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CONDICIONS PARTICULARS DEL SERVEI  
CONECTA RURAL 

 
 
1. CONDICIONS PARTICULARS I LA SEVA ACCEPTACIÓ 
 
1.1. Objecte 

 
Les Condicions Particulars que es descriuen a continuació (d’ara endavant, les 
“Condicions Particualrs”) regulen les relacions contractuals entre TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, SAU (d’ara endavant, “MOVISTAR”) amb CIF núm. A-82018474, domiciliada 
a Madrid, al carrer Gran Vía 28, 28013 de Madrid, inscrita en el Registre Mercantil de 
Madrid al volum 13.170; llibre 0; secció 8a; full M-213.180, i el CLIENT (d’ara endavant, 
el “CLIENT”), en tot el que fa referència a la prestació del Servei Conecta Rural (en 
endavant, el “Servei”). 
 
1.2. L’acceptació de les Condicions Particulars 
 
L’acceptació, sense reserves, d’aquestes Condicions Particulars és indispensable per 
a la prestació del Servei per part de MOVISTAR. El CLIENT manifesta, en aquest sentit, 
que s’ha llegit i que ha entès i acceptat aquestes Condicions Particulars, posades a la 
seva disposició, en tot moment, amb caràcter previ a la contractació, al lloc Web 
següent: http://www.movistar.es/contratos. 
 
1.3. Vinculació amb les condicions del servei fix Movistar 
 
Les Condicions Generals (i) del Contracte tipus d’abonament general al servei 
telefònic disponible al públic per a usuaris finals, i (ii) les del servei Movistar Internet 
Radio, que consten publicades a www.movistar.es/contratos, completen aquestes 
Condicions Particulars en tot el que s’hi preveu. 
 
 

2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
 
2.1. Prestacions del Servei 
 
El servei Movistar Conecta Rural és una modalitat del Servei Movistar Internet Radio 
consistent a dotar al CLIENT d’un servei de banda ampla fixa prestat a través de xarxes 
mòbils. La connexió oferta a través de la xarxa mòbil de Movistar permet una velocitat 
nominal global de dades en sentit descendent de 30 Mbps i una velocitat ascendent 
de fins a 800 kbps, amb una franquícia de 40 GB al mes. 
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MOVISTAR haurà de satisfer totes les sol·licituds de connexió inicial del Servei dins 
dels 15 dies naturals següents a la data de recepció d’aquestes, termini que podria 
ampliar-se fins a un màxim de 60 dies naturals des de la petició del servei per a 
determinades zones territorials, sempre que hi hagi disponibilitat tècnica, tret que 
intervinguessin impediments de força major o imputables al sol·licitant. MOVISTAR 
confirmarà, al CLIENT, la disponibilitat tècnica de prestació del Servei abans de la seva 
contractació. 
 
No obstant l’anterior, en el cas que es donin algunes causes sobrevingudes, com ara 
la necessitat d’execució d’obres addicionals, llicències de tercers o, simplement, 
increments puntuals de demanda en certs cicles, el termini de connexió inicial podria 
estendre’s, situació en la qual MOVISTAR informaria el CLIENT d’aquesta 
circumstància. 
 
De la mateixa manera, MOVISTAR informarà el CLIENT, abans de contractar-lo, dels 
factors rellevants que limiten la velocitat efectiva que pot experimentar l’usuari, tot 
diferenciant els factors sobre els quals té control l’operador dels aliens a aquest. 
 

 
2.2. Velocitats del Servei 
 
La velocitat màxima esperada del Servei està subjecta a la disponibilitat de cobertura 
de la xarxa mòbil Movistar i a les característiques suportades pel dispositiu d’accés a 
la xarxa, segons s’indica a continuació:  
 

• La cobertura disponible serà 2G, 3G o 4G, segons sigui la tecnologia de 
l’accés Radio que faci servir la xarxa Movistar en els seus diferents 
emplaçaments i en funció de si el CLIENT final té el seu domicili en una 
de les entitats de població que l’Administració ha identificat com a 
responsabilitat de Movistar, en compliment de l’Ordre ECE/1166/2018, 
de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Pla per proporcionar cobertura a 
l’accés a serveis de banda ampla a velocitat de 30 Mbps o superior, a 
executar, pels operadors titulars de concessions demanials, en la banda 
de 800 Mhz; 

• En funció de la intensitat del senyal rebut i de l’activitat d’altres usuaris 
propers, la velocitat real de la connexió podria fluctuar per sota de la 
màxima velocitat assolible. 

