COMISSIÓ DEL MERCAT DE LES TELECOMUNICACIONS
El Sr. JOSÉ GIMÉNEZ CERVANTES, Secretari del Consell de la Comissió del Mercat
de les Telecomunicacions, en ús de les competències que li atorga l'article 40 del
Reglament de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, aprovat per Reial
decret 1994/1996, de 6 de setembre,
CERTIFICA:
Que en la sessió del Consell de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, que
va tenir lloc el dia 22 de juny de 2000, el Consell va adoptar el següent ACORD, en
relació amb l'expedient 2000/2455.
En compliment dels preceptes continguts en la Llei 11/1998, de 24 d'abril, general de
Telecomunicacions, i l'Ordre de 22 de setembre de 1998, per la qual s'estableixen el
règim aplicable a les llicències individuals per a serveis i xarxes de telecomunicacions i
les condicions que han de complir els seus titulars, i en consideració als següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer: Amb data 7 d'abril de 2000, el Sr. Agustín Bas Serra, en nom i representació
de l'entitat SERVICIOS JURÍDICOS MARCO LEGAL, S.A., CIF número A-62204516, i
amb domicili a efectes de notificacions a Barberà del Vallès (Barcelona), carrer
Mogoda número 1, presenta la seva sol·licitud de llicència individual tipus B1 per a
la prestació del servei telefònic fix disponible al públic, mitjançant l'establiment
o explotació, pel seu titular, d'una xarxa pública telefònica fixa en l'àmbit
territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya. L'explotació de la xarxa
inclou el dret a prestar el servei de línies susceptibles d'arrendament.
Segon. A l'escrit de sol·licitud s'adjunta una declaració responsable en què s'assumeix
formalment el compliment de les condicions i el respecte de les garanties establertes
en l'Ordre de 22 de setembre de 1998, per la qual s'estableixen el règim aplicable a les
llicències individuals per a serveis i xarxes de telecomunicacions i les condicions que
han de complir els seus titulars (d'ara endavant, Ordre de Llicències), així com el
compliment dels requisits que li siguin exigibles en virtut del que disposen la Llei
general de Telecomunicacions i la seva normativa de desenvolupament.
Tercer. Igualment, a l'escrit de sol·licitud s'adjunta una petició expressa de
reconeixement dels drets d'ocupació de la propietat pública i privada per a
l'establiment o explotació de la xarxa, en els termes establerts al capítol II del títol III de
la Llei general de Telecomunicacions i en el Reglament pel qual es desenvolupa el títol
III de la Llei general de Telecomunicacions pel que fa al servei universal de
telecomunicacions, a les altres obligacions de servei públic i a les obligacions de
caràcter públic en la prestació dels serveis i en l'explotació de les xarxes de
telecomunicacions, aprovat pel Reial decret 1736/1998, de 31 de juliol (d'ara endavant,
Reglament de Servei Universal).
Quart. L'interessat ha aportat tota la documentació exigida i en particular totes les
dades que han de ser objecte d'inscripció en el Registre especial de Titulars de
Llicències individuals, en virtut del que disposa el Reglament dels Registres especials
de Titulars de Llicències Individuals i de Titulars d'Autoritzacions Generals per a la
prestació de serveis i per a l'establiment i explotació de xarxes de telecomunicacions, i
el Reglament del Procediment de Finestreta Única per a la presentació de sol·licituds o
notificacions dirigides a l'obtenció dels esmentats títols, aprovat mitjançant Reial decret
1652/1998, de 24 de juliol (d'ara endavant Reglament de Registres especials).

