
   

76. Fraccionament i aplaçament de deutes als serveis 

de comunicacions electròniques. (Gobierno de 

España). 

1. Tipus d'ajut: 

Prohibició de suspensió e interrupció del serveis de comunicacions 

electròniques i la connectivitat de banda ampla  contractats  (art. 18 RDL 

8/2020 ja que aquest serveis es consideren un servei universal). Totes les 

empreses prestadores de serveis de comunicacions electròniques disponibles 

al públic (proveïdors d’accés a internet, correu electrònic, videoconferència, 

fibra, etc ...) , deuran mantenir els serveis que tinguessin contractats amb 

els seus clients a la entrada en vigor de l’estat d’alarma, excepte que la seva 

interrupció fos necessària per preservar la integritat i seguretat de les xarxes i 

serveis. 

Operadors de comunicacions electròniques : es pot consultar aquests 

operadors al “Registro de Operadores de comunicaciones electrónicas de la 

CNMC”.  

Segons l’art. 3 Real Decret-llei 19/2020, de 26 de maig:  Els operadors de 

comunicacions electròniques deuran concedir als seus abonats, prèvia 

sol·licituds d’aquests, un fraccionament i, en conseqüència, un 

aplaçament de les seves deutes corresponent a les factures presentades 

al cobrament des de la data d’entrada en vigor del  Real Decreto 463/2020, de 

14 de març i les seves pròrrogues, fins el 30 de juny de 2020. 

2. Beneficiaris:  

Persona física o jurídica que utilitza o sol·licita un servei de comunicacions 

electròniques disponible al públic. 

3. Condicions de fraccionament i aplaçament: 

a) El fraccionament serà lineal al llarg dels mesos aplaçats.  

https://numeracionyoperadores.cnmc.es/operadores?_token=QjbkYjynn7UkSZelJkk1HmvyWxvSMa98tHEXi7i0&buscar=1&nombre=&nombrec=&nif=&servicio=&ambito=&comunidad
https://numeracionyoperadores.cnmc.es/operadores?_token=QjbkYjynn7UkSZelJkk1HmvyWxvSMa98tHEXi7i0&buscar=1&nombre=&nombrec=&nif=&servicio=&ambito=&comunidad
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b) El  termini per realitzar els pagaments fraccionats seran de 6 mesos, excepte 

que l’abonat hagi acordat lliurement amb l’operador un termini diferent ja sigui 

superior o inferior.  

c) No es meritaran interessos de demora ni s’exigiran garanties per el 

fraccionament i aplaçament.  

4. Dades importants a tenir en compte: 

 L’acceptació de la sol·licitud de fraccionament i aplaçament del deute 

determinarà la suspensió del dret dels abonats a la conservació dels 

números que els hagin assignat, en cas de canvi d’operador,  fins que 

l’abonat estigui al corrent del deute aplaçat o, durant el termini de 6 mesos a 

comptar des de l’entrada en vigor del RDL 19/2020. Aquells abonats que no 

sol·licitin o no acceptin el fraccionament i aplaçament del deute en els termes 

indicats en aquest apartat tindran suspès el dret de conservació de numeració 

per canvi d’operador fins que l’abonat saldi el deute contret amb l’operador i, en 

tot cas per un període de 3 mesos a comptar des de la finalització de l’estat 

d’alarma i de les seves pròrrogues. 

 Els abonats no tindran suspès el seu dret a la conservació dels números 

assignats, en cas de canvi d’operador, quan comuniquin a l’operador la seva 

disconformitat amb la factura i, en absència de resposta  satisfactòria, hagin 

interposat la corresponent reclamació davant un organisme oficial (operador ha 

de resoldre la reclamació en un termini màxim d’una setmana). 

5. Quan i com es podrà demanar?: 

En vigor, s’ha de sol·licitar als operadors de comunicacions electròniques fins 

el 30 de juny de 2020 inclòs. 

 

6. Normativa aplicable:   

Real Decret 463/2020, de 14 de març. 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de març. 

Real Decret-llei 19/2020, de 26 de maig. 
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