• La tecnologia suportada pel terminal d’accés a la xarxa mòbil determina 
el tipus de cobertura a la qual cada dispositiu pot connectar-se. Els 
dispositius utilitzats poden ser compatibles amb les tecnologies 2G, 3G 
i 4G. A més, poden limitar la velocitat màxima aconseguida per l’Usuari 
en funció de les seves especificacions tècniques.  
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Movistar es compromet a intentar donar la màxima velocitat possible en cada 
moment d’acord amb la normativa aplicable. Actualment, en aquest servei es pot 
esperar una velocitat nominal en 4G de 30 Mbps de baixada i de 0,8 Mbps de pujada 
amb unes condicions de xarxa adequades. 
 
La velocitat de la navegació indicada sempre és la velocitat del servei en condicions 
ideals, i aquesta depèn de diversos factors: la zona de cobertura, de l’aplicació i de la 
situació de càrrega de la xarxa.  
 
La tecnologia 2G la constitueixen els equips de xarxa i dispositius compatibles amb 
l’estàndard GSM/GPRS i la seva evolució EDGE. La tecnologia 3G està basada en les 
especificacions del sistema UMTS i les millores incorporades per HSPA. Finalment, la 
quarta generació de la telefonia mòbil o 4G està basada en la tecnologia LTE i la seva 
evolució.  
 
Totes aquestes tecnologies les especifiquen els organismes competents 
d’estandardització internacional. En 4G s’espera disposar de la màxima velocitat 
teòrica disponible en cada moment segons la situació de la xarxa en l’emplaçament 
concret. La velocitat nominal esperada per al servei és de 30 Mbps de baixada i de fins 
a 0,8 Mbps de pujada amb unes condicions de xarxa adequades.  
 
El servei s’oferirà indistintament sobre tecnologia 3G o 4G, segons les condicions 
indicades anteriorment. 
 
2.3. Mesures de gestió del trànsit 
 
Amb la finalitat de garantir que tots els clients i usuaris del Servei disposen d’un servei 
òptim i de qualitat tot i trobar-se en les situacions més difícils, fins i tot a les zones 
aïllades, MOVISTAR, com que es fa servir un mitjà compartit, posarà tots els mitjans 
al seu abast per prevenir usos fraudulents i abusos per part dels clients, amb la qual 
cosa no es pot utilitzar el Servei de manera que interfereixi amb l’ús d’un altre client o 
que afecti els recursos de xarxa d’una manera desproporcionada, per la qual cosa, sens 
perjudici de qualssevol altres que també produeixin els mateixos efectes, no es 
permetrà l’ús del Servei a clients que facin: 
 

- Enviament de missatges de spam, enviats d’una manera massiva i 
continuada, i que perjudiquin altres usuaris. 

- Extracció de la targeta SIM per a un ús fora de l’equip proporcionat per 
Movistar. 

- Ús del servei fora del lloc d’instal·lació inicial, que està cobert amb el 
manteniment de l’equip que és propietat de Movistar. 
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- Manipulació de l’antena o de qualsevol dels elements instal·lats pel tècnic 
al domicili del client, sense l’autorització expressa de MOVISTAR. 

 
Pels motius indicats anteriorment i per afavorir un ús equitatiu i equilibrat de la xarxa 
entre els usuaris, MOVISTAR es reserva el dret a modular la velocitat de connexió als 
clients que estiguin fent un ús elevat de dades a les zones on la xarxa es trobi saturada 
i experimenti una alta càrrega, o, en risc d’això, per evitar la congestió imminent de la 
xarxa i mitigar els efectes de congestions de la xarxa excepcionals o temporals, encara 
que, en tot moment, el CLIENT mantindrà l’accés al servei, tot i que, en aquests casos, 
es veurà reduïda la seva velocitat, sense que, en cap cas, aquesta sigui inferior a 1 Mb, 
i sense cap cost addicional. A aquests efectes, Movistar considerarà un “ús elevat de 
dades” els consums que superin 40 GB al mes. El servei restablirà les condicions 
inicials de velocitat el dia 18 de cada mes, moment a partir del qual s’iniciarà un 
període nou. 
 