Cinquè. De conformitat amb el que disposa l'article 15 de l'Ordre de Llicències,
transcorreguts 20 dies sense l'emissió de l'informe corresponent per l'òrgan competent,
la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions ha continuat amb la tramitació de
l'expedient.
FONAMENTS DE DRET
Primer. La Llei 11/1998, de 24 d'abril, general de Telecomunicacions, estableix en el
seu article 15, que es requerirà una llicència individual per a l'establiment o explotació
de xarxes públiques de telecomunicacions, per a la prestació del servei telefònic
disponible al públic i per a la prestació de serveis o l'establiment o explotació de xarxes
de telecomunicacions que impliquin l'ús del domini públic radioelèctric.
Segon. L'ordre de Llicències disposa, en el seu article 12, que per poder prestar un
servei o establir o explotar una xarxa per als quals sigui necessària una llicència
individual, l'interessat presentarà la seva sol·licitud amb la documentació exigible
adreçada a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.
Tercer. D'acord amb el títol III de la Llei general de Telecomunicacions i en els termes
del Reglament de Servei Universal que el desenvolupa, es podran imposar obligacions
de servei públic als titulars d'una llicència individual.
Quart. De conformitat amb el que disposa l'article 15 de l'ordre de Llicències, la
Comissió del Mercat de les Telecomunicacions dictarà resolució motivada atorgant o
denegant la llicència sol·licitada.
Cinquè. D'acord amb el que disposa l'article 8 de la Llei general de Telecomunicacions
i el Reglament de Registres especials, la Comissió del Mercat de les
Telecomunicacions haurà d'inscriure d'ofici a l'esmentat Registre els titulars de les
llicències individuals per a la prestació del servei telefònic disponible al públic, les
condicions essencials de les llicències i els actes i negocis que afectin el titular de la
llicència en relació amb aquest servei i les condicions objecte de la inscripció, de
manera que aquesta ha de demanar les dades corresponents a través de la sol·licitud.
Per tot l'anterior, aquesta Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, en l'exercici
de les funcions que li atribueix l'article 15 de l'Ordre de Llicències, l'article 4 de l'annex
I del Reglament de Registres especials i l'article 1. Dos. 2 b) i n) de la Llei 12/1997, de
24 d'abril, de Liberalització de les Telecomunicacions, i d'acord amb la disposició
derogatòria única, paràgraf quart, de la Llei 11/1998, de 24 d'abril, general de
Telecomunicacions,
ACORDA:
Primer. Atorgar a l'entitat mercantil SERVICIOS JURÍDICOS MARCO LEGAL, S.A.,
CIF número A-62204516, i amb domicili a efectes de notificacions a Barberà del Vallès
(Barcelona), carrer Mogoda número 1, una LLICÈNCIA INDIVIDUAL DE TIPUS B1
PER A L'ÀMBIT TERRITORIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA
habilitant per prestar el servei telefònic fix disponible al públic, mitjançant l'establiment
o explotació, pel seu titular, d'una xarxa pública telefònica fixa. L'explotació de la xarxa
inclou el lloguer a tercers de fibra òptica sense equips de commutació, transmissió,
recepció o processament de senyals i, per altra banda, el dret a prestar el servei de
línies susceptibles d'arrendament.

