
 
 

 

CONDICIONS PARTICULARS DELS SERVEIS DE 

TELECOMUNICACIONS FIXES 
 
 

1. Objecte 
 

L’objecte d’aquestes Condicions Particulars és establir els termes de Permanència dels 

Serveis de Telecomunicacions Fixes (d’ara endavant, els Serveis) així com de les 

condicions aplicables a altres Serveis de Valor Afegit que presta al Client (d’ara 

endavant, el client) Telefónica de España, S.A., Societat Unipersonal (d’ara endavant, 

Movistar), amb CIF A82018474 i domicili social a Gran Vía nº 28, 28013 Madrid. 
 
 

2. Contractació. 
 

Les Condicions Generals aplicables als 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 s’ha llegit, ha entès i ha acceptat les Condicions 
Generals aplicables als Serveis que té, a la seva disposició, en tot moment, 
amb caràcter previ a la contractació, al lloc web http://www.movistar.es 

 

 

3. Compromís de permanència. 
 

El client es podrà donar de baixa dels Serveis en qualsevol moment 

mitjançant una comunicació a Movistar, amb dos dies hàbils d’antelació a la 

data en què hagi de fer efecte la baixa, trucant al número 1004 
 

No obstant l’anterior, en els supòsits en els quals el client que sol·liciti la baixa hagués 

rebut, de Movistar, un suport econòmic (la quantitat del suport econòmic que hagués 

rebut seria el que s’hauria pactat amb el client) i, com a conseqüència d’això, el client 

hagués acceptat el compromís de mantenir els Serveis vinculats al suport econòmic 

durant el termini pactat amb el client (d’ara endavant, el compromís de permanència), el 

client haurà de pagar, a Movistar, una quantitat proporcional al suport econòmic rebut i al 

nombre de dies que no hagi respectat el seu compromís, respecte del període acordat 

inicialment. La quantitat esmentada es posarà al cobrament del client a la seva factura. 

Això també serà aplicable en el cas de suspensió del servei. 
 
 

S’informa, al client, que té la possibilitat de contractar els serveis sense rebre 

cap mena de suport econòmic i, per tant, sense compromís de permanència.  
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4. Portabilitat. 
 

L’abonat pot lliurar a l’operador la sol·licitud de portabilitat signada en qualsevol 

de les botigues i distribuïdors autoritzats de Movistar. Una vegada s’hagi firmat i 

lliurat la sol·licitud de portabilitat, s’assumeixen les clàusules següents: 
 

4.1. Si sol·licita la portabilitat, i completa el bloc corresponent de l’anvers del 
contracte de Prestació de Serveis de Telecomunicacions Fixes per fer-ho, la 
persona les dades de la qual es recullen en el contracte sol·licita l’alta del servei 
a Movistar, i comunica el seu desig simultani de donar-se de baixa de l’operador 
que actualment li presta el servei, indicat com a operador donant o operador 
donant revenedor, tot conservant la seva numeració telefònica. 

 
4.2. El canvi d’operador s’haurà de fer, en general i sempre que l’abonat no hagi 
sol·licitat voluntàriament una data posterior per a l’execució de la portabilitat, en el 
termini màxim d’1 dia hàbil des de la data de la sol·licitud lliurada per l’abonat, 
llevat dels casos que necessitin d’1 dia hàbil addicional per a la provisió o la 
modificació d’accés físic associat a la numeració o per a la validació de la identitat 
de l’usuari, en cas de revenda. 

 
4.3. El Client podrà cancel·lar gratuïtament la seva sol·licitud de portabilitat fixa 
fins a les 24 hores prèvies a l’execució de la portabilitat, o fins a les 26 hores 
anteriors, en cas de portabilitats associades a traspassos. 

 
Les sol·licituds de cancel·lació les haurà de formular el titular de la línia, a través del web 

http://www.movistar.es/contratos, trucant al 1004 o al 1489 de resposta professional, o bé 

anant a un Distribuïdor Movistar. Horari efectiu de tramitació de cancel·lacions de 8.00 h 

a 20.00h, llevat de dissabtes, diumenges i festius (calendari de Madrid). 
 

Per fer-ho, el Client haurà d’acreditar la seva identitat mitjançant DNI/CIF/Targeta 
de Resident/Passaport/NIE, i indicar-hi el nom, els cognoms i el número del qual 
vol cancel·lar la portabilitat. Per a empreses, la cancel·lació l’haurà de sol·licitar 
una persona degudament apoderada per l’empresa, tot indicant el nom i el CIF de 
l’empresa titular i confirmant el número de telèfon de contacte que hagués indicat 
a la sol·licitud de portabilitat. 

