conformement a l’establert en els articles 47 a 50 del Decret 75/2004,
de 27 d’agost, de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de finances i
de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
que amb un IVA (21%) de 2.082.644,60 €, suma un total de 12.000.000€.
Tota aquesta despesa es facturarà mitjançant les tarifes aprovades pel conseller de
Presidència, de 29 de març de 2011, en el cas que la tecnologia sigui TDT, o bé
mitjançant la subcontractació realitzada amb altres empreses que proporcionin
tecnologies alternatives.
Una vegada justificada la feina de forma mensual es realitzarà un pagament per
cada una de les mensualitats i que correspondrà amb:
• Cas TDT: els serveis realment prestats juntament amb el petit material que
s’hagi hagut d’adquirir i instal·lar, prèvia certificació acreditativa del serveis
realitzats amb el seu correcte funcionament. Aquestes acreditacions seran
responsabilitat de la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament
Tecnològic.
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ANUALITAT

• Altres Tecnologies: els serveis prestats d’acord a la subcontractació realitzada
per Multimèdia de les Illes Balears prèvia certificació acreditativa del serveis
realitzats amb el seu correcte funcionament. Aquestes acreditacions seran
responsabilitat de la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament
Tecnològic

7. Seguiment, control i recepció dels treballs
El director del projecte, per al seu seguiment i control, serà el Director General
d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic.
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Una vegada acabada el període d’execució, els serveis executats a aquesta encomana
seran objecte de reconeixement i comprovació pel tècnic assignat per aquesta tasca.
S’haurà de sol·licitar a la Intervenció General un representant per l’eventual
assistència.

Palma, a 3 de juny de 2014
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ANNEX I –TARIFES UNITARIES
Preu anual
(sense IVA)

Concepte

Comentaris

Equipament TDT
494,97 €

Manteniment transmissor 1 W

881,35 €

Manteniment gap-filler 5 W

562,17 €

Manteniment transmissor 5 W

948,55 €

Manteniment gap-filler 20 W

2.023,68 €

Manteniment transmissor 20 W
Manteniment de centres de
telecomunicacions

2.252,14 €

Manteniment bàsic de centre de
telecomunicacions

6.023,17 €

Manteniment AC tipus 1

1.011,49 €

Manteniment AC tipus 2

547,78 €

Manteniment grup electrògen
(alimentació auxiliar)

800,00 €

Manteniment grup electrògen
(alimentació principal)
Refacturació de serveis
externalitzats
Refacturació extensió TDT 5
centres Abertis
(Valldemossa i El Port de Sóller RGE-, Cala Sant Vincenç Eivissa,
Sant Josep i Sant Miquel -SFN-)
Refacturació extensió TDT centre
Formentera

25.200,00 €

http://vd.caib.es/1401790997927-72186538-3896644772820258373

Manteniment gap-filler 1 W

Inclou reposició de material averiat i
intervencions de manteniment
Inclou reposició de material averiat,
(també receptor satèl·lit) i intervencions
de manteniment
Inclou reposició de material averiat i
intervencions de manteniment
Inclou reposició de material averiat,
(també receptor satèl·lit) i intervencions
de manteniment
Inclou reposició de material averiat i
intervencions de manteniment
Inclou reposició de material averiat,
(també receptor satèl·lit) i intervencions
de manteniment

Inclou assegurança, manteniment
preventiu, consum elèctric i costos
empresa
Inclou manteniment i reposició del
material averiat
Inclou manteniment i reposició del
material averiat
Inclou canvis d'oli, repostatges i
verificació del correcte funcionament 4
vegades/any (concebut per grups en
repòs la majoria de l'any).
Inclou canvis d'oli, repostatges i
verificació del correcte funcionament
mensualment (concebut per grups en
actiu permanentment)

50.566,51 €
118.128,83 €

C/ de Sant Pere, núm. 7. 07012 Palma
Tel.: 971-17-78-78Fax: 971-17-60-13 Web: http://dgtic.caib.es
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Refacturació fibra opt Telefónica
Amortització 2on MUX AUT
centres Abertis

91.660,57 €
152.939,20 €

http://vd.caib.es/1401790997927-72186538-3896644772820258373

Servei de coubicació a centres variable, segons
aliens tarifes de tercers

Previsió de reposició del material
Coubicació a centres aliens, segons les
tarifes de l'operador, majorat un 15%
per benefici industrial i dividit
proporcionalment en funció de
l'ocupació de l'espai llogat i consum
elèctric.
Inclou consum elèctric.

