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COMISSIÓ DEL MERCAT DE LES TELECOMUNICACIONS 
 
 
 
 
 
Expedient: 2001/5239 
 
MS/ab 
 

Amb relació a la sol·licitud formulada per l’entitat FLASH10 FIBRE OPTICS NET, 
S.A., el dia 17-08-2001, per al seu coneixement, la notificació en forma i els altres efectes, 
s’acompanya l’Acord adoptat pel Consell de la Comissió del Mercat de les 
Telecomunicacions en la sessió celebrada el dia 27-09-2001 
 

Madrid, 2 d’octubre del 2001 
 

EL DIRECTOR DE REGULACIÓ D’OPERADORS 
P.D., DEL CONSELL DE LA COMISSIÓ, 

(Resolució de 15-XII-2000, B.O.E. de 26-XII-2000) 
 
 
 

Signat: Juan Junquera Temprano 
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EL SR. JOSÉ GIMÉNEZ CERVANTES, secretari del Consell de la Comissió del Mercat 
de les Telecomunicacions, fent ús de les competències que se li atorguen de conformitat amb 
l’article 40 del Reglament de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, aprovat pel 
Reial decret 1994/1996, de 6 de setembre, 
 

CERTIFICA: 
 

Que en la sessió del Consell de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, 
celebrada el dia 27 de setembre del 2001, el Consell ha adoptat el següent ACORD, amb 
relació a l’expedient  2001/5239. 

 
“En compliment dels preceptes continguts en la Llei 11/1998, de 24 d’abril, general de 

telecomunicacions, en el Reial decret 1652/1998, de 24 de juliol, pel qual es regula el Registre 
Especial de Titulars d’Autoritzacions Generals, i en l’Ordre de 22 de setembre de 1998, per la 
qual s’estableixen el règim aplicable a les autoritzacions generals per a serveis i xarxes de 
telecomunicacions i les condicions que els seus titulars han de complir, i en consideració als 
següents 
 

I.-ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer. Mitjançant un escrit presentat el dia 17 d’agost de l’any actual, el Sr. Agustín Bas 

Serra, en nom i representació de l’entitat FLASH10 FIBRE OPTICS NET, S.A., 
C.I.F. núm. A-62/204518, i amb domicili social i a l’efecte de notificacions a Barberà 
del Vallès (Barcelona), C7 Mogoda, 1, notifica la seva voluntat de prestar els serveis 
d’ “Àudio-visual sota demanda”, Àudio-visual quasi a la demanda”, Àudio-visual a la 
carta”, Àudio-visual Difusió”, “videoconferència”, “missatgeria”, “telebanca”, 
“telemedicina”, “teleprocés”, “telecompra”, “telereserves”, “teletreball”, 
“teleseguretat”, “teledomòtica” i jocs interactius, a l’empara de l’Autorització General 
de tipus C la titularitat de la qual posseeix. 

 
Segon. A l’escrit de notificació s’acompanya una declaració responsable en la qual 

s’assumeixen les condicions que s’estableixen en l’Ordre de 22 de setembre de 1998 
per a les Autoritzacions Generals i les que, en cada cas, resultin aplicables. 

 
Tercer. Segons que descriu la societat interessada en la documentació tècnica aportada, els 

serveis que té la intenció de prestar, es facilitaran mitjançant la xarxa de dades de la 
societat. En referència als formats de continguts àudio-visuals i/o de televisió, aquests 
es presentaran en forma de programes concrets, canals de televisió sense o amb 
postproducció, subministrats per empreses de producció àudio-visual (públiques, 
privades estrangeres) o d’altres operadors de telecomunicacions, amb o sense 
interactivitat. 

 
Pel que fa als serveis de telebanca, telemedicina, teleprocés, telecompra, telereserves, 
teletreball, teleseguretat, teledomòtica i jocs interactius, aquests seran prestats també 
per terceres persones, de la mateixa manera que els serveis de videoconferència i 
missatgeria. En tot cas, la societat interessada serà responsable davant els seus clients 
de la qualitat del servei davant els clients. 