 
Movistar remetrà les comunicacions que corresponguin, relatives al procés de 

cancel·lació, al número de telèfon mòbil que el Client hagi indicat a la sol·licitud de 

portabilitat. De la mateixa manera, enviarà, a l’adreça de correu electrònic de contacte, 
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la notificació, a les Empreses, de la seva finestra de canvi i del punt de no 

retorn, de la portabilitat amb el tipus d’accés Xarxa Intel·ligent o Múltiple. 
 

En el supòsit que no es tramiti la cancel·lació que hagi sol·licitat el Client vàlidament i 

en termini, podrà reclamar, al seu Operador anterior, la portabilitat de tornada, sense 

que Movistar no apliqui cap mena de penalització per aquest motiu. 
 

4.4. El sol·licitant accepta la possible limitació en la prestació del servei durant el temps 

mínim indispensable per fer les tasques de canvi d’operador, que es calculen en tres 

hores en horaris de 8.00 a 11.00, d’11.00 a 14.00, de 14.00 a 17.00 i de 17.00 a 20.00. 
 

4.5. En cas de reclamació, el sol·licitant s’haurà d’adreçar al servei d’atenció al 
client de Movistar, en el termini d’un mes des del moment en què es tingui 
coneixement del fet que la motivi. Quan el sol·licitant presenti la reclamació, 
l’operador està obligat a facilitar-li el número de referència que doni a la 
reclamació de l’usuari. Si, en el termini d’un mes, l’usuari no hagués rebut 
resposta satisfactòria de l’operador, podrà adreçar la seva reclamació per les vies 
següents, d’acord amb la normativa pròpia de cada organisme: Juntes Arbitrals 
de Consum, directament o a través d’una Associació de Consumidors. Secretaria 
d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació (SETSI) - 
Telèfon de consulta: 901336699. Lloc web: http://www.usuariosteleco.es/ 

 
4.6. El sol·licitant autoritza la cessió, per part de l’Operador amb qui té contractat 
el servei a l’operador Receptor, de les dades personals estrictament necessàries, 
amb l’única finalitat de dur a terme el procés de portabilitat. Les dades que conté 
aquesta sol·licitud s’inclouran en els fitxers automatitzats de dades de caràcter 
personal, titularitat de l’operador Receptor. El sol·licitant pot exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei; per fer-ho s’haurà 
d’adreçar al domicili social de l’operador Receptor. 

 

 

5. Protecció de dades personals. 
 

Movistar informa que les dades dels seus clients es tractaran d’acord amb el que 
estableix la Política de Privadesa de Movistar, la informació bàsica de la qual es 
recull en aquesta clàusula. El contingut íntegre d’aquesta es pot consultar a 
l’enllaç següent www.movistar.es/privacidad, sol·licitant-ne un exemplar al 1004 o 
a les Botigues Movistar. 

 
D’acord amb la normativa europea de protecció de dades de caràcter personal i en virtut 

del que estableix aquesta Política, les empreses següents del Grup Telefónica són 

corresponsables del tractament de les dades personals del Client Movistar en funció 
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dels productes i dels serveis que tingui contractats: Telefónica de España, SAU, 
Telefónica Móviles España, SAU, i DTS Distribuidora de Televisión Digital, SAU 
(d’ara endavant i conjuntament anomenades, als efectes establerts en aquesta 
clàusula, com a “Movistar”). 

 
A Movistar tractarem les dades del client per a la prestació del Servei, així com 
per a altres finalitats que, com a client Movistar, ens permeti o autoritzi en els 
termes que es recullen a la Política de Privadesa, en la qual, a més a més, es 
recull tota la informació necessària perquè el client pugui decidir sobre altres 
tractaments que necessitin el seu consentiment. 

 
Les dades personals necessàries per a l’execució del contracte que el client 
aporta en aquest acte, juntament amb les obtingudes amb motiu de la prestació 
del Servei, així com a través dels canals d’atenció i comercialització, s’inclouran 
en fitxers informatitzats de dades de caràcter personal titularitat de Movistar. 

 
Addicionalment als tractaments recollits a la Política de Privadesa, en acceptar 
aquests termes i condicions d’ús del Servei, el Client és informat i autoritza 
MOVISTAR al tractament específic de les dades de client següents, serveis 
contractats, així com les dades de trànsit i facturació, el tractament de la qual és 
necessari, en execució del contracte, per a la prestació del Servei. 

 
D’altra banda, per a qualsevol de les finalitats previstes a la Política de 
Privadesa, Movistar podrà encarregar-ne el tractament a proveïdors de 
confiança. Trobarà una relació actualitzada de les categories d’aquests 
proveïdors, així com dels que fan transferències internacionals de dades en 
l’exercici de les seves funcions, a www.movistar.es/privacidad/info-adicional. 

