
Sol·licitud de Portabilitat

Els  comunico  que  desitjo  causar  baixa  dels  serveis  que  actualment  tinc  contractats  amb vostès  (operador  donant)  
corresponents als números de telèfons que es detallen en aquest escrit, i que desitjo conservar aquesta numeració per lo 
que igualment els sol·licito que al produir-se la baixa, els meus números de telèfon siguin portats al meu nou proveïdor  
de serveis de telefonia (operador receptor). Accepto la possible interrupció o limitació en la prestació del servei durant 
el temps mínim indispensable per a realitzar els treballs de canvi d'operador, que serà d'un màxim de 4 hores. He estat  
informat de que la conservació de números es una facilitat que afecta a múltiples operadors, i que el seu funcionament  
és complexe, i que la seva implantació no ha estat suficientment provada, pel que poden produir-se deficiències en la 
seva prestació.  El  sota signant,  subjecte  al  previst  en la  normativa  vigent,  autoritza  la  transferència als  operadors 
involucrats en el procés de conservació de la numeració, de les dades personals que siguin necessàries per poder dur a  
terme ambdós processos. La negativa o revocació d'aquesta autorització impedirà dur a terme la desagregació del bucle 
i/o la portabilitat indicada dels números a dalt indicats.

Totes les meves dades proporcionades en aquest document, així com les que es puguin derivar de la relació  
contractual que esdevingui, seran incorporades en uns fitxers automatitzats o no, i tractats per Corporació Alimentaria 
Guissona S.A, qui serà responsable de les mateixes i podrà utilitzar-les en totes les activitats pròpies de la societat, això  
com per l'enviament de comunicacions comercials, incloses les comunicacions comercials electròniques als efectes de 
l'article 21 de la Llei 34/2002 de SSICE. Igualment consent expressament en que Corporación Alimentaria Guissona  
S.A. pugui cedir confidencialment les seves dades a altres entitats dedicades fonamentalment a l'àmbit de la distribució 
o venda de productes de consum, assegurador i financer del Grup Alimentari Guissona (CAG). La relació de les societat  
que integren el Grup CAG es troba en la pàgina web www.cag.es, apartat \"Información del Grupo\". Vostè, pot revocar  
el seu consentiment, tant per la recepció de comunicacions comercials com per la cessió a empreses del grup CAG,  
quan  ho  consideri  oportú,  així  com exercitar  els  drets  d'accés,  rectificació,  cancel·lació  i  oposició,  en  els  temes  
establerts en la legislació vigent, a través de la direcció de correu electrònic enginyeria@cag.es indicant el seu nom,  
DNI i un telèfon de contacte o bé per escrit adreçat a Corporación Alimentaria Guissona S.A. C/ Traspalau, n 8, 25210 
Guissona (Lleida), adjuntant una fotocòpia del seu DNI.

Condicions generals de sol·licitud de conservació de numeració.

-Condicions per al Client:
1. Donar-se d'alta prèviament amb l'Operador,  mitjançant la subscripció del  corresponent contracte de prestació de 
serveis.
2. Omplir correctament la present sol·licitud per tramitar la baixa amb l'Operador Donant, en la que es manifesta així 
mateix el seu desig de conservar la seva numeració amb el nou operador.
3.No  trobar-se  en  situació  de  interrupció  o  suspensió  del  servei  amb  l'Operador  Donant  per  impagament.
4. El Client accepta la possible interrupció o limitació en la prestació del servei durant el temps mínim indispensable per 
a realitzar els treballs de canvi d'operador, que tindran lloc en horari comercial de dilluns a divendres de 9:00 hores a  
14:00 hores i de 17:00 hores a 19:00 hores essent la duració màxima de quatre hores des del seu inici, exceptuant els 
dies festius, sense que això doni dret a cap tipus d'indemnització.
5. El client/abonat autoritza a l'Operador a portar tota la numeració associada als números de capçalera, en cas de que el  
client  hagi  identificat  com  a  a  números  a  portar  un  numero  associat  a  un  numero  de  capçalera.

-Condicions per a l'Operador:
1. Tramitar la conservació de la numeració sol·licitada pel Client sempre que:
I. El Client es doni d'alta amb l'Operador mitjançant el corresponent contracte de prestació de serveis.
II.  Simultàniament, sol·liciti  a l'Operador que l'hi tramiti la baixa amb l'Operador Donant, conservant la numeració 
(mitjançant la present sol·licitud).
2.Proporcionar la conservació de la numeració quan hi hagi canvi d'Operador de xarxa de telefonia publica fixa, però no 
hi hagi modificació de servei, ni de ubicació física.
3.L'Operador respondrà dels danys que causin al Client en el transcurs d'un proces de canvi d'operador correctament 
sol·licitat pel Client, a menys que los danys:
I. No siguin imputables a accions u omissions de l'Operador.
II. Hagin estat causades pel propi Client o per tercers operadors.
III. Es produeixin com a conseqüència de la possible interrupció o limitació en la prestació del servei durant el temps 
mínim indispensable per a realitzar els treballs de canvi d'Operador, i/o quant es donin com a conseqüència de causes de 
força major o cas fortuït.
4. Notificar al Client amb al menys 3 dies d'antelació, quan serà efectiva la conservació de la numeració.



-Causes per les quals no es podrà dur a terme la conservació de la numeració: L'Operador no serà responsable de la 
impossibilitat de proporcionar la conservació de la numeració en els següents casos:
1. Per canvi de la ubicació f&iactue;sica del client.
2. Quant l'abonat del donant es troba amb el servei suspès o interromput en els termes establerts en la legislació vigent. 
3. Por dades incompletes o errònies sobre la identificació del Client, de l'Operador Donant o de l'Operador Receptor en 
la present sol·licitud.
4. Per manca de correspondència entre numeració i Client identificat pel seu NIF/CIF.
5. Perquè transcorregut un mes des de que el Client va rebre la baixa amb l'Operador que en aquell moment l'hi donava 
el servei, no va sol·licitar la conservació del número amb l'Operador Receptor.
6. Per l'avís de l'Entitat de Referència de que ja existeix un procés de portabilitat de dita numeració amb un altre  
Operador.
7. Per causes de força major o tècniques sempre que siguin justificades (tipus d'accés erroni, numeració associada a 
grups de salt).
8. Qualsevol altra causa que pugui ser acordada voluntàriament entre els operadors dins del marc legal.
9. Perquè el prefix associat  al número que es va a portar, que serveixi a les xarxes de domini d'encaminament de  
portabilitat per enrutar adequadament a la xarxa receptora les trucades realitzades a aquest numero portat, no estigui  
obert a interconnexió.
 