 
Quart. La societat FLASH10 FIBRE OPTICS NET, S.A. està inscrita en el Registre 

Especial de Titulars d’Autoritzacions, com a titular d’una Autorització General de 
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tipus C, segons l’Acord adoptat pel Consell de la Comissió del Mercat de les 
Telecomunicacions de 27 d’abril del 2000, la qual presta en l’actualitat, segons que 
consta en aquest Registre, els serveis englobats sota la denominació de Proveïdor 
d’Accés a Internet. Aquesta també està inscrita en el Registre Especial de Titulars de 
Llicències Individuals, com a titular d’una llicència individual del tipus B1, en l’àmbit 
de la comunitat autònoma de Catalunya, atorgada per un Acord del Consell de la 
Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, de 22 de juny del 2000. 

 
II-FONAMENTS DE DRET 

 
Primer. En la Llei 11/1998, de 24 d’abril, general de telecomunicacions s’estableix, en el seu 

article 10, que es requerirà una Autorització General per a la prestació de serveis de 
telecomunicació i per a l’establiment o explotació de les xarxes de telecomunicacions 
que no requereixin l’atorgament d’una llicència individual. 

 
Segon. En l’Ordre de 22 de setembre de 1998, per la qual s’estableixen el règim aplicable a 

les autoritzacions generals per a serveis i xarxes de telecomunicacions i les condicions 
que els seus titulars han de complir, es disposa, en el seu article 4, que per poder 
prestar un servei o establir explotar una xarxa per als quals sigui necessària una 
autorització general, les persones interessades ho hauran de notificar a la Comissió del 
Mercat de les Telecomunicacions. 

 
Tercer. De conformitat amb les disposicions de l’article 3.3 de la precitada Ordre de 22 de 

setembre, les Autoritzacions Generals de tipus C habiliten per a la prestació de serveis 
de transmissió de dades disponibles al públic. 

 
Quart. L’article 4.3 de l’Ordre de 22 de setembre sobre Autoritzacions Generals, estableix 

que la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions realitzarà d’ofici la inscripció de 
les dades de la persona interessada i del servei o xarxa en el Registre Especial de 
Titulars d’Autoritzacions Generals, d’acord amb les disposicions de l’article 8 de la 
Llei general de telecomunicacions. 

 
Cinquè. La Llei general de telecomunicacions, defineix el concepte de serveis de 

telecomunicació com “tota transmissió, emissió, o recepció de signes, senyals, escrits, 
imatges, sons o informacions  de qualsevol tipus, per fil, radiolectricitat, mitjans 
òptics o altres sistemes electromagnètics.” 

 
Sisè. De conformitat amb els preceptes continguts en la Llei 11/1998, de 24 d’abril, general 

de telecomunicacions, i la seva normativa de desenvolupament, no es poden 
considerar com a serveis de telecomunicació, aquells que consisteixen a allotjar o 
albergar la informació, sigui del tipus que sigui, que es trasllada a l’usuari utilitzant els 
serveis prestats pels diferents operadors a l’empara dels títols habilitadors que els 
hagin estat atorgats. 

 
Setè. En virtut de les disposicions de l’article 1.dos, 2.b, de la Llei 12/1997, de 24 d’abril, de 

liberalització de les telecomunicacions, aquesta Comissió del Mercat de les 
Telecomunicacions és competent per a l’atorgament de títols habilitadors per a la 
prestació de serveis de telecomunicació. En conseqüència, també és competent per 
determinar, a aquest efecte, si un servei és o no de telecomunicació. 
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Vuitè. En consideració a la normativa anteriorment esmentada, i un cop estudiada la 
documentació tècnica presentada per la societat interessada, s’ha d’analitzar 
prèviament, de conformitat amb aquestes disposicions, quins són aquells que tenen la 
consideració de serveis de telecomunicació, de conformitat amb la definició que la 
Llei general de telecomunicacions determina en el seu Annex, que es poden prestar a 
l’empara d’una Autorització General de tipus C i quins es poden considerar que no són 
serveis de telecomunicació, sinó que són un altre tipus de serveis, com els 
d’informació, o les prestacions que la societat interessada facilita als seus clients. 

 
a) En el primer cas, analitzant detalladament la descripció facilitada per la societat 

interessada, es considera que el serveis de: 
 

- “Àudio-visual sota demanda”, Àudio-visual quasi a la demanda” i “Àudio-
visual a la carta”, són serveis interactius, personalitzats, que es presten 
mitjançant canals punt a punt dedicats, en els quals l’usuari elegeix un 
programa concret mitjançant la xarxa, que és executat en un servidor remot i 
visualitzat a casa de l’usuari en temps real, que es poden prestar a l’empara 
d’una Autorització General de tipus C sota la denominació genèrica de 
Transmissió d’informació, text, imatge i so mitjançant xarxes públiques 
fixes”. 
 

