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Benvolgut,

Com bé sabeu, un cop finalitzat amb èxit el procés de transició de la televisió analògica a la
TDT a totes les llars i edificis del país, s’han regulat nous canals de la TDT d’àmbit estatal i és
previst el canvi de freqüències en una part significativa dels actuals, tal i com determina el
Reial Decret 3675/2010, de 26 de març, dictat pel Ministeri d’Indústria. Som conscients que
durant els propers anys caldrà fer actuacions en moltes capçaleres de les antenes col·lectives
existents, per poder garantir que tota l’oferta disponible de televisió arribarà a totes les
pantalles de televisió.
Des del Govern de la Generalitat hem valorat de forma molt positiva el treball realitzat per les
empreses instal·ladores de telecomunicacions i, en concret, hem constatat que la posada en
marxa d’una acreditació comuna, adreçada a la ciutadania com a símbol de garantia de
qualitat en el servei al client –el carnet Agent TDT— ha estat un dels elements que han
ajudat en el ràpid i exitós procés d’adaptació a la TDT al nostre país.
Amb la voluntat de poder continuar oferint un missatge de confiança a la ciutadania alhora de
contactar amb una empresa instal·ladora de telecomunicacions per realitzar les adaptacions
que siguin necessàries, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat
ha dictat l’Ordre CMC/395/2010 per la qual es perllonga la vigència dels distintius Agent
TDT fins al 31 de desembre del 2015.
Per tant, sense haver de fer cap gestió per part seva, les acreditacions Agent TDT que
disposa, no deixaran de ser vàlides el 31 de desembre d’enguany, sinó que tindran 5 anys
més de vigència.
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