Quan el titular d'aquesta llicència desitgi que se li atorguin drets d'ús del domini públic
radioelèctric haurà de sol·licitar l'autorització o concessió demanial corresponent al
Ministeri de Ciència i Tecnologia d'acord amb el procediment previst a l'article 7.1,
paràgraf primer, de l'Ordre de Llicències. La concessió demanial esmentada passarà a
formar part d'aquesta llicència, encara que no serà efectiva, als efectes d'aquesta
llicència, fins que es produeixi la corresponent inscripció en el Registre especial de
Titulars de Llicències Individuals.
Segon. Que es procedeixi a la inscripció, en el Registre especial de Titulars de
Llicències Individuals de l'entitat SERVICIOS JURÍDICOS MARCO LEGAL, S.A., com
a titular d'una LLICÈNCIA INDIVIDUAL DE TIPUS B1 PER A L'ÀMBIT TERRITORIAL
DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA, habilitant per prestar el servei
telefònic fix disponible al públic, mitjançant l'establiment o explotació, pel seu titular,
d'una xarxa pública de telefonia fixa, incloent les dades objecte de la primera inscripció
especificades a l'article 6 del Reglament de Registres especials.
D'acord amb el que disposa l'article 7 del Reglament de Registres especials, una
vegada practicada la primera inscripció, s'inscriuran totes les modificacions que es
produeixin en les dades inscrites, tant en relació amb el titular com amb la llicència
individual.
El titular de la llicència individual estarà obligar 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 que es produeixi.
I. Àmbit de la llicència
El titular de la llicència podrà establir i explotar una xarxa pública de telecomunicacions
i oferir els serveis per a la prestació dels quals habilita aquesta llicència en l'àmbit
territorial de la comunitat autònoma de Catalunya.
L'explotació de la xarxa inclou el lloguer a tercers de fibra òptica sense equips de
commutació, transmissió, recepció o processament de senyals, i de línies susceptibles
d'arrendament.
El titular de la llicència, quan presti el servei telefònic disponible al públic, podrà cursar
totes les trucades amb origen en l'àmbit de la llicència, encara que les mateixes
n'acabin fora, i hauran d'acabar dins d'aquest àmbit aquelles que van adreçades als
seus abonats d'accés directe.
La terminació de trucades fora de l'àmbit de la llicència s'haurà de realitzar mitjançant
interconnexió dins de l'àmbit d'aquesta llicència amb qui tingui títol habilitant suficient.
Aquesta llicència només empara la prestació del servei telefònic fix disponible al
públic, el de línies susceptibles d'arrendament, l'establiment o explotació d'una xarxa
pública telefònica fixa que es desenvolupi mitjançant la utilització de mitjans de
commutació i transmissió i el lloguer a tercers de fibra òptica sense equips de
commutació, transmissió, recepció o processament de senyals que hagin estat
notificats, de forma impresa i en suport informàtic, en els termes que estableixi la
Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.
Fins que la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions no determini la forma de
presentació, la condició establerta al paràgraf anterior queda en suspens.

II. Contingut de la llicència
1. Drets.
El titular d'aquesta llicència individual de tipus B1 tindrà els drets establerts en l'Ordre
de Llicències i en la normativa vigent que li siguin d'aplicació, sense perjudici del que
estableix el punt 3, Règim Especial, d'aquest Apartat II.
En particular, el titular d'aquesta llicència individual té dret a:
1.1 Numeració, segons el que disposa l'article 26.1 de l'Ordre de Llicències.
1.1.1 Dret a obtenir la numeració en els termes de la normativa aplicable.
1.1.2 Dret a ser seleccionat mitjançant el procediment de trucada a trucada o
mitjançant preselecció.
1.2 Dret a prestar el servei de línies susceptibles d'arrendament, de conformitat amb
l'article 25 de l'Ordre de Llicències.
1.3 Dret a interconnectar la xarxa que suporti la prestació del servei telefònic
disponible al públic amb les dels titulars de xarxes públiques. Quan els titulars de
xarxes públiques estiguin obligats a disposar d'una oferta d'interconnexió de
referència, el titular d'aquesta llicència tindrà dret d'interconnexió en les centrals de
commutació locals i de nivell superior de commutació als preus previstos per a les
llicències de tipus B, d'acord amb el que disposa el Reial decret 1651/1998, de 24 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es desenvolupa el títol II de la Llei
11/1998, de 24 d'abril, general de Telecomunicacions, en el que es refereix a la
interconnexió i a l'accés a les xarxes públiques i a la numeració (d'ara endavant
Reglament d'Interconnexió i Numeració).
1.4 Dret a ocupar, per a l'establiment o explotació de xarxes públiques i en l'àmbit
territorial de la present llicència, la propietat pública o privada, en els termes establerts
al capítol II del títol III de la Llei general de Telecomunicacions i en el Reglament de
Servei Universal.
1.5 Dret a instal·lar terminals d'ús públic, situats en el domini públic d'ús públic, d'acord
amb l'article 26.4 de l'Ordre de Llicències.
2. Obligacions
El titular d'aquesta llicència individual de tipus B1 haurà de complir les condicions
establertes a l'Ordre de Llicències i a la normativa vigent que li siguin d'aplicació,
sense perjudici del que estableix el punt 3, Règim Especial, d'aquest Apartat II.
Particularment, als efectes de complir amb el que disposen els articles 11.2 i 16 de la
Llei general de Telecomunicacions, l'article 9 del Reglament de Servei Universal i
l'article 5.1 de l'Ordre de Llicències, el titular de la llicència individual haurà de trametre
a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions tota la documentació i informació
que sigui necessària per comprovar el compliment de les obligacions que s'imposin,
per satisfer necessitats estadístiques i atendre els requeriments que imposi la
normativa aplicable. La informació esmentada només es podrà utilitzar per a les
finalitats que hagin motivat la seva sol·licitud i tindrà caràcter confidencial d'acord amb
la normativa vigent.