- Igualment, el servei de videoconferència és un servei subministrat mitjançant 
tecnologia digital que transforma imatge i so en dades, i per consegüent, també 
es pot prestar a l’empara de d’una Autorització General de tipus C. 
 

- Quant al servei de Missatgeria, es considera que és una facilitat del correu 
electrònic que permet als seus usuaris, pel fet d’estar connectats a un mateix 
servidor, rebre o enviar missatges pràcticament en temps real, per la qual cosa 
no s’ha d’incloure en l’ampliació de l’Autorització sol·licitada, ja que la 
societat interessada ja està prestant aquest servei englobat sota la denominació 
genèrica de “Proveïdor d’Accés a Internet”. 
 

- Pel que fa al servei d’“Àudio-visual Difusió”, s’ha de tenir en compte que en 
la Disposició transitòria sisena de la Llei general de telecomunicacions, 
s’estableix que els articles 25 i 28 i la Disposició addicional 6a de la Llei 
d’ordenació de les telecomunicacions, relatius als serveis de radiodifusió 
sonora i de difusió de televisió, seguiran vigents fins que s’aprovi la normativa 
específica que reguli els esmentats serveis. Així mateix la Disposició 
derogatòria única de la mateixa Llei deroga les lleis 37/1995 i 42/1995, 
respectivament, de telecomunicacions per satèl·lit i telecomunicacions per 
cable, a excepció de les disposicions relatives al règim del servei de difusió i de 
televisió. 

 
En conseqüència, no es poden atorgar serveis de difusió àudio-visual a l’empara 
de la Llei general de telecomunicacions, sinó de conformitat amb la normativa 
que es declara vigent. 
 
Així mateix, tal com ha assenyalat aquesta Comissió en diferents resolucions 
(per totes, resolució de 24 de maig del 2001, en la que es contesta a una 
consulta formulada per l’Ajuntament de Baena), respecte del servei de difusió 
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de televisió per cables, es pot concloure que són dos els elements que 
caracteritzen els serveis de difusió de ràdio i de televisió i que els distingeixen 
dels altres serveis que genèricament puguin ser qualificats com àudio-visuals: 

 
- Que les imatges i sons que es difonguin constitueixin una programació 

prefixada pel difusor. 
 

- Que els serveis es dirigeixin de manera simultània a una multiplicitat 
d’usuaris sense possibilitat d’interactuar sobre el servei. 

 
Tota activitat àudio-visual a la que no es puguin atribuir les anteriors 
condicions, s’ha d’entendre que ha de quedar coberta per un títol que es 
preveuen en la Llei general de telecomunicacions. 

 
b) Quant als serveis de telebanca, telemedicina, teleprocés, telecompra, 

telereserves, teletreball, teleseguretat, teledomòtica, etc., d’acord amb les 
disposicions de la normativa anteriorment indicada, es considera que no tenen la 
consideració de serveis de telecomunicació. Bàsicament es poden definir com el 
subministrament d’informació o facilitats que es traslladen a l’usuari utilitzant els 
servis prestats pels diferents operadors, o per ell mateix, a l’empara dels títols 
habilitadors que els hagin estat atorgats, i per consegüent, pel fet de no tenir la 
consideració de serveis de telecomunicació, per a la seva prestació no es requereix 
cap títol habilitador específic, dels que es preveuen en la Llei general de 
telecomunicacions. 

 
No obstant això, en el cas que ens ocupa, ja que la societat interessada facilita els 
mitjans perquè aquests serveis arribin als usuaris, es considera que està prestant un 
servei de telecomunicació de “Subministrament de commutació de dades per 
paquets o circuits”. 