 
De la mateixa manera, Movistar garanteix l’adopció de les mesures necessàries per 

garantir el tractament confidencial d’aquestes dades i l’informa de la possibilitat 

d’exercitar, d’acord amb aquesta normativa, els drets d’accés, rectificació, supressió, 

limitació, oposició i portabilitat, adreçant un escrit amb la referència “DATOS”, a: 

l’adreça de correu electrònic TE_datos@telefonica.com, adreçant un escrit a l’Apartat 

de Correus 46155, 28080 Madrid, o a través del telèfon gratuït 224407. 
 

 

6. Servicio Contestador. 
 

6.1. Què és i per a què serveix: 
 

El Servicio Contestador recull els missatges que deixin al client quan no pugui atendre 

una trucada. També l’avisa de les trucades que no li han deixat missatge. No necessita 
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cap equip addicional, només ha d’activar-ho perquè atengui les seves trucades 

quan no pugui contestar-les. 
 

6.2. Com s’activa i com es desactiva: 
 

Per activar-lo o desactivar-lo n’hi ha prou amb teclejar, al seu terminal: 
 

− Si el Client té accés de Coure. 
 

• Per activar-lo, marqui el *10#. 
 

• Per desactivar-lo, marqui el #10#. 
 

− Si el client té accés de Fibra. 
 

En fibra s’activen per separat els desviaments “si no contesta” o “si 

comunica”. Per activar tots dos desviaments: 
 

• Marcar “*10#” per al “desviament si no contesta”. 
 

• Marcar “*9998” per al “desviament si comunica”. 
 

Per desactivar tots dos desviaments. 
 

• Marcar “#10#” per al “desviament si no contesta”. 
 

• Marcar “#9998” per al “desviament si comunica”. 
 

6.3. Característiques del servei: 
 

Quan un altre número, fix o mòbil de qualsevol operador, truca al client i aquest no 

respon la trucada (desviament si no contesta) o si durant una conversa no atén l’avís de 

trucada en espera (desviament si comunica), la trucada es desvia al seu contestador. 
 

Una locució de benvinguda convida la persona que truca a deixar un missatge. El 
contestador notifica, llavors, segons el tipus de telèfon, la presència d’un 
missatge nou, que el client pot recuperar posteriorment. 

 
6.4. Com escoltar els missatges: 

 
El client pot escoltar els seus missatges des del seu telèfon, simplement ha de 

despenjar l’auricular i esperar uns quants segons que el contestador comenci a 

reproduir els missatges emmagatzemats, marcar el 1210 o prémer sobre la tecla amb 

una bústia (segons el telèfon i la connexió). En qualsevol dels casos, si el Client fa 

aquesta trucada, Telefònica li cobrarà un preu de 18,15 ct. d’euro (IVA inclòs) per 

trucada, independentment del nombre de missatges que escolti i amb un topall màxim 

mensual de 4,84 € ( IVA inclòs) per aquest concepte. El client també pot escoltar els 

seus missatges des de qualsevol altre telèfon mòbil o fix a Espanya o a l’estranger; per 
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fer-ho, ha de trucar al seu número i ha d’interrompre el missatge de benvinguda del 

Contestador amb la tecla *. A continuació, haurà d’introduir la clau d'accés i podrà 

escoltar els missatges com en una recuperació local. Per seguretat no es permet aquest 

accés si no s’ha canviat la clau inicial (0000). El cost d’aquest mode de recuperació és: 
 

• A la línia des de la qual el client accedeix a la bústia, se li facturarà el cost de la 

trucada al número fix del client segons la tarifa contractada. 
 

• Addicionalment, a la línia fixa a la qual està associat el contestador se li 
facturarà 18,15 ct. (IVA inclòs) per trucada d’accés a la bústia amb un topall 
màxim mensual de 4,84 € (IVA inclòs). 

 
6.5. Com personalitzar el contestador: 

 
En una recuperació, des del menú “Opcions Personals” el client pot 

personalitzar les dades següents: 
 

• Enregistrar el seu missatge de benvinguda propi. 
 

• Modificar la clau d’accés (la clau inicial és 0000). 
 

• Triar la llengua de les locucions del menú. 
 

6.6. Preu: 
 

Servei gratuït (sense quota d’alta ni quota mensual). El preu de les trucades és de 
18,15 ct. (IVA inclòs) per trucada, amb un topall de 4,84 €/mes per aquest 
concepte. Preus amb l’IVA inclòs. 

 
Als preus anteriors sense IVA els seran aplicables els impostos indirectes 

corresponents de les Canàries (IGIC) i de Ceuta i Melilla (IPSI). 
 

