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Condicions Particulars del Servei 

“Trucades a mòbils il·limitades”  

“Trucades a mòbils il·limitades” és un Pla de Preus disponible per als Clients del 
Servei Telefònic Disponible al Públic de “Telefónica de España, Societat Anònima 
Unipersonal” (d’ara endavant, “MOVISTAR”). 
 
Les Condicions Generals del Servei Telefònic Disponible al Públic publicades a 
www.movistar.es/contratos completen, en el que no s’hi preveu, aquestes Condicions 
Particulars.  

 
1. ADSCRIPCIÓ:  

Poden adscriure’s a aquest Pla els titulars de Línies Telefòniques Individuals RTB de 
MOVISTAR que contractin o tinguin contractat un producte de l’oferta “miMovistar”. 

Queden exclosos de contractar aquest Pla de Preus els Telèfons d’Ús Públic de 
titularitat aliena. No es permet la revenda de trànsit que es beneficiï d’aquest pla de 
preus. 

L’adscripció es farà mitjançant una acceptació de les condicions manifestada pel 
client en contacte amb un agent comercial de MOVISTAR. 

 
2. PERÍODE DE VIGÈNCIA:  

El període de vigència d’aquest pla de preus és indefinit. 

La data d’inici d’aplicació de les condicions del pla de preus serà la de l’endemà 
d’adscripció per part de l’usuari, l’adscripció es prorrogarà automàticament per 
períodes mensuals de facturació, fins a la data de baixa de l’usuari. 

En qualsevol cas, si la data d’adscripció no coincideix amb el començament del període 
de facturació de l’usuari, la quota mensual es prorratejarà fins a ajustar-lo a aquest 
període.  

 
3. PREU D’ADSCRIPCIÓ:  

Tant l’alta com la baixa són gratuïtes. Aquest pla de preus porta associada una quota 
mensual de 4,9587 € (6,00 € IVA inclòs). 

Al preu sense impostos hi serà aplicable l’impost corresponent: a la Península i les 
Balears, IVA; a Ceuta i Melilla, IPSI; i a les Canàries IGIC. 

 
4. ÀMBIT I HORARI D’APLICACIÓ:  
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La “Tarifa Plana a Móviles” dona dret a un descompte del 100% en el preu de les 
trucades interpersonals d’àmbit Fix Mòbil, fetes de dilluns a diumenge, des de les 0 a 
24 hores del dia. 

L’Usuari es compromet a fer ús del Servei de conformitat amb la legislació vigent, 
aquestes Condicions Particulars i, en general, a fer-ne un ús adequat de conformitat 
amb la finalitat per a la qual s’ha posat a la seva disposició.   

L’usuari es compromet a no fer servir el Servei per a finalitats il·lícites o que puguin 
lesionar drets de tercers o que, d’alguna manera, puguin causar un perjudici a 
MOVISTAR, danyar o deteriorar el Servei, els equips informàtics, la propietat així com 
la imatge de MOVISTAR o de terceres persones.   

L’Usuari no podrà revendre el Servei.  Per tant, l’Usuari no podrà explotar 
comercialment el Servei ni obtenir-ne un rendiment econòmic, directe o indirecte, per 
la revenda del Servei, d’alguna de les seves capacitats o funcionalitats o mitjançant el 
trànsit que es beneficia de la Tarifa Plana contractada.  

5. ÚS CORRECTE DEL SERVEI.  

El Client es compromet a fer un ús raonable dels serveis i les prestacions que 
comprèn el Servei, així com de qualssevol altres serveis connexos que Movistar li 
presti. El Client serà responsable davant Movistar de qualsevol ús diferent de 
l’anterior 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 
diferent de les comunicacions de caràcter estrictament personal, en el cas de 
clients particulars, o que suposi una revenda o comercialització d’aquests serveis.   

En el cas de les trucades a mòbils nacionals, i sens perjudici de qualssevol altres 
que impliquin, igualment, un ús diferent del que estableixen aquestes condicions, 
a títol d’exemple, els següents usos es consideraran contraris al bon ús:   

1. Trucades adreçades a números de serveis de redirecció de trucades, que 
impliquin la concentració o transformació del trànsit.   

2. Tampoc no es podran destinar les possibilitats que ofereix el servei, en qualsevol 
de les seves prestacions i facilitats, a finalitats d’escolta o vigilància remota, així 
com a qualsevol connexió, amb independència de la seva durada, sense una 
finalitat de comunicació activa entre particulars.  

En tots els casos citats, així com en qualssevol altres en què es produís també 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 
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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 de l’anterior 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. COMPATIBILITATS.  

Llevat d’indicació expressa en contra, aquest Pla és incompatible amb tots els plans 
de preus i programes de descompte vigents que apliquin condicions especials de preu 
als consums del servei telefònic fix-mòbil. 

Excepte indicació expressa en contra, la “Tarifa Plana a Móviles” és compatible amb 
qualsevol altre pla de preus, bo o programa de descomptes del servei telefònic fix 
disponible al públic que concedeixi preus especials a les dels àmbits metropolità, 
provincial, nacional i internacional.  

Pel que fa a les compatibilitats amb línies STB especials (diferent de la línia individual 
RTB), es respectaran les que es trobin ja definides per a aquestes en relació amb els 
productes de trànsit. 

 
7. BAIXA DEL PLA A PETICIÓ DEL CLIENT:  

L’usuari podrà sol·licitar la baixa del pla en qualsevol moment, contactant amb un 
agent comercial de MOVISTAR, sent, en aquest cas, aplicables els descomptes fins al 
dia de la baixa, prorratejant-se la quota.  

 
8. MODIFICACIÓ O PÈRDUA DE VIGÈNCIA DEL PLA:  

 

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.  
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- Modificacions normatives (inclosos impostos, taxes o resolucions administratives o 
judicials) que afectin les condicions de prestació del Servei. Pàgina 19 de 52  

- Increment de l’índex de preus al consum (IPC) o, si no, 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. 