 
Per tot el que antecedeix, aquesta Comissió del Mercat de les 

Telecomunicacions, en l’exercici de les funcions que li són atribuïdes en l’article 1. 
dos. 2.b) i 2.n) de la Llei 12/1977, de 24 d’abril, de liberalització de les 
telecomunicacions, en l’article 1 del Reial decret 1652/1998, de 24 de juliol, pel qual 
es regula el Registre Especial de Titulars d’Autoritzacions Generals, en l’article 4.3 de 
l’Ordre de 22 de setembre de 1998, per la qual s’estableixen el règim aplicable a les 
autoritzacions generals per a serveis i xarxes de telecomunicacions i les condicions que 
han de complir els seus titulars, i 
 

A C O R D A: Que es procedeixi a la inscripció, en el Registre Especial de 
Titulars d’Autoritzacions Generals, de la modificació per ampliació de 
l’AUTORITZACIÓ GENERAL DE TIPUS C, de la qual ja és titular la societat 
FLASH10 FIBRE OPTICS NET, S.A., per un acord del Consell de la Comissió del 
Mercat de les Telecomunicacions de 27 de d’abril del 2000, per incloure la prestació 
dels serveis de telecomunicació de: 
 
✓ Videoconferència, 
✓ “Transmissió d’informació, text, imatge i so mitjançant xarxes públiques 

fixes, per als serveis d’“Àudio-visual sota demanda”, “Àudio-visual quasi a la 
demanda” i “Àudio-visual a la carta”, 
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✓ Subministrament de commutació de dades per paquets i circuits”. 
 

Aquesta Autorització General de tipus C no empara la prestació del servei que 
la societat interessada defineix com “Àudio-visual Difusió” per considerar que és un 
servei de difusió que no es pot prestar a l’empara d’una Autorització General. 

 
La persona interessada podrà començar a prestar els serveis emparats per 

aquesta Autorització General des de la notificació d’aquesta Resolució (art. 4.4 de 
l’Ordre de 22 de setembre, sobre autoritzacions generals). 
 
Condicions 
✓ En cap cas, el titular d’una Autorització General de tipus C no podrà prestat el 

servei telefònic sobre xarxes de dades en interoperativitat amb el servei disponible 
al públic. Per a la prestació d’aquest tipus de serveis, s’haurà de sol·licitar una 
autorització provisional de les establertes en el capítol III de la Llei general de 
telecomunicacions. 

✓ El titular d’aquesta Autorització General de tipus C, haurà de complir les 
condicions establertes en l’Ordre de 22 de setembre i en la normativa vigent que li 
siguin d’aplicació. 

✓ El titular d’aquesta Autorització no podrà suportar els seus serveis en xarxes 
instal·lades per ell mateix, o per altres entitats, llevat que estiguin emparades pels 
corresponents títols habilitadors. 

 
Modificació de les dades inscrites 
✓ El titular d’aquesta Autorització General de tipus C podrà prestar altres serveis de 

transmissió de dades que poguessin estar emparats per aquesta autorització, 
després de la notificació prèvia a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions 
en els termes establerts en l’article 4 de l’Ordre ministerial de 22 de setembre. 
L’expedient iniciat com a conseqüència d’aquesta nova notificació es tramitarà 
com una modificació per ampliació de l’Autorització General de tipus C de la qual 
la persona interessada ja és titular. 

✓ Un cop realitzada la primera inscripció d’una Autorització General, es consignaran 
en el corresponent Registre Especial totes les modificacions que es produeixin en 
les dades inscrites. Tant amb relació al titular com a l’autorització. El titular de 
l’autorització estarà obligat a sol·licitar la inscripció de tota modificació que afecti 
les dades inscrites, llevat que aquestes tinguin el seu origen en un acte emanat del 
Ministeri de Ciència i Tecnologia o de la mateixa Comissió del Mercat de les 
Telecomunicacions. La sol·licitud s’haurà de presentar en el termini màxim d’un 
mes, comptat a partir del dia en què es produeixi. 

 
Control i inspecció 
✓ Aquest Autorització General està subjecta a allò que es preveu en el Títol VIII de 

la Llei 11/1998, de 24 d’abril, general de telecomunicacions, amb relació a la 
inspecció dels serveis i de les xarxes de telecomunicacions, de les seves condicions 
de prestació, i dels aparells i sistemes de telecomunicació que s’utilitzin, i també a 
l’aplicació del règim sancionador. 