 

7. Servicio de Identificación de Llamadas. 
 

7.1. Què és i per a què serveix: 
 

El Servicio de Identificación de Llamadas és un servei opcional del que pot 
disposar el client sobre la seva línia telefònica. Aquest Servei permet saber qui 
truca mitjançant la presentació en pantalla del número que truca quan el client 
rebi una trucada i no la contesti. 

 
7.2. Com es contracta i com es gestiona la baixa: 

 
• Trucant al 1004 i sol·licitant l’alta o la baixa del servei. 
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• En els Distribuïdors oficials de Movistar, sol·licitant-ne l’alta (només 

per a contractacions associades a l’alta de línia) o la baixa. 
 

7.3. Característiques del servei: 
 

Poden disposar del servei els telèfons que disposin de pantalla o d’un adaptador. 
En el telèfon del client s’emmagatzemarà la informació dels darrers números des 
dels quals li han trucat, així com el dia i l’hora en els quals va rebre cada trucada. 
El Servicio de Identificación de Llamadas permet gravar els nombres 
emmagatzemats a l’agenda del terminal, així com la devolució automàtica de les 
últimes trucades rebudes, tant si s’han atès com si no. La quantitat de números 
de telèfon emmagatzemats dependrà de la capacitat del terminal. 

 
7.4. Excepcions a la presentació del número que truca: 

 
Si el número que truca ha sol·licitat el Servicio de Restricción de Identidad de la 
persona que truca, el telèfon mostrarà un missatge del tipus “número privat” o 
“trucada oculta”. Si el número que truca no està disponible per motius tècnics, per 
exemple quan la trucada s’origina a l’estranger i l’operador local o internacional 
no envia el número el telèfon mostrarà un missatge del tipus “Núm. no disponible” 
o deixarà l’espai del número buit. Quan el client comunica i, al seu torn, té activat 
el Servei de Trucada en Espera. 

 
7.5. Preu: 

 
• Alta: 6,01 € (7,27 € IVA inclòs). Preu en promoció indefinida per a tots els 

clients: alta gratuïta. 
 

• Quota mensual: 1,6528 € (2 € IVA inclòs). 
 

Als preus anteriors sense l’IVA, els seran aplicables els impostos indirectes 

corresponents de les Canàries (IGIC) i de Ceuta i Melilla (IPSI). 

 

 

8. Servicio Llamada en Espera. 
 

8.1. Què és i per a què serveix: 
 

El Servicio Llamada en Espera és un servei opcional del qual pot disposar el client sobre 

la seva línia telefònica. Aquest servei permet, al client, atendre una trucada quan la línia 

estigui ocupada amb una altra conversa. El client sabrà que rep una trucada nova en 

escoltar un to a l’auricular mentre parla amb el seu interlocutor, amb la qual cosa podrà 

contestar aquesta darrera trucada sense perdre la comunicació inicial. 
 

8.2. Com es contracta i com es gestiona la baixa: 
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• Trucant al 1004, i sol·licitant l’alta o la baixa del Servicio Llamada en Espera. 
 

• En els distribuïdors oficials Movistar sol·licitant-ne l’alta o la baixa. 
 

8.3. Activació i desactivació: 
 

Aquest servei s’activa inicialment des de la central del client quan aquest el 
contracta. Posteriorment es pot activar/desactivar quan vulgui, mitjançant la 
seqüència de tecles següent: 

 
• Per activar-lo, prémer: *43# 

 
• Per desactivar-lo, prémer: #43# 

 
En telèfons analògics, primer es despenja el telèfon i després es marca la 
seqüència anterior, en els digitals, primer es marca la seqüència i després es 
prem la tecla de trucada. 

 
8.4. Incompatibilitats: 

 
Mentre el client estigui amb dues converses no rebrà indicació d’una trucada nova, 

ni podrà fer ús del Servicio Llamada a Tres encara que en disposi. El client no rebrà 

indicació de trucada en espera quan estigui parlant i tingui activat el Servicio de 

Desvío Inmediato. Si el Servicio de Llamada en Espera està activat conjuntament 

amb el Servicio Contestador, la seva temporització és de 20 segons. 
 

8.5. Preu: servei gratuït (sense quota d’alta ni quota mensual). 
 
 
 

9. Servicio Desvío si no contesta (per absència) 
 

9.1. Què és i per a què serveix: 
 

El Servicio Desvío si no contesta (per absència) és un servei opcional del qual pot 

disposar el client sobre la seva línia telefònica. Aquest servei permet desviar totes 

les trucades que es rebin en el número fix del client i que no es contestin (en un 

termini de 15 segons), cap a un altre telèfon que prèviament haurà triat el client. 
 

9.2. Com es contracta i com es gestiona la baixa: 
 

• Trucant al 1004. 
 

• Als distribuïdors oficials Movistar. 
 