2.4. Factors limitadors de la velocitat 
 
 
MOVISTAR informa el CLIENT que els factors rellevants que poden limitar la velocitat 
efectiva que podrà experimentar, tant sobre els que l’operador té control com sobre 
els que li siguin aliens, figuren a les Condicions del servei Movistar Internet Radio, 
disponible en tot moment a www.movistar.es/contratos. 
 
 
2.5. Equipament per a la prestació del Servei 
 
MOVISTAR proporcionarà l’equipament necessari per a la prestació del Servei. Aquest 
equipament inclou: 

 
• Mòdem/Router per a la prestació del Servei per accés radioelèctric via ràdio. 
• Antena de mig guany, amb instal·lació inclosa. 

 
El Mòdem/Router citat anteriorment s’ofereix en règim de lloguer; el propietari 
d’aquest en tot moment és MOVISTAR. El CLIENT té l’obligació de donar-li un ús 
correcte. Les condicions de contractació i funcionament de l’equipament en règim de 
lloguer es regiran per les condicions que regulin aquest lloguer publicades a 
www.movistar.es/contratos. 
 
En el moment que finalitzi aquest Contracte, per qualsevol de les causes 
contemplades en aquest, el CLIENT s’obliga a tornar el Router associat al Servei dins 
dels quinze dies naturals següents a la resolució del Contracte, d’acord amb el 
procediment que se li indicarà trucant al 1004 o al 1489 de Resposta Professional o al 
que s’indica a www.movistar.es/importes. 
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En el cas que el CLIENT no torni el Router en el termini indicat o si el Router presenta 
algun tipus d’avaria o desperfecte que excedeixi de l’únic efecte de l’ús, faltés algun 
dels seus components o no s’ajustés completament al model proveït per MOVISTAR, 
aquesta facturarà, en concepte de penalització al CLIENT, el preu corresponent a 
Router, i en tindrà en compte l’antiguitat. 
 
Queden exclosos de l’equipament tots els elements que siguin accessoris com ara 
extensions de cablejat, instal·lació d’antenes, rosetes de connexió o qualsevol altre 
element que no sigui necessari per a la prestació correcta del servei. La baixa del servei 
d’Internet però mantenint la línia individual implica l’ús del Router, per la qual cosa en 
aquests casos no és necessària la seva devolució. 
 
2.6. Servei de Manteniment 
 
MOVISTAR posa, a la disposició del CLIENT, el Servei de Manteniment en virtut del 
qual estarà obligada a reparar les avaries que es produeixin en les seves instal·lacions 
fins al Punt de Terminació de Xarxa a casa de l’abonat.  
 
El CLIENT notificarà les avaries al número gratuït d’atenció comercial (1004) o al 
Centre d’Atenció Tècnica que s’atén a través del número 1002. En el mateix moment 
d’informar de l’avaria, se’n facilitarà número de referència al CLIENT. 
 
De la mateixa manera, el CLIENT podrà notificar les avaries a través del lloc web de 
MOVISTAR http://www.movistar.es 
 
Els costos derivats de la reparació d’avaries els pagarà MOVISTAR, sempre que 
aquestes avaries no siguin imputables al CLIENT per negligència d’ús o de conservació 
o per actuacions doloses o culposes, tant sobre la xarxa com sobre els seus equips. 
 
En els altres casos, MOVISTAR només prestarà el Servei de Manteniment al domicili a 
sol·licitud del CLIENT i mitjançant el pagament del preu establert que figura en la llista 
de preus que MOVISTAR publica a l’URL següent: http://www.movistar.es. 
 
El manteniment de l’Accés i de la Terminació subministrada està inclòs en aquest 
Servei. 
 
No formen part del Servei de Manteniment inclòs en aquestes Condicions Particulars, 
els Equips (Targetes, Equips informàtics, etc.) que el CLIENT connecti al Punt de 
Terminació de Xarxa (PTR), el punt on acaba la xarxa que dóna suport al Servei prestat 
per MOVISTAR. 
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MOVISTAR no assumirà els compromisos de reparació establerts en aquest contracte 
quan l’avaria sigui produïda en els mitjans de transmissió que transiten per la 
Infraestructura de Xarxa Comunitària (propietat de la Comunitat de Propietaris) i no 
hi hagi un contracte específic de manteniment amb MOVISTAR per a aquesta 
infraestructura, fet que el client haurà d’informar. 
 