En concret, el titular d'aquesta llicència individual haurà de:
2.1 Oferir als seus clients el servei de conformitat amb els principis d'objectivitat i no
discriminació, a l'empara del que estableixen els articles 3 f) i 6 de la Llei general de
Telecomunicacions.
2.2 Garantir als abonats i als usuaris els drets que com a tals els corresponen i, en
particular, formalitzar un contracte amb els usuaris per al subministrament dels serveis
objecte d'aquesta llicència, segons el que disposa l'article 56.1 del Reglament del
Servei Universal.
2.3 Comunicar a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions i a les associacions
de consumidors i usuaris, amb una antelació mínima de deu dies a la seva entrada en
vigor, els preus dels serveis objecte d'aquesta llicència.
2.4 Assegurar l'encaminament gratuït de trucades als serveis d'urgència a través del
número telefònic 112, de conformitat amb el que estableix l'article 5.14 de l'Ordre de
Llicències.
2.5 Garantir el dret fonamental al secret de les telecomunicacions i l'adopció de les
mesures necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal,
d'acord amb el que estableix l'article 5.5 i 5.6 de l'Ordre de Llicències.
2.6 Establir els procediments necessaris, d'acord amb la normativa vigent, per garantir
el dret dels abonats a la conservació dels números.
2.7 Facilitat als seus abonats la guia telefònica elaborada per ells mateixos o la que els
subministri l'operador que hi estigui obligat d'acord amb la normativa aplicable.
2.8 Facilitar a aquesta Comissió, de forma impresa i en suport informàtic, les dades
corresponents als seus abonats per a la confecció d'una guia en els termes del que
preveu l'article 37.1 b) de la Llei general de Telecomunicacions i 14 del Reglament de
Servei Universal i respectant, en tots els casos, els drets dels usuaris, especialment
els contemplats a l'article 54 de la mateixa Llei.
2.9 Quan prestin el servei de línies susceptibles d'arrendament tindran, a més, les
següents obligacions, en el marc del que disposa l'article 27.1.7 de l'Ordre de
Llicències:
2.9.1 Posar a disposició del públic una oferta de línies susceptibles
d'arrendament i presentar-la, un mes abans que tingui efectes, a la Secretaria d'Estat
de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació i a la Comissió del Mercat de
les Telecomunicacions. En aquesta oferta s'haurà d'incloure la informació relativa a les
característiques tècniques, preus, condicions generals de subministrament i condicions
de connexió d'equips terminals.
2.9.2 Formalitzar un contracte amb els usuaris per al subministrament del
servei.
2.9.3 No restringir l'accés a les línies susceptibles d'arrendament i la seva
utilització, llevat de quan així ho exigeixi el manteniment i la protecció dels requisits
essencials, tal i com es defineixen en l'annex de la Llei general de Telecomunicacions.
Quan tingui la consideració de dominant en el servei de línies susceptibles
d'arrendament, de conformitat amb el que estableix l'article 23 de la Llei general de