9.3. Activació i desactivació: 
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Aquest Servei s’activa inicialment des de la central del client quan aquest el 

contracta. Posteriorment a l’alta el podrà activar/desactivar quan vulgui, 

mitjançant la seqüència següent: 
 

• Per activar-lo: Despenjar el telèfon, esperar a escoltar to, prémer “*61*” i marcar 
el número al qual vol fer el desviament. Per acabar, prémer #. Rebrà un to de 
confirmació i, després, podrà penjar. 

 
• Per desactivar-lo: Despenjar el telèfon, esperar a escoltar to, prémer “#61#”. 

Rebrà un to de confirmació i podrà penjar. 
 

Per a la gestió des de telèfons sense fils cal marcar els codis abans d’escoltar el to. 
 

9.4. Observacions addicionals: 
 

Si aquest Servicio de Desvío està activat conjuntament amb el Servicio 
Contestador Automático es prioritzarà el primer sobre el segon. El desviament 
afectarà totes les trucades rebudes (tant de veu com de fax). L’àmbit del 
desviament es limita a les trucades nacionals. El cost de la trucada originada 
s’imputa al telèfon que contracta el servei. 

 
9.5. Preu: 

 
• Alta: 6,01 € (7,27 € IVA inclòs). Preu en promoció indefinida: alta gratuïta. 

 
• Quota mensual: 2,4793 € (3,00 € IVA inclòs). 

 
Als preus anteriors sense l’IVA, els seran aplicables els impostos indirectes 

corresponents de les Canàries (IGIC) i de Ceuta i Melilla (IPSI). 

 

 

10. Servicio Desvío Si Comunica. 
 

10.1. Què és i per a què serveix: 
 

El Servicio Desvío si Comunica és un servei opcional del qual pot disposar el client 

sobre la seva línia telefònica. Aquest servei permet desviar totes les trucades (tant 

de veu com de fax) que s’adrecin al seu número de telèfon fix, quan estigui 

comunicant. L’àmbit del desviament es limita a les trucades nacionals. 
 

10.2. Com es contracta i com es gestiona la baixa: 
 

• Trucant al 1004 
 

• Als distribuïdors oficials Movistar. 
 

10.3. Activació i desactivació: 
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Aquest Servei s’activa inicialment des de la central del client quan aquest el 

contracta. Posteriorment a l’alta el podrà activar/desactivar quan vulgui, 

mitjançant la seqüència següent: 
 

− Si el client té accés de coure: 
 

• Per activar-lo: despenjar el telèfon i esperar el to d’invitació a marcar, 

prémer “*67*numero#“. Es rebrà un to de confirmació i es podrà penjar. 
 

• Per desactivar-lo: despenjar el telèfon i esperar to, marcar la seqüència 

“#67#”. Es rebrà to de confirmació i es podrà penjar. 
 

− Si el client té accés de fibra: 
 

• Per activar-lo: despenjar el telèfon i esperar to d’invitació a marcar, 

prémer “*67*numero#“. Es rebrà un to de confirmació i es podrà penjar. 
 

• Per desactivar-lo: despenjar el telèfon, esperar to i marcar “#67#”. Es rebrà 

el to de confirmació i després es podrà penjar. 
 

Per a la gestió des de telèfons sense fils cal marcar els codis abans d’escoltar el to. 
 

10.4. Observacions addicionals: 
 

Si aquest Servicio de Desvío està activat conjuntament amb el Servicio 
Contestador Automático es prioritzarà el primer sobre el segon. El desviament 
afectarà totes les trucades rebudes (tant de veu com de fax). L’àmbit del 
desviament es limita a les trucades nacionals. El cost de la trucada originada 
s’imputa al telèfon que contracta el servei. 

 
10.5. Preu: 

 
• Alta: 6,01 € (7,27 € IVA inclòs). Preu en promoció indefinida: alta gratuïta. 

 
• Quota mensual: 2,4793 € (3,00 € IVA inclòs). 

 
Als preus anteriors sense l’IVA, els seran aplicables els impostos indirectes 

corresponents de les Canàries (IGIC) i de Ceuta i Melilla (IPSI). 

 

 

11. Servicio Desvío Inmediato. 
 

11.1 Què és i per a què serveix: 
 

El Servicio Desvío Inmediato és un servei opcional del qual pot disposar el client sobre la 

seva línia telefònica. El desviament immediat permet desviar totes les trucades que rebi 
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el client en el seu número de telèfon fix (tant de veu com de fax) a un número 

diferent, programat prèviament, dins del territori nacional. 
 

Com es contracta i com es gestiona la baixa: 
 

• Trucant al 1004. 
 

• Als distribuïdors oficials Movistar. 
 