C/ de Sant Pere, núm. 7. 07012 Palma
Tel.: 971-17-78-78Fax: 971-17-60-13 Web: http://dgtic.caib.es
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Centre

CAPDEPERA

CALA LLONGA
3

CALA TARIDA
3

CALA VADELLA

ROCA LLISA

BANYALBUFAR
1
0,08
625,67 €

1
0,08
992,90 €

7
1
0,08
790,67 €

6
1
0,08
749,42 €

S'ESGLESIA VELLA
6
1
0,08
749,42 €

ALARÓ

7

1

0,08

790,67 €

ARTA

3

0,08

1.038,55 €

0,08

1.016,05 €

5

1

7

1

BUNYOLA

7

CAMPANET

3

5

1

CANYAMEL

4

4

4

1

1

0,08

790,67 €

0,08

1.077,19 €

1

0,08

960,71 €

1

0,08

818,11 €

1

C/Sant Pere, núm. 7. DP 07012
Tel.: 971 17 67 00 Fax: 971 21 36 34 Web: http://dgtic.caib.es
Manteniment AC tipus 2

Manteniment AC tipus 1

Manteniment bàsic del centre

Manteniment transmissor 20 W

Manteniment gap-filler 20 W

Preu Total

Coeficient Temporal – equival a un mes sobre una anualitat-

Manteniment grup electrògen (alimentació principal)

Manteniment grup electrògen (alimentació auxiliar)

http://vd.caib.es/1401790997927-72186538-3896644772820258373

5
Manteniment transmissor 5 W

Manteniment gap-filler 5 W

Manteniment transmissor 1 W

Manteniment gap-filler 1 W

ANNEX II – DETALL DEL EQUIPAMENT

Serveis tarificats

COLL DE SA BATALLA
(ESCORCA)

7

1

0,08

790,67 €

FONT DE SA CALA

3

1

0,08

625,67 €

LLUC

3

1

0,08

992,90 €

MANCOR DE LA VALL

7

1

0,08

790,67 €

SANT ELM

6

1

0,08

749,42 €

SANT LLORENÇ

3

0,08

1.143,86 €

S'HORTA

7

1

0,08

2.890,67 €

1

0,08

3.221,99 €

1

0,08

919.46 €

1

0,08

749.42 €

5

1

3
3

CALA MORELL

6

1

1

SON SERVERA (SON
CORB)
CALA BLANCA

1

5

1

4

1

ES MURTAR

6

1

0,08

749.42 €

PUNTA PRIMA

3

4

1

0,08

919.46 €

SANTO TOMAS

3

4

1

0,08

919.46 €

S'ALGAR

3

4

SON BOU

6

SA TALAIA SANT LLUIS
(Binibeca)

3

S'ENCLUSA
POICAS

4

1

3

0,08

1.804.21€

0,08

919.46 €

1

0,08

749.42 €

0,08

2.686,22 €

1

CRESTATX

1

1

1

1

4

1

0,08

919.46 €

5

1

0,08

869,16 €

0,08

1.003,75 €

0,08

1.070,42 €

0,08

1.003,75 €

SA MIRANDA

3

4

1

1

SANT FERRAN

3

4

1

1

ES CAP DE BARBARIA

3

4

1

1

1

TOTAL MENSUAL (SENSE IVA)

C/ de Sant Pere, núm. 7. 07012 Palma
Tel.: 971-17-78-78Fax: 971-17-60-13 Web: http://dgtic.caib.es

36.888,92 €

2

http://vd.caib.es/1401790997927-72186538-3896644772820258373
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ANNEX III – SERVEIS ACTUALS DE TDT.
RGE

Andratx II

RGE2

SFN (3)

X

X

AUT1

AUT2

INS

LOC

Total
4

Alaró

X

X

X

X

X

X

8

Artà

X

X

X

X

X

X

8

Banyalbufar

X

X

X

X

X

Bunyola

X

X

X

X

Cala St Vicenç

X

X

X

7
4

Campanet

X

X

X

X

X

Canyamel

X

X

X

X

X

Capdepera

7

7
X

8

X

3

Coll Batalla

X

X

X

X

X

7

Crestatx

X

X

X

5

Deià

X

X

4

Estellencs

X

X

4

Font Cala

X

X

4

Lluc

X

X

X

X

X

7

Mancor

X

X

X

X

X

7

X

X

X

X

6

Port Canonge
Port Sóller

X

Puigpunyent

http://vd.caib.es/1401790997927-72186538-3896644772820258373

MALLORCA

1
X

X

4
5

Sant Elm

X

X

X

St Llorenç C.