Telecomunicacions, haurà de complir les condicions recollides a l'apartat II de l'annex I
de l'Ordre de Llicències, en l'àmbit geogràfic que tingui aquesta consideració.
2.10 L'explotació consistent en la cessió o lloguer de mitjans de transmissió, com ara,
entre d'altres, la fibra òptica, sense equips de commutació o terminació, es realitzarà
d'acord amb els principis d'objectivitat i no discriminació.
2.11 En virtut de l'article 44.2 del Reglament de Servei Universal i d'acord amb la
sol·licitud expressa de l'interessat del reconeixement genèric dels drets d'ocupació de
la propietat pública o privada, i assumint les obligacions de servei públic que se li
imposin, segons consta a l'annex II, el titular d'aquesta llicència individual haurà de
complir les obligacions de servei públic a què es refereix l'article 35.2 de la Llei general
de Telecomunicacions i que es desenvolupen en els articles 7, 8 i 9 de l'esmentat
Reglament.
En particular, el titular d'aquesta llicència haurà de:
a) Garantir l'accés als serveis de tots els usuaris que ho sol·licitin del grup o
territori al qual afecta aquesta llicència.
b) Oferir el servei a tots els usuaris a un preu raonable.
c) Els preus que el titular d'aquesta llicència exigeixi als usuaris s'ajustaran als
principis de no discriminació, transparència, publicitat i flexibilitat. Amb
aquesta finalitat, el titular oferirà als usuaris el desglossament de les
facilitats del servei i tindrà en compte les necessitats específiques dels
col·lectius desfavorits als quals es refereix el Reglament esmentat
anteriorment.
d) Donar continuïtat i permanència a l'oferta.
e) Respectar les condicions de qualitat dels serveis de conformitat amb el que
estableix l'article 8 del Reglament de Servei Universal i la disposició
addicional cinquena de l'Ordre de Llicències.
2.12 Assumir els compromisos de qualitat l'incompliment dels quals permet als abonats
ser indemnitzats, en relació amb la prestació del servei o l'establiment o explotació de
la xarxa. Aquests compromisos hauran d'identificar-se i ser comunicats a la Comissió
del Mercat de les Telecomunicacions en paràmetres objectivables i mesurables, com a
màxim en el termini d'un mes des de l'atorgament d'aquesta llicència i, en qualsevol
cas, abans de la posada en marxa del servei.
2.13 Efectuar el transport real i eficient de les trucades telefòniques, d'acord amb el
Reglament d'Interconnexió i Numeració.
2.14 Els equips i aparells de telecomunicacions que utilitzi l'interessat a l'empara
d'aquesta llicència hauran d'haver obtingut el certificat preceptiu d'acceptació, després
de l'avaluació de la seva conformitat amb la normativa aprovada en desenvolupament
del títol IV de la Llei 11/1998, de 24 d'abril, general de Telecomunicacions i,
transitòriament, de conformitat amb el que disposa la disposició transitòria primera de
l'esmentada Llei.
2.15 Facilitar la interconnexió i l'accés a les seves xarxes, en els termes del que
estableix la Llei general de Telecomunicacions i el Reglament d'Interconnexió i
Numeració.
2.16 Garantir, quan sigui necessari, la interconnexió de les xarxes i la interoperabilitat
dels serveis, d'acord amb l'article 27.1.3 de l'Ordre de Llicències.

2.17 Establir, al menys, un punt d'interconnexió en cada una de les províncies incloses
en l'àmbit de la present llicència, des del moment de l'inici de la prestació del servei.
L'obligació de tenir un punt d'interconnexió per província s'haurà de complir encara que
l'àmbit territorial de la llicència inclogui només una part d'aquella província, de
conformitat amb el que disposa l'article 27.2.2 de l'Ordre de Llicències.
2.18 Compartir les seves infraestructures amb altres operadors de conformitat amb el
que estableixen els articles 47 de la Llei general de Telecomunicacions i 27.1.5 de
l'Ordre de Llicències, quan així sigui necessari per motius d'interès general o de
protecció del medi ambient.
La Comissió del Mercat de les Telecomunicacions podrà, quan no s'arribi a un acord
en l'ús compartit d'infraestructures entre les parts afectades, resoldre el que sigui
escaient i tindrà facultat d'imposar condicions d'ús compartit, d'acord amb el que
estableix l'article 48 del Reglament de Servei Universal.
2.19 Complir els compromisos de cobertura i extensió del servei assumits en la seva
proposta, en particular els recollits en el quadre resum de l'annex I, d'acord amb
l'article 27.1.6 de l'Ordre de Llicències.
2.20 D'acord amb el que estableixen els articles 18.4 de la Llei general de
Telecomunicacions, 16.1 i 27.1.6 de l'Ordre de Llicències, amb la finalitat d'equilibrar
els drets i obligacions de l'operador, el titular d'aquesta llicència haurà de complir la
ràtio següent:
α