11.2 Activació i desactivació: 
 

Aquest Servei s’activa inicialment des de la central del client quan aquest el 
contracta. Posteriorment a l’alta el podrà activar/desactivar quan vulgui, 
mitjançant la seqüència següent: 

 
− Si el client té accés de coure: 

 
• Per activar-lo: despenjar el telèfon i esperar to d’invitació a marcar, 

prémer “*21*numero#“. Es rebrà un to de confirmació i es podrà penjar. 
 

Per desactivar-lo: despenjar el telèfon, esperar to i marcar ”#21#”. Es rebrà el 

to de confirmació i després es podrà penjar. 
 

− Si el client té accés de fibra: 
 

• Per activar-lo: despenjar el telèfon i esperar to d’invitació a marcar, 

prémer “*21*numero#”. Es rebrà un to de confirmació i es podrà penjar. 
 

• Per desactivar-lo: despenjar el telèfon, esperar to i marcar “#21#”. Es rebrà 

el to de confirmació i després es podrà penjar. 
 

Per a la gestió des de telèfons sense fils cal marcar els codis abans d’escoltar el to. 
 

11.3 Observacions addicionals: 
 

Si aquest Servicio de Desvío està activat conjuntament amb el Servicio 
Contestador Automático es prioritzarà el primer sobre el segon. El desviament 
afectarà totes les trucades rebudes (tant de veu com de fax). L’àmbit del 
desviament es limita a les trucades nacionals. El cost de la trucada originada 
s’imputa al telèfon que contracta el servei. 

 
11.4 Preu: 

 
• Alta: 6,01 € (7,27 € IVA inclòs). Preu en promoció indefinida: alta gratuïta. 

 
• Quota mensual: 2,4793 € (3,00 € IVA inclòs). 

 
Als preus anteriors sense l’IVA, els seran aplicables els impostos indirectes 

corresponents de les Canàries (IGIC) i de Ceuta i Melilla (IPSI). 
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12. Servei Desvío No Molesten 
 

12.1 Què és i per a què serveix: 
 

El servei Desvío No Molesten és un servei opcional del qual pot disposar el 
Client sobre la seva línia telefònica. El desviament immediat permet adreçar 
qualsevol trucada entrant directament al contestador quan no vol que el 
molestin, és a dir, el telèfon no sonarà. 

 
Com es contracta i com se’n gestiona la baixa:• 

 
Trucant al 1004.• 

 
Als distribuïdors oficials Movistar. 

 
12.2 Activació i desactivació: 

 
Aquest Servei s’activa inicialment des de la central del client quan aquest el 

contracta. Posteriorment a l’alta, el podrà activar/desactivar quan vulgui, 

mitjançant la seqüència següent: 
 

• Per activar-lo: despenjar el telèfon, esperar to d’invitació a marcar, prémer 

*21*, seguidament 1206990 i finalment #. Rebrà un to de confirmació. 
 

• Per desactivar-lo: despenjar el telèfon, esperar to, prémer #21#. Es 

rebrà to de confirmació i es podrà penjar. 
 

Per a la gestió des de telèfons sense fils cal marcar els codis abans d’escoltar el to. 
 

12.3 Preu: servei gratuït (sense quota d’alta ni quota mensual). 
 
 
 

13. Conferencia a tres. 
 

13.1. Què és i per a què serveix 
 

El Servicio Llamada a Tres és un servei que permet parlar per telèfon 

amb dues persones alhora a través d’una mateixa línia. 
 

Amb aquest servei, mentre s’està parlant per telèfon, es pot trucar a una tercera 
persona sense haver de tallar la primera comunicació i unir totes dues converses 
en una de sola per parlar els tres alhora, o mantenir les dues converses 
separades i passar d’una a l’altra indistintament, segons les seves necessitats. 
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13.2. Com es contracta i com es gestiona la baixa: 
 

• Trucant al 1004. 
 

• Als distribuïdors oficials Movistar. 
 

• A través del web www.movistar.es 
 

13.3. Preu: 
 

• Alta: gratuïta. 
 

• Quota mensual: 3,00 € (3,63 € IVA inclòs). La quota mensual serà de 2,4793 € (3,00 €  
IVA inclòs) a partir del 5 de gener del 2018. 

 
Al preu anterior sense l’IVA, se li hauran d’aplicar els impostos indirectes 

corresponents de les Canàries (IGIC) i de Ceuta i Melilla (IPSI). 
 

 

14. Restricción de llamadas de Fijo a Móvil 
 

14.1 Què és i per a què serveix: 
 

Servei que permet restringir les trucades sortints d’una numeració fixa a 
numeracions mòbils. 

 
La restricció és vàlida per a totes les numeracions mòbils independentment de 

l’operador de destinació. 
 

14.2 Com es contracta i com es gestiona la baixa: 
 

 Trucant al 1004
 

 

14.3 Preu: 
 

 Alta: alta gratuïta.