El CLIENT s’obliga, prèvia sol·licitud i una vegada concertada la cita corresponent, a 
autoritzar expressament MOVISTAR, el seu personal degudament identificat o el 
servei tècnic que MOVISTAR designi a aquest efecte, a accedir a les instal·lacions i als 
equips informàtics en què es trobi instal·lada la connexió als serveis amb la finalitat de 
procedir a la prestació dels serveis d’Instal·lació o de Resolució d’incidències i a la 
realització de les operacions de manteniment que, segons el parer de MOVISTAR, 
resultin necessàries i, en cas de terminació del Contracte, amb la finalitat de procedir 
a la retirada de la instal·lació que permet la connexió als serveis. 
 
El CLIENT disposarà de les opcions addicionals del Servei que es trobin publicades a 
http://www.movistar.es. 
  
 
3. INICI I DURADA 
 
Aquestes Condicions entren en vigor en la data de la seva contractació o el dia de 
l’alta efectiva dels serveis que la integren.  
 
Aquest contracte tindrà una durada mensual fins a un termini màxim de 24 mesos. Un 
cop hagi passat aquest termini, el contracte quedarà prorrogat automàticament de 
manera mensual i fins a un termini nou de 24 mesos, llevat de petició expressa en 
contra. Després d’aquesta pròrroga, el Client té dret a resoldre el contracte en 
qualsevol moment amb un preavís màxim d’un mes sense contraure cap mena de cost 
llevat del de la recepció del servei durant el període de preavís. 
 
 
 
4. PREU, FACTURACIÓ I PAGAMENT 
 
El CLIENT assumeix les obligacions següents: 
 
4.1. Preu del Servei 
 

Com a contraprestació pel Servei, el CLIENT estarà obligat a satisfer el preu 
corresponent a cada modalitat d’acord amb els preus que s’indiquen a l’Annex I. 
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4.2. Facturació i Pagament 
 
(i) La facturació pels serveis prestats es farà amb caràcter mensual. 
 
(ii) El pagament corresponent al Servei serà exigible des del moment en què es 

presenti al cobrament la factura, i es farà a través del compte del CLIENT a l’Entitat 
Bancària o la Caixa d’Estalvis que, amb aquesta intenció, indiqui, o, si no n’hi ha, en 
el lloc habilitat per MOVISTAR, a la seva presentació al cobrament, que constarà 
expressament en l’avís de pagament enviat al CLIENT. A la factura s’identificarà el 
període en què es podrà fer el pagament. 

 
(iii) En la primera factura emesa conforme al que disposa aquesta clàusula, s’inclourà 

l’import corresponent a la quota d’alta i, si escau, l’import de l’Equipament que 
s’incorpori al Servei. La primera quota serà prorratejada en funció de la data 
d’entrada en vigor del Servei.  

 
(iv) El Client coneix que Movistar, com a companyia del sector de les 

telecomunicacions, advoca públicament per l’impuls i la promoció de les noves 
tecnologies i el respecte pel medi ambient. En aquest context, el Client, en haver 
escollit Movistar com a companyia per a la prestació del Servei, està a favor 
d’aquest posicionament.  
 
El Client coneix que el Servei contractat mitjançant aquest Contracte ofereix el 
servei d’internet mòbil i/o fix.  
 
En aquest context, mitjançant la formalització d’aquest Contracte, el Client 
accepta de manera expressa rebre la factura del Servei en format electrònic, sens 
perjudici del seu dret a rebre la factura en paper. 
 
La manera com el Client rebrà la factura electrònica serà la següent: mensualment 
rebrà un avís de posada a disposició de la factura electrònica a través d’un SMS, 
notificació “push” de l’App Mi Movistar o per correu electrònic, i una còpia de la 
factura esposarà a la seva disposició a la seva àrea privada de Client. 
 
Sense perjudici d’això, el Client podrà escollir rebre la factura en format paper en 
el moment de la contractació mitjançant la seva indicació a l’agent comercial que 
l’assisteixi o en qualsevol moment posterior mitjançant una trucada al Número 
d’Atenció Personal 1004 o Resposta Professional 1489.  
Si, en la contractació o en qualsevol moment posterior, el Client opta per la 
recepció de la factura en format paper per a Movistar Fusión o, si escau, per a la 
factura en format electrònic, l’opció triada implica estendre-la a tots els productes 
i serveis que s’hi inclouen. 
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En les factures que incloguin imports corresponents a serveis que no siguin de 
comunicacions electròniques, MOVISTAR en farà el desglossament de manera que 
pugui identificar-s’hi l’import corresponent al servei o als serveis de comunicacions 
electròniques. 
 