Minuts d'interconnexió d'accés adquirits
= -------------------------------------------------------------------------------------Minuts facturats al sector de demanda final

El denominador de la ràtio està format pels minuts de servei telefònic que ven el titular
d'aquesta llicència als seus usuaris mitjançant accés directe o indirecte. És, per tant,
una variable relacionada amb el volum de negoci del titular d'aquesta llicència,
excloent la seva participació activa en el negoci d'interconnexió nacional.
El numerador de la ràtio, per la seva banda, està relacionat amb el suport que, per
assolir l'esmentat volum de negoci, el titular de la llicència rep de les xarxes d'accés
d'altres titulars de llicències nacionals per a la prestació del servei telefònic disponible
al públic en forma de "minuts d'interconnexió d'accés indirecte".
L'indicador α tindrà un interval de variabilitat entre els valors 0 i 1, i significarà:
0 ⇒ Mínim suport rebut de les "xarxes d'accés" d'altres titulars de llicències atorgades
a Espanya.
1 ⇒ Màxim suport (i total dependència) de les xarxes d'accés d'altres titulars de
llicències.
La ràtio es compleix quan α és igual o inferior a "x", essent "x" un valor que varia en
funció de la quota de mercat assolida pel titular de la present llicència per a la
prestació del servei telefònic en l'àmbit de la mateixa.
Minuts facturats pel titular al sector de demanda final
c = ---------------------------------------------------------------------------------------Total minuts del mercat

x = 0,5 + (e-25c / 2)
El titular de la present llicència haurà de comunicar a la Comissió del Mercat de les
Telecomunicacions abans del 31 de gener de cada any els minuts facturats "al sector
de demanda final" durant l'any anterior.
La Comissió del Mercat de les Telecomunicacions determinarà durant el primer
quadrimestre de cada any, la quota de mercat "c" del titular de la present llicència, en
la prestació del servei telefònic disponible al públic i el valor "x" corresponent, calculats
en funció de les dades obtingudes, relatives a l'any anterior. Una vegada notificades
per la Comissió, el titular de la present llicència haurà de complir durant l'any natural
en curs la ràtio corresponent.
2.21 El titular d'aquesta llicència no incorrerà en conductes anticompetitives en el
mercat de les telecomunicacions, i haurà de complir les resolucions i instruccions que
dicti al respecte la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions en aquest àmbit,
d'acord amb el que estableix l'article 5.11 de l'Ordre de Llicències.
2.22 Quan tingui la consideració de dominant en el servei telefònic disponible al públic
d'acord amb el que estableix l'article 23 de la Llei general de Telecomunicacions,
haurà de complir les condicions recollides a l'apartat I de l'annex I de l'Ordre de
Llicències, en l'àmbit geogràfic en el qual tingui aquesta consideració.
2.23 El titular de la llicència està obligat a satisfer a la Comissió del Mercat de les
Telecomunicacions una taxa anual, de conformitat amb el que estableix l'article 71 de
la Llei general de Telecomunicacions i el Reial decret 1750/1998, de 31 de juliol, la
quantia de la qual s'establirà anualment en les lleis de Pressupostos Generals de
l'Estat, sense que pugui excedir del 2 per 1.000 dels seus ingressos bruts d'explotació.
La taxa es meritarà amb caràcter anual el 31 de desembre. Dins del termini de tres
mesos comptats des del dia següent a l'esmentada meritació, el titular de la present
llicència individual haurà de presentar davant d'aquesta Comissió del Mercat de les
Telecomunicacions (Direcció d'Administració i Gestió Econòmica) una declaració
d'ingressos bruts d'explotació corresponent al període de meritació.
3. Règim especial per al lloguer de fibra òptica.
En virtut de la facultat que reconeix l'article 5.16, paràgraf segon, de l'Ordre de
Llicències, es declaren inaplicables en l'activitat d'explotació de la xarxa consistent en
el lloguer de fibra òptica a tercers, sense equips de commutació, transmissió, recepció
o processament de senyals, els següents articles de l'esmentada Ordre:
-