 Quota mensual: 2,0661 € (2,5 € IVA inclòs).
 

Als preus anteriors sense l’IVA, els seran aplicables els impostos indirectes 

corresponents de les Canàries (IGIC) i de Ceuta i Melilla (IPSI). 
 

 

15. Restricció de l’acceptació de trucades desviades STB 
 

15.1. Què és i per a què serveix 
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Aquest servei permet acabar el desviament automàtic de trucades al terminal del 

client per part d’un tercer. Per tant, un cop contractat aquest servei, es rebutjaran 

totes les trucades desviades al terminal del client. 
 

15.2. Com es contracta i com es gestiona la baixa: 
 

• Trucant al 1004. 
 

• Als distribuïdors oficials Movistar. 
 

• A través del web www.movistar.es 
 

15.3. Preu: 
 

• Alta: gratuïta. 
 

• Quota mensual: 0,00 € (0,00 € IVA inclòs). 
 

Al preu anterior sense l’IVA, se li hauran d’aplicar els impostos indirectes 

corresponents de les Canàries (IGIC) i de Ceuta i Melilla (IPSI). 
 

 

16. Rechazo de llamadas 
 

16.1 Modalitats 
 

• Rechazo selectivo de llamadas 
 

• Rechazo de llamadas anónimas 
 

16.2 Què és i per a què serveix 
 

El Rechazo Selectivo de Llamadas permet evitar rebre trucades des dels números de 

telèfon que hagi determinat prèviament el client en una llista que es crea des del seu 

telèfon. Qui fa la trucada escoltarà una locució informativa sobre la impossibilitat 

d’establir la comunicació seguint les instruccions de la persona a la qual truca. 
 

El Rechazo de Llamadas Anónimas permet evitar rebre trucades procedents 

d’usuaris que hagin suprimit la presentació de la identificació de la línia que truca. 
 

16.3 Activació i desactivació 
 

Rechazo selectivo de llamadas 
 

• Activació: marcar *93# 
 

• Creació de la llista de números rebutjats: marcar *93* + número de telèfon (o 

criteri) que vol rebutjar + # 
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• Modificació de la llista: marcar #93* + número de telèfon (o criteri) que vol 

eliminar de la llista + # 
 

• Desactivació: marcar #93# 
 

• Consulta sobre la programació del servei: 
 

- Consulta del servei: marcar *#93# 
 

- Sobre un número concret: marcar *#93* + número de telèfon que es vol consultar + # 
 

- Pel contingut total de la llista: marcar *#93*# 
 
 
 

• Activació: marcar* 934 # 
 

• Desactivació: marcar # 934 # 
 

• Consulta de l’estat: marcar* # 934 # 
 

16.4 Com es contracta i com es gestiona la baixa: 
 

• Trucant al 1004. 
 

• Als distribuïdors oficials Movistar. 
 

• A través del web www.movistar.es 
 
 
 
 

 

• Quota d’alta: gratuïta 
 

• Quota mensual: 2 € (2,42 € IVA inclòs) 
 
 

 

• Quota d’alta: 6 € (7,08 € IVA inclòs) 
 

• Quota mensual: 2 € (2,42 € IVA inclòs) 
 

Als preus anteriors sense l’IVA, els seran aplicables els impostos 

indirectes corresponents de Canàries (IGIC) i de Ceuta i Melilla (IPSI). 
 

 

17. Servicio Pack Teléfono, Mantenimiento y Servicios 
 

17.1 Què és i per a què serveix: 
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El Servicio Pack Teléfono, Mantenimiento y Servicio és un servei opcional del qual 

pot disposar el client sobre la seva línia telefònica de Movistar. Aquest Servei permet, 

al client, gaudir dels serveis de manteniment i lloguer de terminals, així com dels 

serveis Identificación de Llamadas, Llamada en Espera i Contestador en els termes 

previstos en les Condicions Generals del Pack Teléfono, Mantenimiento y Servicios. 
 

17.2 Com es contracta i com es gestiona la baixa: 
 

• Trucant al 1004. 
 

• Als distribuïdors oficials Movistar. 
 

• A través del web www.movistar.es 
 

17.3 Preu: 
 

• Alta: gratuïta. 
 

• Quota mensual: 4,1322 € (5 € IVA inclòs). La quota mensual no inclou el cost de les 

trucades de recuperació de missatges al servei contestador, que es facturaran a part. 
 

• Els costos derivats de l’enviament del terminal telefònic al domicili del client, de 

6,03€ (7,30€ IVA inclòs), els pagarà el CLIENT. 
 

Als preus anteriors sense l’IVA, els seran aplicables els impostos indirectes 

corresponents de les Canàries (IGIC) i de Ceuta i Melilla (IPSI). 
 