X

X

X

Sta. Ponça

X

X

X

8

X

3

S'Horta

X

X

X

X

X

X

8

Son Corb

X

X

X

X

X

X

8

Valldemossa

X

1

MENORCA

RGE

RGE2

SFN(3)

AUT1

AUT2

INS

Binibèquer

X

X

X

X

X

5

Cala Blanca

X

X

X

X

X

7

C/ de Sant Pere, núm. 7. 07012 Palma
Tel.: 971-17-78-78Fax: 971-17-60-13 Web: http://dgtic.caib.es

LOC

Total

3

Cala Morell

X

X

X

X

X

7

Es Murtar

X

X

X

X

X

7

Poicas

X

X

X

X

X

7

Punta Prima

X

X

X

X

X

7

St Tomàs

X

X

X

X

X

7

S'Algar

X

X

X

X

X

7

Son Bou

X

X

X

X

X

7

EIVISSA

RGE

RGE2

SFN(3)

AUT1

AUT2

Cala Llonga

X

X

4

Cala St Vicent

X

X

4

X

X

Cala Vedella

X

X

X

5

X

X

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RGE

RGE2

SFN(3)

AUT1

AUT2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sant Miquel
S'Església V.
FORMENT.
Cap Barbaria
La Mola
Sa Miranda

X

X

X

X

8

8
http://vd.caib.es/1401790997927-72186538-3896644772820258373

X

X

Total

X

Sant Mateu

X

LOC

Cala Tarida
Es Cubells

X

INS

4

X

7
INS

X

LOC

Total

X

8

X

5

X

8

Nota: Els canals concrets es poden extreure de la pàgina web:
http://www.caib.es/cenemifront/
i equivalen, pel cas de Mallorca, als següents:
• RGE1: 63 – El canal de TVE1 està regionalitzat.
• RG2: 54
• SFN1: 67
• SFN2: 68
• SFN3: 69
• AUT1: 65
• AUT2: 26

C/ de Sant Pere, núm. 7. 07012 Palma
Tel.: 971-17-78-78Fax: 971-17-60-13 Web: http://dgtic.caib.es
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ANNEX IV – MAPES DE COBERTURES DE LA ZONA 2 PER ILLES O
AGRUPACIONS D’ILLES I SERVEIS.

http://vd.caib.es/1401790997927-72186538-3896644772820258373

• COBERTURA DEL SERVEI AUTONÒMIC DE TELEVISIÓ DIGITAL A LA
ZONA 2 - MALLORCA

C/ de Sant Pere, núm. 7. 07012 Palma
Tel.: 971-17-78-78Fax: 971-17-60-13 Web: http://dgtic.caib.es
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http://vd.caib.es/1401790997927-72186538-3896644772820258373

• COBERTURA DEL SERVEI PÚBLIC ESTATAL DE TELEVISIÓ DIGITAL A LA
ZONA 2 – MALLORCA

C/ de Sant Pere, núm. 7. 07012 Palma
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• COBERTURA DEL SERVEI PRIVAT ESTATAL DE TELEVISIÓ DIGITAL A LA
ZONA 2 – MALLORCA

C/ de Sant Pere, núm. 7. 07012 Palma
Tel.: 971-17-78-78Fax: 971-17-60-13 Web: http://dgtic.caib.es
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http://vd.caib.es/1401790997927-72186538-3896644772820258373

• COBERTURA DEL SERVEI PÚBLIC I PRIVAT, ESTATAL I AUTONÒMIC DE
TELEVISIÓ DIGITAL A LA ZONA 2 – MENORCA

C/ de Sant Pere, núm. 7. 07012 Palma
Tel.: 971-17-78-78Fax: 971-17-60-13 Web: http://dgtic.caib.es
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• COBERTURA DEL SERVEI AUTONÒMIC DE TELEVISIÓ DIGITAL A LA
ZONA 2 – PITIÜSES

