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Condicións Particulares do Servizo 

"Chamadas a móbiles ilimitadas"  

"Chamadas a móbiles ilimitadas”, é un Plan de Prezos a disposición dos Clientes do 
Servizo Telefónico a disposición do Público de “Telefónica de España, Sociedade 
Anónima Unipersonal” (en diante “MOVISTAR”). 
 
As Condicións Xerais do Servizo Telefónico a disposición do Público publicadas en 

www.movistar.es/contratos completan, no non previsto nelas, as presentes Condicións 

Particulares.  

 
1. ADSCRICIÓN:  

Poden adscribirse a este Plan os titulares de Liñas Telefónicas Individuais RTB de 
MOVISTAR que contraten ou teñan contratado un produto da oferta "miMovistar". 

Quedan excluídos da contratación deste Plan de Prezos os Teléfonos de Uso Público 
de titularidade allea. Non está permitida a revenda de tráfico que se beneficie deste 
plan de prezos. 

A adscrición realizarase mediante a aceptación das condicións expresadas polo cliente 
en contacto cun axente comercial de MOVISTAR. 

 
2. PERÍODO DE VIXENCIA:  

O período de vixencia deste plan de prezos é indefinido. 

A data de inicio de aplicación das condicións do plan de prezos será a do día seguinte 
ao de adscrición por parte do usuario, prorrogándose a adscrición automaticamente 
por períodos de facturación mensuais, ata a data de baixa do usuario. 

En calquera caso, se a data de adscrición non coincide co comezo do período de 
facturación do usuario, a cota mensual prorratearase até axustala a ese período.  

 
3. PREZO DE ADSCRICIÓN:  

Tanto a alta como a baixa son gratuítas. Este plan de prezos leva asociada unha cota 
mensual de 4,9587 €/mes (6,00 €/mes IVE incluído). 

Ao prezo sen impostos seralle de aplicación o imposto correspondente: na Península 
e Baleares, IVE; Ceuta e Melilla, IPSI; e IXIC nas Canarias. 

 
4. ÁMBITO E HORARIO DE APLICACIÓN:  
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A “Tarifa Plana a Móbiles” dá dereito a un desconto do 100 % no prezo das chamadas 
interpersoais de ámbito Fixo Móbil, realizadas de luns a domingo desde as 0 ata as 24 
horas do día. 

O Usuario comprométese a utilizar o Servizo de acordo coa lexislación vixente, as 
presentes Condicións Particulares e, en xeral, a facer un uso adecuado do mesmo de 
acordo coa finalidade para a que foi posto á súa disposición.   

O usuario comprométese a non utilizar o Servizo para fins ilícitos ou que poidan 
lesionar dereitos de terceiros ou que de calquera forma poidan causar un prexuízo a 
MOVISTAR, danar ou deteriorar o Servizo, os equipos informáticos, a propiedade, así 
como a imaxe de MOVISTAR ou de terceiras persoas.   

O Usuario non poderá revender o Servizo.  Polo tanto, o Usuario non poderá explotar 
comercialmente o Servizo nin obter un retorno económico directo ou indirecto pola 
revenda do Servizo, de algunha das súas capacidades ou funcionalidades ou a través 
do tráfico que se beneficia da Tarifa Plana contratada.  

5. USO CORRECTO DO SERVIZO.  

O Cliente comprométese a realizar un uso razoable dos servizos e prestacións que 
comprende o Servizo, así como de calquera outros servizos conexos que Movistar 
lle preste. O Cliente será responsable fronte a Movistar de calquera uso distinto do 
anterior que poida causar un dano ou prexuízo a Movistar ou a terceiros e, en 
particular, de calquera uso dos servizos de Movistar cunha finalidade que difira das 
comunicacións de carácter estritamente persoal, no caso de clientes particulares, 
ou que supoña unha revenda ou comercialización deses servizos.   

No caso das chamadas a móbiles nacionais e sen prexuízo de calquera outros que 
igualmente impliquen un uso distinto do establecido nestas condicións, serán 
considerados usos contrarios ao bo uso, a título de exemplo, os seguintes:   

1.- Chamadas dirixidas a números de servizos de redirección de chamadas, que 
supoñan a concentración ou transformación do tráfico.   