 
5. MODIFICACIONS DEL SERVEI 
 
El Client es compromet a comunicar, a Movistar, qualsevol canvi en les dades del 
contracte, especialment en els corresponents al domicili de facturació i del compte 
bancari de domiciliació dels pagaments.  
 
Movistar, amb l’única finalitat de restablir l’equilibri de les prestacions entre les Parts, 
podrà modificar les condicions establertes en el contracte i, de manera particular, en 
el seu preu, per algun dels motius següents quan aquestes obeeixin a situacions 
esdevingudes en un moment posterior a la fixació de les tarifes del Servei per part de 
Movistar:  
 
- Increment dels costos del sector empresarial en el qual estigui present Movistar i que 
redundin en la cobertura, en la qualitat de la xarxa o en les característiques del Servei 
prestat. 
 
- Modificacions normatives (inclosos impostos, taxes o resolucions administratives o 
judicials) que afectin les condicions de prestació del Servei. 
 
- Increment de l’índex de preus al consum (IPC) o en defecte d’això de l’índex de preus 
industrials (IPRI). 
 
Movistar informarà el Client de qualsevol modificació amb indicació del motiu precís a 
la qual obeeix amb una antelació mínima d’UN (1) mes a la data en què la modificació 
serà efectiva; el Client tindrà dret a resoldre el contracte sense cap mena de 
penalització, sens perjudici d’altres compromisos adquirits pel Client mateix. 
Transcorregut el termini d’un mes sense que Movistar no hagi rebut cap mena de 
comunicació, s’entendrà que el Client accepta les modificacions. 
 
 
6. ÚS CORRECTE DELS SERVEIS 
 
6.1. El CLIENT es compromet a fer un ús raonable dels serveis i les prestacions que 
comprèn el Servei, i també de qualssevol altres serveis connexos que MOVISTAR li 
presti. El CLIENT serà responsable davant MOVISTAR de qualsevol ús diferent del que 
s’ha definit abans, que pugui causar un dany o perjudici a MOVISTAR o a tercers i, en 
particular, de qualsevol ús dels serveis de MOVISTAR amb una finalitat que sigui 
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diferent de les comunicacions de caràcter estrictament personal, en el cas de clients 
particulars.  
 
En tots els casos en què es produís un ús indegut o aliè a la finalitat de comunicació 
particular prevista per al Servei, MOVISTAR es reserva el dret, tant a suspendre o 
interrompre definitivament el Servei (amb la possibilitat, si ho decidís, de supeditar-
ne el restabliment a l’aportació per part del CLIENT de les garanties sol·licitades per 
MOVISTAR), com el cobrament del trànsit que es produís fora de l’ús degut del Servei, 
i en aquest cas es tarifarà al preu estàndard de pagament per ús, vigent en cada 
moment, segons el Catàleg de preus de Telefónica de España, SAU, publicat i 
disponible, perfectament actualitzat per a la seva consulta, al lloc web 
www.movistar.es, sense que, en aquests casos, no es pugui aplicar cap reducció de 
preu o a qualsevol altra promoció, franquícia de trànsit o mòdul d’estalvi que impliqui 
una disminució del preu de qualsevol servei actual o futur.  
 
Al marge del que s’ha exposat abans i, igualment, atès un ús indegut del Servei segons 
el que s’ha descrit, en previsió de futurs usos semblants, MOVISTAR es reserva també 
la possibilitat d’assignar, al CLIENT, després d’haver-li-ho comunicat, la modalitat de 
tarifa més d’acord amb els patrons d’ús manifestats i sens perjudici de qualsevol altra 
que aquest pugui considerar més convenient d’entre les que hi ha disponibles 
comercialment.  
 
6.2. El CLIENT es compromet a utilitzar el Servei d’acord amb la llei, la moral, els bons 
costums generalment acceptats i l’ordre públic, així com a abstenir-se d’utilitzar el 
Servei o la resta de serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquestes 
Condicions Particulars, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol 
manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar els serveis, els equips 
informàtics d’altres CLIENTS o d’altres usuaris d’Internet (maquinari i programari) així 
com els documents, els arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en els seus 
equips informàtics (“hacking”), o impedir la utilització o l’ús normal d’aquests Serveis, 
equips informàtics i documents, arxius i continguts per part dels altres CLIENTS i 
d’altres usuaris d’Internet. 
 