C/ de Sant Pere, núm. 7. 07012 Palma
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http://vd.caib.es/1401790997927-72186538-3896644772820258373
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http://vd.caib.es/1401790997927-72186538-3896644772820258373

• COBERTURA DEL SERVEI PÚBLIC ESTATAL DE TELEVISIÓ DIGITAL A LA
ZONA 2 – PITIÜSES

C/ de Sant Pere, núm. 7. 07012 Palma
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http://vd.caib.es/1401790997927-72186538-3896644772820258373

• COBERTURA DEL SERVEI PRIVAT ESTATAL DE TELEVISIÓ DIGITAL A LA
ZONA 2 – PITIÜSES

C/ de Sant Pere, núm. 7. 07012 Palma
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• COBERTURA DEL SERVEI PRIVAT LOCAL DE TELEVISIÓ DIGITAL A LA
ZONA 2 – PITIÜSES

C/ de Sant Pere, núm. 7. 07012 Palma
Tel.: 971-17-78-78Fax: 971-17-60-13 Web: http://dgtic.caib.es

13

ANNEX V – MAPES DE COBERTURES DE LA ZONA 3 PER ILLES O
AGRUPACIONS D’ILLES I SERVEIS.

http://vd.caib.es/1401790997927-72186538-3896644772820258373

• COBERTURA DEL SERVEI AUTONÒMIC DE TELEVISIÓ DIGITAL A LA
ZONA 3 - MALLORCA

C/ de Sant Pere, núm. 7. 07012 Palma
Tel.: 971-17-78-78Fax: 971-17-60-13 Web: http://dgtic.caib.es
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• COBERTURA DEL SERVEI PÚBLIC I PRIVAT ESTATAL DE TELEVISIÓ
DIGITAL A LA ZONA 3 – MALLORCA

C/ de Sant Pere, núm. 7. 07012 Palma
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• COBERTURA DEL SERVEI PÚBLIC I PRIVAT, ESTATAL I AUTONÒMIC DE
TELEVISIÓ DIGITAL A LA ZONA 3 – MENORCA

C/ de Sant Pere, núm. 7. 07012 Palma
Tel.: 971-17-78-78Fax: 971-17-60-13 Web: http://dgtic.caib.es
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• COBERTURA DEL SERVEI AUTONÒMIC DE TELEVISIÓ DIGITAL A LA
ZONA 3 – PITIÜSES
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• COBERTURA DEL SERVEI PRIVAT I PUBLIC ESTATAL DE TELEVISIÓ
DIGITAL A LA ZONA 3 – PITIÜSES
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• COBERTURA DEL SERVEI LOCAL DE TELEVISIÓ DIGITAL A LA ZONA 3 –
PITIÜSES

C/ de Sant Pere, núm. 7. 07012 Palma
Tel.: 971-17-78-78Fax: 971-17-60-13 Web: http://dgtic.caib.es
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ANNEX V – TAULES DE POBLACIÓ ESTIMADA AFECTADA PEL SERVEI DE
TELEVISIÓ DIGITAL A LES ZONES RURALS I MENYS URBANITZADES (ZONA 2)
I DE LES ZONES SENSE COBERTURA TERRESTRE (ZONA 3)

MALLORCA

MENORCA

PITIÜSES

21.257

2.446

9.175

CANALS
PÚBLICS

ESTATALS 12.090

2.446

2.017

CANALS
PRIVATS

ESTATALS 32.061

2.446

10.951

Sense servei

8.485

A

CANALS
AUTONÒMICS

LA

Sense servei

http://vd.caib.es/1401790997927-72186538-3896644772820258373

POBLACIÓ
ESTIMADA
ZONA 2

CANALS LOCALS

C/ de Sant Pere, núm. 7. 07012 Palma
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POBLACIÓ
ESTIMADA
ZONA 3

A

MALLORCA

MENORCA

PITIÜSES

50.053

8.776

11.683

48.669

8.776

10.740

48.669

8.776

10.740

Sense servei

Sense servei

13.206

LA

CANALS
AUTONÒMICS

CANALS
PRIVATS

ESTATALS

ESTATALS

http://vd.caib.es/1401790997927-72186538-3896644772820258373

CANALS
PÚBLICS

CANALS LOCALS

C/ de Sant Pere, núm. 7. 07012 Palma
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