✓ A l’efecte de complir les disposicions de l’article 11.2 de la Llei general de 
telecomunicacions i de l’article 10.2 de l’Ordre de 22 de setembre, el titular de 
l’Autorització General haurà de trametre a la Comissió del Mercat de les 
Telecomunicacions aquella informació que sigui necessària per comprovar el 
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compliment de les obligacions que li siguin imposades, satisfer necessitats 
estadístiques i atendre els requeriments que siguin imposats de conformitat amb la 
normativa aplicable. 

 
Extinció de l’Autorització 
✓ Quan la persona interessada cessi en la prestació de serveis o en l’explotació de la 

xarxa, ho haurà de comunicar a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions 
perquè aquesta procedeixi a la cancel·lació de la inscripció en el registre. També un 
cop transcorreguts deu anys a partir de la primera inscripció i, posteriorment, cada 
deu anys, ho haurà de notificar a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, 
dintre del mes immediatament anterior al venciment del termini, si desitja 
continuar en la prestació del servei o en l’explotació de la xarxa. La manca de 
notificació d’aquesta circumstància donarà lloc a la cancel·lació de la inscripció en 
el registre, després d’haver tramitat prèviament el corresponent expedient. 

✓ De conformitat amb allò que s’estableix en l’article 13 de la Llei general de 
telecomunicacions, quan el prestador del servei o qui estableixi o exploti una xarxa, 
amb la cobertura d’una autorització general, incompleixi de manera molt greu, 
d’acord amb el que s’assenyala en l’esmentat article, alguna de les condicions que 
s’estableixen en l’Ordre de 22 de setembre, sobre autoritzacions generals, aquesta 
Comissió del Mercat de les Telecomunicacions li dirigirà una comunicació, en la 
qual se li atorga el termini d’un mes perquè repari aquest incompliment. 
Transcorregut aquest termini sense que hagi tingut lloc la reparació, es podrà 
cancel·lar la inscripció en el registre, després d’haver tramitat prèviament el 
corresponent expedient de revocació. 

✓ Així mateix, aquella procedirà a la cancel·lació de la inscripció en el registre, 
després d’haver tramitat prèviament el corresponent expedient, quan el titular d’una 
autorització no s’hagués adaptat, dins del termini, a la modificació de les 
condicions realitzada mitjançant una Ordre ministerial, d’acord amb allò que 
s’estableix a l’article 11.2 de la Llei general de telecomunicacions. 

 
Taxes 
✓ D’acord amb les disposicions de l’article 71 de la Llei general de 

telecomunicacions i del Reial decret 1750/1998 de 31 de juliol, tot titular d’una 
Autorització General per a la prestació de serveis a tercers, estarà obligat a satisfer 
a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, una taxa anual que no podrà 
excedir el 2 per 1.000 dels seus ingressos bruts d’explotació. El tipus de gravamen 
s’establirà per a cada any en les corresponents lleis de pressupostos generals de 
l’Estat. La taxa es pagarà amb caràcter anual el dia 31 de desembre. Dintre del 
termini de tres mesos comptats a partir del dia següent a l’esmentat pagament, el 
titular d’aquesta Autorització General haurà de presentar davant la Comissió del 
Mercat de les Telecomunicacions (Direcció d’Administració i Gestió Econòmica) 
una declaració d’ingressos bruts d’explotació corresponent al període de pagament. 

 
Aquest certificar s’expedeix a l’empara d’allò que es preveu en l’article 27.5 de 

la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i en l’article 23.2 de l’Ordre de 9 d’abril de 1997, 
per la qual s’aprova el “Reglament de règim interior de la Comissió del Mercat de les 
Telecomunicacions”, amb anterioritat a l’aprovació de l’acta de la sessió corresponent. 

 
Així mateix, es posa de manifest que contra la resolució a la que es fa 

referència en aquest certificat, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, 
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amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant aquesta Comissió en el termini 
d’un mes des del dia següent al de la seva notificació o, directament, un recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència 
Nacional, en el termini de dos mesos a partir del dia següent a la seva notificació, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 1.vuit de la Llei 12/1997, de 24 d’abril, de 
liberalització de les telecomunicacions, en la Disposició addicional quarta, apartat 5 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa 
i en l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i sense perjudici 
d’allò que es preveu en el número 2 de l’article 58 de la mateixa llei. 
 
          EL SECRETARI 
VIST-I-PLAU LA VICE-PRESIDENTA     
 
 
        Signat: José Giménez Cervantes 
Signat: Elisa Robles Fraga 
 
 