Els CLIENTS perjudicats per aquestes pràctiques podran comunicar-ho a MOVISTAR a 
través de l’adreça abuse@movistar.es o a través del formulari que s’habilita a 
http://www.movistar.es/nemesys. 
 
De la mateixa manera, la utilització del Servei es podrà destinar exclusivament a 
l’àmbit professional o privat i per a ús exclusiu al domicili que el CLIENT hagi indicat 
per a la provisió del Servei. 
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El Servei es presta des d’una ubicació fixa, per la qual cosa queda expressament 
prohibit l’ús del Servei fora del domicili pel qual el CLIENT l’ha contractat i on se n’ha 
fet la instal·lació per part de Movistar. 
 
De la mateixa manera, queden expressament prohibits el actes de revenda o 
comercialització del Servei a tercers aliens a la prestació del Servei o, en qualsevol cas, 
de compartició de recursos fora del domicili per al qual hagi sol·licitat la provisió del 
Servei o si el CLIENT és una Comunitat de Propietaris, fora de les zones comunes. 
 
El CLIENT respondrà davant de MOVISTAR pels danys i perjudicis efectius i provats, 
fins i tot de caràcter reputacional, que es derivin de l’incompliment (si existeix culpa o 
negligència) de les seves obligacions en el marc d’aquest contracte o de la infracció de 
la normativa aplicable, quan això afavoreixi, resulti, coadjuvi o de qualsevol altra 
manera contribueixi a la comissió d’actuacions fraudulentes contra MOVISTAR o 
qualsevol tercer. A aquest efecte, el CLIENT s’abstindrà de fer qualsevol actuació (per 
acció o omissió) en la seva línia o per altres mitjans que suposi un ús no previst en 
aquest contracte i dels serveis connexos que MOVISTAR li presti. MOVISTAR podrà 
suspendre immediatament el servei, si es confirmés qualsevol incompliment greu, per 
part del CLIENT, d’aquesta obligació. 
 
6.2.1. Còpies del Programari proporcionat amb el Servei 
 
El CLIENT només podrà fer una única còpia del Programari i només per a la seva 
instal·lació en el disc dur de l’equip informàtic des del qual s’estableixi la connexió amb 
el Servei. 
 
El CLIENT s’abstindrà de fer cap altra còpia del Programari, d’enviar còpies del 
Programari a tercers o de posar el Programari a la disposició de tercers per qualsevol 
mitjà, i també s’abstindrà d’utilitzar el Programari amb una finalitat diferent de la 
prevista en aquestes Condicions Generals, i el CLIENT s’obliga a desfer-se de la còpia 
o còpies del Programa que tingui en el seu poder una vegada hagi finalitzat aquest 
Contracte. 
 
6.2.2. Ús correcte dels continguts 
 
6.2.2.1. Transmissió, difusió i posada a la disposició de tercers de continguts 
 
El CLIENT s’obliga a fer un ús del Servei, així com de qualssevol informacions, 
missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, 
programari i, en general, qualsevol classe de material obtingut, transmès, difós o 
posat a disposició a través del CLIENT o tercers (d’ara endavant, “els Continguts”), 
conforme a la llei, a aquestes Condicions Generals, a la moral i als bons costums 
generalment acceptats, i a l’ordre públic. 
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A títol merament indicatiu, el CLIENT es compromet a no fer servir, transmetre, 
difondre o posar a la disposició de tercers a través dels serveis del portal “els 
Continguts” que (a) de qualsevol manera siguin contraris a, menyspreïn o atemptin 
contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes 
constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de l’ordenament jurídic; 
(b) indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, 
infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums 
generalment acceptats o a l’ordre públic; (c) indueixin, incitin o promoguin actuacions, 
actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o 
condició; (d) incorporin, posin a disposició o permetin accedir a productes, elements, 
missatges i/o serveis delictius, violents, pornogràfics, degradants o, en general, 
contraris a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic; 
(i) indueixin o puguin induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor; (f) indueixin o 
incitin a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri 
psíquic; (g) siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de manera 
que puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del 
comunicant; (h) es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o 
industrial pertanyents a tercers, sense que el CLIENT hagi obtingut prèviament dels 
seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que en fa o pretén fer o que 
es faci; (i) continguin un “copyright” o altres dades identificatives dels drets o 
dispositius tècnics de protecció, empremtes digitals o qualssevol mecanismes 
d’informació que hagin estat objecte de supressió o manipulació; (j) violin els secrets 
empresarials de tercers; (k)siguin contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar o a la mateixa imatge de les persones; (l) infringeixin la normativa sobre secret 
de les comunicacions; (m) constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en 
general, que constitueixin competència deslleial; (n) incorporin virus o altres elements 
físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, 
del sistema o d’equips informàtics (maquinari i programari) de tercers o que puguin 
danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips 
informàtics; (o) per les seves característiques (com ara extensió, format, etc.) 
dificultin el funcionament normal del servei; (p) que facin apologia del terrorisme, 
genocidi i teories revisionistes. 
 
