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RD 587/2021- ES REACTIVEN ELS AJUTS A LES ADAPTACIONS DE LES COMUNITATS AL
SEGON DIVIDEND DIGITAL (LÍMIT 31/10/2021)
Tenint en compte les raons d'interès públic i social que van inspirar la convocatòria i
l'atorgament d'aquestes subvencions, amb data 5 d'agost de 2021 es va publicar al BOE el
RD 587/2021, de 20 de juliol, pel qual es regula la concessió de subvencions destinades a
compensar els costos, en què les comunitats de propietaris han incorregut, per garantir la
recepció o l'accés als serveis de comunicació audiovisual televisiva amb motiu de
l'alliberament de la banda de freqüències 694-790 MHz; aquest decret té com a objectiu
poder garantir la possibilitat que es disposi d'un nou termini per a poder presentar les
oportunes sol·licituds de subvenció amb la mateixa finalitat.
Així, mitjançant el reial decret, es regula una nova concessió de subvencions destinades a
compensar els costos derivats de la recepció o accés als serveis de comunicació
audiovisual televisiva en les edificacions afectades per l'alliberament de la banda de
freqüències 694-790 MHz (segon dividend digital).
Et recordem que la quantia de les subvencions oscil·la entre 104,3 € i 677,95 €, depenent
del tipus d'infraestructura instal·lada prèviament i, per tant, del tipus d'adaptació que hagi
de realitzar l'instal·lador. Les comunitats de veïns podran sol·licitar aquesta subvenció
sempre amb posterioritat a la contractació del servei.
Les subvencions podran sol·licitar-se fins al dia 31 d'octubre de 2021, si bé es manté que
l'actuació subvencionable haurà d'haver finalitzat, en tot cas, amb anterioritat al dia 31 de
desembre de 2020. La resta de condicions i requisits pels quals es regulen les subvencions
a què es refereix el present Reial decret estan clarament inspirats en els aprovats en el Reial
Decret 392/2019, de 21 de juny.
Així mateix et recordem novament, que per a poder obtenir la subvenció, les activitats
subvencionables s'han d'haver realitzat en les edificacions ubicades en alguna de les àrees
geogràfiques relacionades en l'annex I de el Pla tècnic nacional de la televisió digital
terrestre aprovat pel Reial Decret 391 / 2019, de 21 de juny.

Procediment.
1. La sol·licitud i tramitació de les subvencions es realitzarà a través de les seus
electròniques de l'Entitat Pública Empresarial Red.es o de el Ministeri d'Afers Econòmics
i Transformació Digital, en els termes que s'estableixin en la convocatòria. La
comunicació per mitjans electrònics serà obligatòria.
2. La convocatòria, que haurà de ser objecte de l'oportuna publicitat, establirà els
requisits, documentació i terminis de presentació de les sol·licituds, amb les especialitats
que preveu aquest Reial decret, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i el seu Reglament
de desenvolupament. Igualment, ha d'establir el pressupost total que podrà arribar a la
concessió de les ajudes.
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A la data d'aquesta circular, encara no s'ha publicat aquesta convocatòria però a causa
del breu termini concedit (31/10/2021) et recomanem que, si disposes d’instal·lacions
executades amb anterioritat a desembre de 2020 que compleixen les condicions indicades
en les bases i que tenen pendent sol·licitar-tramitar la subvenció, preparis la documentació
per acompanyar-la en quant el Ministeri obri la convocatòria.
Es pot obtenir la informació per a sol·licitar
www.televisiondigital.es i a la seu electrònica.
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