17.4 Les Condicions Generals d’aplicació al Servicio Pack Teléfono, 
Mantenimiento y Servicios, completen el que preveuen aquestes Condicions 
Particulars, tot i que, en cas de contradicció, preval el que contenen aquestes 
Condicions Particulars sobre les primeres. 

 
17.5 El client manifesta que s’ha llegit, ha entès i ha acceptat les Condicions 
Generals d’aplicació al Pack Teléfono, Mantenimiento y Servicios posades a la 
seva disposició, en tot moment, amb caràcter previ a la contractació, a la pàgina 
web http://www.movistar.es/contratos 

 
 
 

18. Pack de Servicios Básicos 
 

18.1 Què és i per a què serveix: 
 

El Servicio Pack de Servicios Básicos és un servei opcional del qual pot disposar el 

client sobre la seva línia telefònica de Movistar. Aquest Servei permet, al client, gaudir 

dels serveis de manteniment de la xarxa interior, així com dels serveis Identificación de 
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Llamadas, Llamada en Espera, Desvío Inmediato i Contestador en Red, en els 

termes previstos en les Condicions Generals del Servei. 
 

18.2 Com es contracta i com es gestiona la baixa: 
 

• Trucant al 1004. 
 

• Als distribuïdors oficials Movistar. 
 

• A través del web www.movistar.es 
 

18.3 Preu: 
 

• Alta: gratuïta. 
 

• Quota mensual: 2,4793 € (3 € IVA inclòs). La quota mensual no engloba el cost de les 

trucades de recuperació de missatges al servei contestador, que es facturaran a part. 
 

Al preu anterior sense l’IVA, se li hauran d’aplicar els impostos indirectes 

corresponents de les Canàries (IGIC) i de Ceuta i Melilla (IPSI). 
 

18.4 Les Condicions Generals d’aplicació al Servei completen el que preveuen 
aquestes Condicions Particulars, tot i que, en cas de contradicció, prevaldrà el 
contingut d’aquestes Condicions Particulars sobre les primeres. 

 
18.5 El client manifesta que s’ha llegit, ha entès i ha acceptat les Condicions 

Generals d’aplicació del Servei, posades a la seva disposició en tot moment, amb 

caràcter previ a la contractació, a la pàgina web http://www.movistar.es/contratos 
 

 

19. Llamada sin marcar 
 

19.1 Què és i per a què serveix 
 

Aquest servei permet, només despenjar el telèfon i esperar un moment, establir 

comunicació amb un número de telèfon seleccionat prèviament. El número pot 

ser fix o mòbil, nacional o internacional. 
 

La trucada es fa automàticament si, després de despenjar, no es marca cap 
número en els 7 segons següents. Quan es vulgui comunicar amb un altre 
número diferent del que es té programat, només s’haurà d’iniciar la marcació 
d’aquest número abans que passi el termini d’espera. 

 
Si es disposa d’un telèfon digital, simplement cal marcar la tecla ‘trucar’ i esperar que la 

trucada s’estableixi automàticament a la destinació programada. Un cop s’hagi fet la 
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contractació, es pot activar i desactivar el servei a discreció del client, tot i que 

haurà de triar el número al qual es farà la trucada automàtica. 
 

Per activar i desactivar el servei, l’usuari ha de marcar, des del seu telèfon, 

els codis següents: 
 

• Codi d’activació: *53*número_programat# 
 

• Codi de desactivació: #53# abans que passi el termini d’espera (7 segons) 
 

19.2 Com es contracta i com es gestiona la baixa: 
 

• Trucant al 1004. 
 

• Als distribuïdors oficials Movistar. 
 

• A través del web www.movistar.es 
 

19.3 Preu: 
 

• Alta: 6,01 € (7,27 € amb IVA). 
 

• Quota mensual: 0,915 € (1,08 € IVA inclòs). 
 

Al preu anterior sense IVA li seran aplicables els impostos indirectes 

corresponents de Canàries (IGIC) i de Ceuta i Melilla (IPSI). 
 

19.4. Altres consideracions 
 

• Quan estiguin activats conjuntament el servei Llamada sin Marcar i el servei  
Contestador, té prioritat el segon. Per tant, si només vol fer servir el servei 

Llamada sin Marcar, haurà de tenir desactivat el servei Contestador. 
 

• El servei Llamada sin Marcar és prioritari respecte als serveis de Restricción de  
Llamadas con Tarifación Addicional, Internacionales, Interprovinciales i/o a Móviles. Si 

un client sol·licita el servei de Restricción de Llamadas, i té aquest servei contractat, se 

l’ha d’avisar que haurà de reprogramar-lo (perquè per categoritzar la línia amb la 

restricció demanada es reinicialitzen les destinacions programades abans). 
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