
 

 

 

 

   
 

CONDICIONS PARTICULARS PER A CLIENTS 

EMPRESA I AUTÒNOMS 

 

1. OBJECTE  

Constitueix l'objecte d'aquestes Condicions Particulars l'establiment dels termes específics que seran 

aplicables als Clients empresa, i també a les persones que actuïn en la seva condició de professionals 

autònoms o comerciants, que contractin les diferents ofertes, productes i serveis identificats amb la 

marca comercial O2 que Telefónica Móbiles España, SAU i/o Telefónica de España, SAU (d'ara 

endavant i conjuntament, denominades per la seva marca O2) decideixin posar a disposició d'aquest 

col·lectiu.  

Les Condicions Generals i la resta de Condicions Particulars aplicables a aquests serveis completen el 

que preveuen aquestes Condicions Particulars, tot i que preval, en cas de contradicció, el contingut 

d’aquestes Condicions Particulars sobre les primeres.  

El Client manifesta que ha llegit, ha entès i ha acceptat aquestes Condicions en el cas que li siguin 

aplicables, les quals han estat a la seva disposició, en tot moment, amb caràcter previ a la contractació a 

la pàgina web www.o2online.es/informacion-legal.  

 

2. CONTRACTACIÓ  

D'acord amb el que assenyala la clàusula anterior, el que es preveu aquí serà aplicable a qualsevol 

empresa o autònom que decideixi contractar, per si mateix o a través d'un interlocutor degudament 

autoritzat per fer-ho, els serveis de comunicacions electròniques disponibles pel públic d'O2, sempre que 

entre les seves activitats no n'hi hagi de relacionades amb l'explotació de xarxes públiques de 

comunicacions, la prestació de serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic ni la seva 

revenda a tercers.   

Cal recordar que, en el cas del producte convergent O2 Fibra i Móvil, les línies fixa i mòbils, i també el 

servei de banda ampla fixa a través de Fibra òptica, s'hauran de contractar amb el mateix número  

d'identificació oficial (DNI/CIF/Targeta de Resident/Passaport/NIE/NIVA). Si per un canvi de titular, 

aquests serveis deixessin d'estar contractats amb el mateix número identificatiu, es durà a terme la baixa 

a O2 Fibra i Móvil, d'acord amb les condicions particulars aplicables a aquesta oferta.   

 

Tret que s'indiqués una altra cosa expressament en l'oferta comercial, no es podrà disposar d'un servei 

de comunicacions electròniques amb la marca comercial O2 si el Client ja disposa en el moment de 

contractació d'un servei de comunicacions electròniques prestat per Telefónica d'Espanya i/o altres 

companyies del Grup Telefónica. 



 

 

 

 

   
 

 

3. INTERLOCUTOR.  

En el cas d'alta de Clients empresa, es considerarà Interlocutor la persona física que hagi sol·licitat la 

contractació del producte o servei O2 i que, en conseqüència, garanteix que actua en nom i 

representació d'aquest. De la mateixa manera, aquest interlocutor serà el responsable de facilitar i 

mantenir actualitzada a O2 tota la informació veraç, completa i exacta del Client empresa que sigui 

pertinent per al manteniment de la relació contractual amb O2, incloent-hi expressament les dades 

identificatives, bancàries i de facturació.  

Per part seva, O2 es reserva el dret a requerir a l'interlocutor el lliurament de tota la documentació oficial 

calgui per acreditar-ne i verificar-ne la identitat i el poder de representació o apoderament suficient 

atorgat pel Client empresa a favor seu per dur a terme aquesta contractació amb O2 en el seu nom, tot 

això tant per tramitar la contractació com en qualsevol moment posterior, mentre la relació contractual 

entre O2 i aquest Client empresa es mantingui vigent.  

Així mateix i tret que s'indiqués expressament el contrari, O2 considerarà en tot moment l'interlocutor 

com la persona designada pel Client empresa per rebre les comunicacions informatives i/o de servei que 

O2 hagi d'enviar, corresponents a l'ús i el gaudi normal del producte o servei contractat pel Client 

empresa corresponent, com ara, per exemple, els avisos sobre la disponibilitat de la/es factura/es 

mensual/s.  

 

4. PORTABILITAT  

Tant les sol·licituds de portabilitat de numeració fixa i/o mòbil com, si escau, la seva cancel·lació les 

haurà d'efectuar l'abonat titular de la línia o, si es tracta d'un Client empresa, la persona degudament 

apoderada per aquesta, a través del web www.o2online.es, trucant al 1551, escrivint a 

cancelaciones@o2online.es, o bé anant a un Distribuïdor O2. Horari efectiu de tramitació de 

cancel·lacions de 8.00 h a 20.00 h, llevat del dissabte, el diumenge i els festius (calendari de Madrid).  

En el cas concret de les sol·licituds de cancel·lació de portabilitat, s'hi haurà d'indicar el nom i CIF de 

l'empresa titular i s'haurà d'acreditar la identitat de la persona física sol·licitant mitjançant DNI/Targeta de 

Resident/NIE o Passaport. De la mateixa manera, s'haurà de confirmar a la sol·licitud de cancel·lació 

qualsevol dada o informació que O2 pogués raonablement requerir per verificar-la o tramitar-la, com per 

exemple, el número de telèfon de contacte que hagués indicat a la sol·licitud de portabilitat.  

O2 remetrà les comunicacions que corresponguin, relatives al procés de sol·licitud de portabilitat o 

cancel·lació d'aquesta, al número de telèfon mòbil que el Client hagi indicat a la sol·licitud de portabilitat. 