Article 26.1
Article 26.2
Article 27.1.1
Article 27.1.3
Article 27.2.3
Article 27.3

4. Modificació de les condicions de la llicència
D'acord amb el que disposa l'article 18.5 de la Llei general de Telecomunicacions i
16.4 de l'Ordre de Llicències, la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions podrà
modificar les condicions imposades al titular en aquesta resolució d'atorgament de la
llicència individual quan hi hagi una justificació objectiva per a això, inclosa la

modificació normativa, i respectant el principi de proporcionalitat. Aquestes
modificacions no donaran dret a cap indemnització a favor del titular d'aquesta
llicència. Les esmentades modificacions s'especificaran en resolució motivada i
estaran justificades per motius d'interès general.
III. Terminis de vigència de la llicència i de posada en funcionament del servei
L'interessat haurà de posar en funcionament el servei en el termini màxim d'un any des
de la data d'aquesta resolució, tal com ho disposa l'article 17.2 de l'Ordre de
Llicències.
En tot cas, per poder estar emparat per la llicència individual, l'interessat haurà de
comunicar prèviament a aquesta Comissió en quin moment comença efectivament la
prestació del servei.
El titular de la llicència individual haurà de mantenir-se en la prestació del servei durant
un termini mínim de quatre anys des de la data d'atorgament de la present llicència,
termini que expira el 22 de juny de 2004.
Aquesta llicència individual té una vigència de vint anys, prorrogables per períodes de
deu anys. La durada total de la llicència, incloses les pròrrogues, no podrà excedir de
cinquanta anys, de conformitat amb l'article 17.1 de l'Ordre de Llicències.
El titular de la llicència haurà de sol·licitar la pròrroga amb una antelació mínima de
tres mesos a la finalització del termini de vigència. Si, en finalitzar el període de
vigència de la llicència, aquesta Comissió no s'ha pronunciat sobre la sol·licitud de
pròrroga de la llicència, aquesta s'entendrà prorrogada.
IV. Transmissió de la llicència individual
La transmissió d'aquesta llicència individual es regirà pel que disposa l'article 115 de la
Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques, en allò
que resulti aplicable al contracte de gestió de serveis públics, segons el que estableix
l'article 21 de l'Ordre de Llicències.
V. Règim sancionador
En el marc del que disposa el títol VIII de la Llei general de Telecomunicacions,
l'incompliment pel titular de la present llicència de les condicions imposades en la
mateixa està tipificat com a infracció administrativa.
La Comissió del Mercat de les Telecomunicacions imposarà les sancions que
corresponguin d'acord amb l'article 82 de la Llei general de Telecomunicacions.
VI. Extinció de la llicència individual
La llicència individual s'extingirà per les següents causes, determinades en els articles
19 i 20 de l'Ordre de Llicències:
a. El transcurs del temps per al qual es va atorgar sense concessió de pròrroga.
b. La renúncia del seu titular, acceptada per la Comissió del Mercat de les
Telecomunicacions, amb preavís a aquesta de sis mesos.

c. Per les causes que resultin aplicables de les assenyalades en l'article 168 de la Llei
13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques.
d. La revocació de la llicència per part de la Comissió del Mercat de les
Telecomunicacions. Quan aquesta Comissió constati l'incompliment per part del titular
d'aquesta llicència d'alguna de les condicions de les recollides en aquesta resolució, li
adreçarà una comunicació i li atorgarà el termini d'un mes per tal que repari l'esmentat
incompliment. Transcorregut l'esmentat termini sense que es produeixi la reparació,
aquesta Comissió podrà deixar sense efecte la llicència individual prèvia tramitació del
corresponent expedient de revocació d'acord amb el que estableix la Llei 13/1995, de
18 de maig, de contractes de le administracions públiques, per a la resolució dels
contractes de gestió de serveis públics.
El present certificat s'expedeix a l'empara del que preveu l'article 27.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, i 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 qual es refereix el present
certificat, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició davant d'aquesta Comissió en el termini d'un mes des
del dia següent al de la seva notificació o, directament, recurs contenciós administratiu
davant de la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació, d'acord amb el que
estableix l'article 1.vuit de la Llei 12/1997, de 24 d'abril, de Liberalització de les
Telecomunicacions, la disposició addicional quarta, apartat 5, de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i l'article 116 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i
sense perjudici del que es preveu al número 2 de l'article 58 de la mateixa Llei.
VIST I PLAU EL PRESIDENT,