MOVISTAR no té obligació de controlar i no controla el contingut i la naturalesa dels 
Continguts transmesos, difosos o posats a la disposició de tercers pels CLIENTS. No 
obstant això, MOVISTAR es reserva el dret a revisar, dins dels límits legals, en 
qualsevol moment i sense previ avís, per iniciativa pròpia o a petició de tercers, els 
Continguts transmesos, difosos o posats a la disposició de tercers pels CLIENTS i a 
adoptar les mesures necessàries adreçades a impedir-ne la transmissió, difusió o 
posada a la disposició de tercers quan hi hagi causes justificades.  
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7. ALTRES CONDICIONS 
 
En aquest Contracte també li són aplicable les condicions següents, posades a la seva 
disposició en tot moment a les pàgines web següents: 
 

• Contracte d’Abonament General al Servei Telefònic Fix 
movistar.es/rpmm/estaticos/residencial/fijo/lineas-
individuales/contratos/contrato-abonogeneral-serviciotelefonicofijo.pdf 

 
• Condicions Generals del Servei Movistar Internet Radio 
movistar.es/rpmm/estaticos/residencial/fijo/banda-ancha-
adsl/contratos/condiciones-generales-del-servicio-movistar-internet-radio.pdf 

 
• Informació sobre l’exercici del dret de desistiment 
movistar.es/contratos/derechodesistimiento 

 
 
 
ANNEX I.-  PREU DEL SERVEI MOVISTAR CONECTA RURAL 

 

 
Quota d’alta, instal·lació i 

adequació a la xarxa 

 
Quota mensual 

 

Movistar Conecta Rural (1) (2) (3) (4) 
119,8347 € 

(145,00 € 21% IVA inclòs) 

53,7190 € 
(65,00 € 21% IVA 

inclòs) 

 
 
(1) Inclou Tarifa Plana Nacional per a trucades interpersonals amb origen i destinació 
a telèfons fixos nacionals; queden excloses de la Tarifa Plana les trucades adreçades 
a números de tarifes especials (902, 901, 060, 0XY, 118AB…, entre d’altres), 
destinacions mòbils nacionals, numeracions internacionals, així com numeracions de 
tarifació addicional (905, 80X), internacionals i serveis Premium. 
 
(2) Inclou la quota de la Línia Individual. 
  
(3) Inclou connexió a Internet de Banda Ampla fixa amb una velocitat nominal de 30 
Mb de velocitat en sentit descendent i de fins a 800 kbps en sentit ascendent, en els 
termes expressats en el contracte següent. 
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(4) La quota d’alta, instal·lació i adequació a la xarxa, inclou la instal·lació de l’antena i 
de la resta de l’equipament (el router s’ofereix en lloguer en els termes indicats en 
aquest contracte). 
 
Les trucades des de fix adreçades a destinacions mòbils nacionals que sobrepassin la 
franquícia que inclogui, si escau, el producte contractat, tindran el cost següent: 
establiment de trucada: 0,2892 € (0,35 € IVA inclòs) i preu per minut: 0,2066 € (0,25 
€ IVA inclòs). 
 
OBSERVACIONS 
 
• Al preu anterior sense IVA, se li hauran d’aplicar els impostos indirectes 

corresponents de les Canàries (IGIC) i de Ceuta i Melilla (IPSI). A la Península i a les 
Balears s’aplica l’IVA del 21%, a Ceuta l’IPSI del 10%, a Melilla l’IPSI del 8% i, a les 
Canàries, l’IGIC del 7%. L’alta inclou l’activació i la instal·lació del Servei. 
 

• Les quotes del cablejat intern i dels microfiltres, així com de les diferents Opcions 
Addicionals al Servei es facturaran d’acord amb l’oferta que en cada moment figuri 
a l’URL següent: www.movistar.es 