Així mateix, li podrà enviar avisos per qualsevol via, incloent-hi el correu electrònic, sobre la finestra de 

canvi.  

 

5.  FACTURACIÓ.  

mailto:cancelaciones@o2online.es


 

 

 

 

   
 

Per tal que O2 pugui complir amb la normativa fiscal sobre facturació, el Client empresa / autònom, en el 

moment de la contractació de qualssevol productes i serveis O2, està obligat a indicar la seva condició 

d'abonat com a empresari/professional o particular i a facilitar les dades necessàries per emetre la 

factura, concretament: (i) nom / raó o denominació social; (ii) NIF / CIF; (iii) domicili fiscal; i, si escau, (iv) 

establiment al qual es presten els serveis de telecomunicacions fixes corresponents a la banda ampla a 

través de Fibra i la línia telefònica fixa..  

 

6.  DIPÒSITS DE GARANTIA  

O2, una vegada rebuda la sol·licitud d'alta al servei i en qualsevol moment de la vigència del contracte, 

podrà sol·licitar al Client la constitució d'una garantia, mitjançant depòsit no remunerat en efectiu o aval 

bancari i/o assignar al Client un límit de crèdit, tot això per garantir el compliment de les obligacions 

derivades del contracte. Com a exemple, aquesta garantia la podrà exigir O2 en els contractes de 

prestació de productes i serveis O2 sol·licitats per persones jurídiques o autònoms que siguin o hagin 

estat amb anterioritat clients d'O2 i haguessin deixat impagats un o diversos rebuts, en mentre subsisteixi 

la morositat.  

 

7. GUIES TELEFÒNIQUES.  

El Client empresa o autònom tindrà dret igualment a figurar, si escau, a les guies telefòniques de serveis 

de consulta telefònica sobre números d'abonat, si ha manifestat expressament el seu desig d'estar-hi 

inclòs. En particular, es podran publicar dades com ara: (i) nom i cognoms, o raó social; (ii) número/s 

d'abonat; (iii) adreça postal del domicili; i (iv) qualssevol altres dades que poguessin ser susceptibles de 

publicació en aquestes guies d'acord amb la regulació aplicable sobre aquesta.  

El Client empresa o autònom també podrà sol·licitar a O2 la seva exclusió de la guia, o que s'indiqui que 

les seves dades personals no es poden utilitzar per a finalitats de venda directa, o que s'ometi 

parcialment la seva adreça. L'opció d'inclusió / exclusió de guies la podrà exercitar el Client, en el 

moment de contractar el producte o servei O2, a través del Número d'Atenció Personal 1551 o de la 

pàgina web www.o2online.es , sense perjudici del seu dret posterior a modificar aquesta opció adreçant-

se als canals de contacte que preveu la clàusula 10 següent.  

 

8. PROTECCIÓ DE DADES.  

O2 informa que tant les dades dels clients persones físiques com les dels interlocutors en Clients 

empresa es tractaran d'acord amb el que estableix la Política de Privadesa d'O2, la informació bàsica de 

la qual es recull a les Condicions Generals o Particulars de cada servei concret. Així mateix, el contingut 

íntegre de la Política es pot consultar per qualsevol raó i de forma permanent a la pàgina web 

www.o2online.es/privacidad , sol·licitant-ne un exemplar al 1551 o a través de l'adreça 

ayuda@o2online.es i/o el xat establert a aquest efecte al web.  
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9. BAIXA.  

El Client empresa o autònom es podrà donar de baixa dels serveis en qualsevol moment mitjançant una 

comunicació a O2, amb dos dies hàbils d'antelació a la data en què hagi de fer-se efectiva la baixa, 

trucant al número 1551, escrivint a ayuda@o2online.es i/o a través del xat d'atenció personal habilitat a 

aquest efecte a través de la pàgina web www.o2online.es.  

No obstant el que s'ha exposat abans, serà causa de baixa del servei, a més de la voluntat del mateix 

Client o altres causes que ja prevegin a aquest efecte les Condicions Generals i la resta de Condicions 

Particulars aplicables als serveis, l'extinció de la personalitat jurídica del titular del contracte amb O2, 

sigui per fusió, absorció o altres causes anàlogues, i en aquest cas, es podrà subrogar en aquest 

contracte la persona o entitat que, amb aquest motiu, el succeeixi en el dret de propietat o en l'ús del 

local on estiguin instal·lats els serveis.  

 

10.  INFORMACIÓ AL CLIENT  

Li recordem que qualsevol Client, incloent-hi els Clients empresa i autònoms, podrà rebre informació 

sobre els serveis, la cobertura, les tarifes i sobre qualsevol incidència que l'afecti a través del número de 

telèfon 1551 (o núm. 690901551 si truca des de l'estranger), l'adreça de correu electrònic 

ayuda@o2online,és i/o a través del xat disponible a www.o2online.es  

 

 

O2 és una marca registrada pel Grup Telefónica al qual pertanyen Telefónica de España, SAU 

(companyia amb CIF A82018474, domiciliada al carrer Gran Vía, n.º 28, CP 28013 – Madrid (Espanya) i 

inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al Volum 13.170; Llibre 0; Secció 8a; Full M-213.180) i 

Telefónica Móviles España, SAU (companyia amb CIF A-78923125, domiciliada a Ronda de la 

Comunicación, s/n, Distrito C, Edificio Sur 3, CP 28050 - Madrid (Espanya) i inscrita en el Registre 

Mercantil de Madrid en el Volum 8958, General 7804, Secció 3a, del Llibre de Societats, Full 92, H-

85226). Adreça de correu electrònic de contacte ayuda@o2online.es. Per a més informació, consulti el 

web www.O2online.es.  
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