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COMISSIÓ DEL MERCAT DE LES TELECOMUNICACIONS 
 
El Sr. JOSÉ GIMÉNEZ CERVANTES, secretari del Consell de la 
Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, fent 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, celebrada el dia 27 d’abril de 2000, el Consell ha 
adoptat el següent ACORD, amb relació a l’expedient 2000/2459. 
 
 “En compliment dels preceptes continguts en la Llei 11/1998, de 24 
d’abril, general de telecomunicacions, el Reial Decret 1652/1998, de 24 de 
juliol, pel qual es regula el Registre Especial de Titulars d’Autoritzacions 
Generals, i 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 en 
consideració als següents 
 
  I – 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 nº A-62204516, i amb domicili als efectes de notificacions a 
Barberà del Vallès (Barcelona), carrer Mogoda nº 1, notifica la seva 
voluntat de prestar els serveis de telecomunicació d’”Accés per a usuaris a 
la xarxa Internet, correu electrònic i accés a bases de dades”, tots els quals 
estan englobats sota la denominació de “proveïdor d’accés a Internet”, a 
l’empara d’una Autorització General de tipus C. 
 
Segon. S’adjunta a l’escrit de notificació una declaració responsable en què 
s’assumeixen les condicions que s’estableixen en l’Ordre de 22 de 
setembre de 1998 per a les Autoritzacions Generals i d’aquelles que, en 
cada cas, siguin aplicables. 
 
Tercer. Els Serveis Tècnics de la Comissió del Mercat de les 
Telecomunicacions han informat favorablement el servei que es pretén 
prestar, per tal com, de la descripció aportada per l’interessat, es desprèn 
que tots els serveis englobats sota la denominació de “proveïdor d’accés a 



Internet” són serveis de telecomunicació que poden prestar-se a l’empara 
d’una autorització general de tipus C. 
 
Quart. L’interessat ha aportat tota la documentació exigida i, 
particularment, totes les dades que, en virtut del Reial Decret 1652/1998, 
de 24 de juliol, han de ser objecte d’inscripció en el Registre Especial de 
Titulars d’Autoritzacions Generals. 



 
II – FONAMENTS DE DRET 

 
Primer. La Llei 11/1998, de 24 d’abril, general de telecomunicacions, 
estableix, a l’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. 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, 
disposa, a l’article 4, que per tal de poder prestar un servei o establir o 
explotar una xarxa per als quals calgui una autorització general, els 
interessats hauran de notificar-ho a la Comissió del Mercat de les 
Telecomunicacions. 
 
Tercer. Conformement amb allò que es disposa a l’article 4.3 de l’Ordre de 
22 de setembre sobre autoritzacions generals, la Comissió del Mercat de les 
Telecomunicacions practicarà d’ofici la inscripció de les dades de 
l’interessat i del servei o la xarxa en el Registre Especial de Titulars 
d’Autoritzacions Generals, d’acord amb el que es disposa a l’article 8 de la 
Llei general de telecomunicacions. 
 
 Per tot l’anterior, aquesta Comissió del Mercat de les 
Telecomunicacions, en l’exercici de les funcions que li atribueix l’article 1 
del Reial Decret 1652/1998, de 24 de juliol, pel qual es regula el Registre 
Especial de Titulars d’Autoritzacions Generals, 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 els seus titulars han de complir, i l’article 1.Dos. 2b) i 2.n) 
de la Llei 12/1997, de 24 d’abril, de liberalització de les comunicacions. 
 
 ACORDA: que es procedeixi a la inscripció, en el Registre Especial 
de Titulars d’Autoritzacions Generals, de l’entitat SERVICIOS 
JURÍDICOS MARCO LEGAL, S.A., CIF nº A-62204516, i amb domicili a 
l’efecte de notificacions a Barberà del Vallès (Barcelona), carrer Mogoda 
nº 1, com a titular d’una AUTORITZACIÓ GENERAL DE TIPUS C, per a 
la prestació dels serveis de telecomunicació d’”Accés per a usuaris a la 
xarxa Internet, correu electrònic i accés a bases de dades”, tots els quals 
estan englobats sota la denominació de “proveïdor d’accés a Internet”, 
incloent-hi les dades objecte de la primera inscripció especificats a l’article 



13 del Reial Decret 1652/1998, pel qual s’aprova el Reglament del Registre 
Especial de Titulars d’Autoritzacions Generals. 
 