2.- Tampouco poderán destinarse as posibilidades que ofrece o servizo, en 
calquera das súas prestacións e facilidades, a finalidades de escoita ou vixilancia 
remota, así como a calquera conexión, con independencia da súa duración, sen 
unha finalidade de comunicación activa entre particulares.  

En todos os devanditos casos, así como en calquera outros nos que se producise 
igualmente en forma indebida ou allea á finalidade de comunicación particular 
prevista para o Servizo, MOVISTAR resérvase o dereito, tanto á suspensión ou 
interrupción definitiva do Servizo, (podendo, se así o decidise, supeditar o 
restablecemento do mesmo á achega por parte do cliente das garantías solicitadas 
por MOVISTAR), como ao cobramento do tráfico que se producise fóra do uso debido 
do Servizo, sendo nese caso tarificado ao prezo estándar de pagamento por uso, 
vixente en cada momento, segundo o Catálogo de prezos de Telefónica de España, 
S.A.U., publicado e dispoñible, perfectamente actualizado para a súa consulta, na 
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páxina web www.movistar.es, sen que neses casos poida ser de aplicación redución 
algunha de prezo ou calquera outra promoción, franquía de tráfico ou módulo de 
aforro que implique unha diminución do prezo de calquera servizo actual ou futuro.  

Á marxe do anterior, e igualmente dado un uso indebido do servizo segundo o descrito, 
en previsión de futuros usos semellantes, Movistar resérvase así mesmo a 
posibilidade de asignar ao Cliente, previa comunicación ao mesmo, a modalidade de 
tarifa máis acorde cos patróns de uso manifestados e sen prexuízo de calquera outra 
que este poida considerar máis conveniente de entre as dispoñibles comercialmente.   

 
6. COMPATIBILIDADES:  

Salvo que se indique expresamente o contrario, este Plan é incompatible con todos os 
plans de prezos e programas de desconto vixentes que apliquen condicións especiais 
de prezo nos consumos do servizo de telefonía fixa-móbil. 

Salvo que se indique expresamente o contrario, a "Tarifa Plana a Móbiles" é 
compatible con calquera outro plan de prezos, bonificación ou programa de descontos 
do servizo de telefonía fixa dispoñible ao público que outorgue prezos especiais nas 
dos ámbitos metropolitano, provincial, nacional e internacional.  

En canto ás compatibilidades con liñas STB especiais (diferentes da liña individual 
RTB), respectaranse as xa definidas para elas en relación cos produtos de tráfico. 

 
7. BAIXA DO PLAN A PETICIÓN DO CLIENTE:  

O usuario poderá solicitar a baixa do plan en calquera momento dirixíndose a un 
axente comercial de MOVISTAR, sendo neste caso aplicables os descontos ata o día 
da baixa, prorrateando a cota.  

 
8. MODIFICACIÓN OU PERDA DA VIXENCIA DO PLAN:  

 

O Cliente comprométese a comunicar a Movistar calquera cambio nos datos do 
contrato, especialmente nos correspondentes ao domicilio de facturación e da conta 
bancaria de domiciliación dos pagamentos.  

Movistar, co único fin de restablecer o equilibrio das prestacións entre as Partes, 
poderá modificar as condicións establecidas no contrato e en particular o prezo do 
mesmo, por algún dos seguintes motivos cando os mesmos obedezan a situacións 
acaecidas nun momento posterior á fixación das tarifas do Servizo por parte de 
Movistar:  

- Incremento dos custos do sector empresarial no que estea presente Movistar e que 
redunden na cobertura, na calidade da rede ou nas características do Servizo 
prestado.  
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- Modificacións normativas (incluídos impostos, taxas ou resolucións administrativas 
ou xudiciais) que afecten ás condicións de prestación do Servizo. Páxina 19 de 52  

- Incremento do índice de prezos ao consumo (IPC) ou, no seu defecto, do índice de 
prezos industriais (IPRI).  

 

Movistar  informará ao cliente de calquera modificación con indicación do motivo 
preciso á que obedece cunha antelación mínima de UN (1) mes na data na que a 
modificación vaia ser efectiva, tendo o cliente dereito a resolver o contrato sen 
penalización algunha, sen prexuízo doutros compromisos adquiridos polo propio 
cliente. Transcorrido o prazo dun mes sen que Movistar recibira ningunha 
comunicación, entenderase que o Cliente acepta as modificacións. 


