
La comarca del Maresme

és capdavantera en el

desplegament de la televisió

digital terrestre (TDT)

a Catalunya.

La TDT és la forma com

es rebrà la televisió en el futur,

ofereix un munt de serveis i

possibilitats, a més de millorar

la qualitat d’imatge i so.

MARESME DIGITAL és

una iniciativa impulsada per la

Generalitat de Catalunya,

oberta a tots els ciutadans

del Maresme, que permet

donar un pas endavant

al nostre país en aquest

nou concepte de televisió,

la televisió digital terrestre.

Ara, la televisió del futur és

al teu abast.

El futur

de la

televisió

digital

comença al

Maresme
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de la
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digital

comença al

Maresme

http://www.tdtcat.net

www.gencat.net/dursi/stsi/tdt

http://www.tvcatalunya.com/digital

Per a més informació:

Consel l  Comarcal
i  ajuntaments del Maresme
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Digital,

el primer

pas

d’un gran

projecte,

ara al

teu abast

Què és la TDT?

La Televisió Digital Terrestre (TDT) és una nova
tecnologia de difusió que substituirà la televisió
analògica convencional que tots coneixem. Ara
ja ens hi podem adaptar.

Avantatges:

• millor qualitat d’imatge, semblant a la 
tecnologia DVD

• absència d’interferències

• millor qualitat de so, amb possibilitat de
so digital multicanal i connexió a sistema 
Home Cinema (so envoltant d’alta qualitat)

• accés a serveis i continguts interactius

• emissions totalment gratuïtes i en règim
obert

• en un futur, més canals de televisió, també
gratuïts

Què podem rebre?

Les emissions de Televisió de Catalunya:

Així com un canal en proves, el Canal Pilot,
que emetrà exclusivament en digital.

Les cadenes d’àmbit estatal també emeten els
seus programes en digital.

Els serveis i continguts interactius
Amb la TDT, l’usuari pot gaudir d’una
àmplia gamma de serveis addicionals,
des d’informació de la programació en pantalla
(EPG), notícies, el temps, fins a aplicacions
interactives, com la participació en concursos,
xats, jocs i enquestes.

Què hem de fer per rebre la TDT?

 1  Cal comprovar si a la teva població hi ha
cobertura de TDT. Aquesta informació l’obtindràs
a través del teu instal·lador o distribuïdor habituals,
o al web:
http://www.tdtcat.net

 2  Cal comprovar que la teva antena estigui
preparada per rebre el nou senyal, ja que els
programes transmesos per TDT es reben per l’antena
convencional, ja sigui individual o col·lectiva.

Per fer-ho, has d’avisar un instal·lador
degudament habilitat. Al Registre
d’instal·ladors de telecomunicacions de
Catalunya trobaràs l’instal·lador habilitat més
proper:
www.gencat.net/dursi/stsi/ict

 3  Cal adquirir un receptor adequat,
a la teva botiga o distribuïdor habituals.

Possibilitats:

A) Receptor amb MHP:
permet rebre els serveis interactius, a més de la
programació digital.

Aquests receptors MHP
(Multimedia Home Platform)
tenen un distintiu propi:

B) Receptor bàsic:
només permet rebre la programació digital.

D’aquests receptors, n’hi ha de dos tipus:

• el descodificador, que es connecta 
directament al televisor convencional, i

• el televisor digital integrat, el qual
incorpora el receptor dins l’aparell.

En qualsevol cas, cal exigir que
el receptor porti el segell DVB,
que garanteix la total
compatibilitat amb la TDT.