 L’interessat podrà començar a prestar el servei objecte d’aquesta 
Autorització General des de la notificació d’aquesta resolució (art. 4.4. de 
l’Ordre de 22 de setembre, sobre autoritzacions generals).  



COMISSIÓ DEL MERCAT DE LES TELECOMUNICACIONS 
 
Condicions. 
 
- En cap cas, el titular d’una Autorització General de Tipus C podrà 

prestar el servei telefònic sobre xarxes de dades en interoperativitat amb 
el servei disponible al públic. Per a la prestació d’aquest tipus de 
serveis, haurà de sol·licitar-se una autorització provisional de les 
establertes al 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 hi siguin aplicables. 

- El titular d’aquesta Autorització no podrà suportar els seus serveis en 
xarxes instal·lades per ell mateix, llevat que estigui emparat per la 
llicència individual corresponent. 

 
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, amb una 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 l’interessat ja és titular. 

 
- Una vegada practicada la primera inscripció d’una autorització general, 

es consignaran en el registre especial corresponent 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 qualsevol modificació que afecti les dades 
inscrites, llevat que aquestes tinguin el seu origen en un acte emanat del 
Ministeri de Foment o de la pròpia Comissió del Mercat de les 
Telecomunicacions. La sol·licitud s’haurà de presentar en el termini 
màxim d’un mes, comptat a partir de la data en què es produeixi. 

 
Control i inspecció 
 
- Aquesta autorització general queda subjecta a allò previst 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 es facin servir, així com a l’aplicació 
del règim sancionador. 

- A l’efecte de complir amb allò que disposa l’article 11.2 de la Llei 
general de telecomunicacions i en l’article 10.2 de l’Ordre de 22 de 
setembre, el titular de l’autorització general haurà d’enviar a la 
Comissió del Mercat de les Telecomunicacions aquella informació que 
calgui per comprovar el compliment de les obligacions que li siguin 
imposades, satisfer necessitats estadístiques i atendre els requeriments 
que imposi la normativa aplicable. 

 
Extinció de l’autorització. 
 
- Quan l’interessat cessi en la prestació del servei o en l’explotació de la 

xarxa, ho haurà de comunicar a la Comissió del Mercat de les 
Telecomunicacions, per tal que aquesta procedeixi a la cancel·lació de la 
inscripció registral. Igualment, una vegada transcorreguts deu anys des 
de la primera inscripció i, posteriorment, cada deu anys, haurà de 
notificar a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, dins del 
mes immediatament anterior al venciment del termini, si vol continuar 
amb la prestació del servei o l’explotació de la xarxa. La falta de 
notificació d’aquesta circumstància donarà lloc a la cancel·lació de la 
inscripció registral, amb la tramitació prèvia de l’expedient oportú. 

- Conformement a allò establert a 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 a l’article esmentat, 
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 adreçarà una comunicació, tot atorgant-li el 
termini d’un mes per tal que solucioni l’incompliment mencionat. Una 
vegada transcorregut aquest termini sense que se’n procedeixi a la 
solució, podrà cancel·lar-se la inscripció registral, amb la tramitació 
prèvia de l’oportú expedient de revocació. 

 
- Igualment, serà procedent la cancel·lació de la inscripció registral, amb 

la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, quan el titular d’una 
autorització no s’hagués adaptat, en el termini, a la modificació de les 
condicions realitzada a través d’ordre ministerial, d’acord amb allò 
establert a l’article 11.2 de la Llei general de telecomunicacions. 

 
 
 
 



Taxes. 
 
- D’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei general de 

telecomunicacions i el Reial Decret 1750/1998, de 31 de juliol, 
qualsevol 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 del 2 per 1000 
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 meritarà amb caràcter anual el dia 31 de desembre. 
Dins del termini de tres mesos comptats des del dia següent a la 
meritació esmentada, 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 meritació”. 



 
 

Aquest certificat s’expedeix a l’empara d’allò previst 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 qual es 

refereix aquest 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, un recurs contenciosoadministratiu davant la 
Sala Contenciosoadministrativa de l’Audiència Nacional, en el termini de 
dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació, d’acord 
amb allò establert a 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 
contenciosoadministrativa 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, i sense perjudici d’allò previst en el 
número 2 de l’article 58 de la mateixa llei. 

 
Vistiplau      EL SECRETARI, 
EL PRESIDENT 
 
 
José María Vázquez Quintana   José Giménez Cervantes 