EL SECRETARI,

José María Vázquez Quintana
Cervantes

José

Gimenez

ANNEX I
COMPROMISOS ACUMULATS DE COBERTURA I EXTENSIÓ MANIFESTATS I
ASSUMITS PER SERVICIOS JURÍDICOS MARCO LEGAL, S.A.

Quadre - Resum

Xarxa de
Transport2 (en
km)
Xarxa de
Transport
(capacitat
mitjana)3
Xarxa d'accés3
(en km)
Xarxa d'accés
(capacitat
mitjana)3
Propietats
passades4
Distància de
referència

1r any1

2n any

3r any

4rt any

263

604

852

1217

1280 Gbps

1280 Gbps

1280 Gbps

1280 Gbps

183,75

367,5

538,1

708,7

45 Mbps

45 Mbps

45 Mbps

45 Mbps

350

700

1025

1350

1. El sol·licitant inclourà en el primer any la informació relativa als sistemes de
transmissió i elements de commutació que ja tingui en ús a l'empara d'una concessió
anterior i que desitgi integrar a la present llicència.
2. Pròpia o arrendada: els quilòmetres de la xarxa de transport, inclòs el cable submarí
o d'accés es calcularan determinant la distància lineal entre 2 nodes (per cada cable
submarí es comptabilitzaran 12 milles nàutiques -22.224 km- de xarxa corresponents a
la distància entre el punt d'amarratge i el límit del mar territorial d'acord amb l'article 3
de la Llei 10/1997, de 4 de gener).
3. Capacitat mitjana: El resultat de la suma dels productes resultants de multiplicar el
nombre de quilòmetres de cada circuit pel de quilobits/segon de la seva capacitat,
dividit pel nombre total de quilòmetres de la xarxa de transport / xarxa d'accés.
4. Nombre total de propietats passades amb indicació de distància de referència,
englobant en el concepte de propietats cada un dels edificis en règim de propietat
horitzontal. S'entén per propietats "passades" aquelles en què efectivament arriba la
xarxa de telecomunicació i aquelles en què, encara que no es produeixi aquesta
circumstància, es trobin dins d'una àrea (limitada per la distància de referència) en què
l'operador està disposat a prestar el servei mitjançant accés directe.

ANNEX II
SOL·LICITUD DEL RECONEIXEMENT GENÈRIC D'OCUPACIÓ DE LA PROPIETAT
PÚBLICA I PRIVADA, ASSUMINT LES OBLIGACIONS DE SERVEI PÚBLIC

DECLARACIÓ EXPRESSA
Agustín Bas Serra amb DNI/NIF número 37 648 738-S en nom i representació, com a
Administrador únic, de la societat SERVICIOS JURÍDICOS MARCO LEGAL, S.A., amb
CIF número A-62204516 i amb domicili a efectes de notificacions al carrer Mogoda, 1,
08210, Barberà del Vallès,
En conformitat amb els termes en els quals s'expressa el capítol II del títol III de la Llei
general de Telecomunicacions, declaro la sol·licitud en el reconeixement genèric
d'ocupació de la propietat pública i privada, així com la correlativa assumpció expressa
d'acceptar les obligacions de servei públic que se m'imposin.
(Consta signatura il·legible)
Signat: Agustín Bas Serra
Administrador únic
Barberà del Vallès, 8 de març de 2000.

COMISSIÓ DEL MERCAT DE LES TELECOMUNICACIONS
Direcció de Llicències
c/ Alcalá, 37
28014 MADRID

