
CONDICIONS DEL SERVEI INTERNET MÒBIL 

Aquestes condicions d’ús regulen el servei de dades Internet i Connectivitat Mòbil (d’ara 
endavant, el “Servei”), en qualsevol de les seves modalitats, que Telefónica Móviles España, 
SAU, (d’ara endavant denominada per la seva marca “O2”), amb domicili social a Ronda de la 
Comunicación, s/n, Edificio Sur 3, 28050 de Madrid, Espanya, ofereix als seus clients O2 
(d’ara endavant, els “Usuaris”). 

L’ús del Servei per part de l’Usuari suposa l’acceptació de les Condicions d’Ús següents. 

1. OBJECTE

A través d’aquest Servei, O2 posa, a la seva disposició, la possibilitat de connectar-se a 
Internet/Intranet a través de la xarxa mòbil Movistar amb unes condicions tarifàries 
especials. 

La velocitat màxima esperada del Servei està subjecta a disponibilitat de cobertura de la 
xarxa O2 i a les característiques suportades pel dispositiu d’accés a la xarxa mòbil, segons 
s’indica a continuació: 

1) La cobertura mòbil disponible pot ser 2G, 3G o 4G, segons sigui la tecnologia de l’accés
ràdio que faci servir la xarxa O2 en els seus diferents emplaçaments. En funció de la
intensitat del senyal rebut i de l’activitat d’altres usuaris propers, la velocitat real de la
connexió fluctuarà per sota de la màxima velocitat assolible.

2) 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.

O2 es compromet a intentar donar la màxima velocitat possible en cada moment. 
Actualment, es pot esperar una velocitat màxima en 3G+ de 21 Mbps de baixada i de 5,7 
Mbps de pujada. 

La velocitat de la navegació indicada sempre és la velocitat màxima del servei en condicions 
ideals, i aquesta depèn de diversos factors: del terminal d’accés, de 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 a 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 aquest emplaçament. La velocitat màxima esperada és de 20 Mbps 
de pujada i de 40 Mbps de baixada. 



 

La disponibilitat del servei 4G està subjecta als mecanismes d’activació automàtica del 
servei 4G basats en la identificació dels mòbils compatibles amb la tecnologia 4G i, en última 
instància, a l’activació d’aquest servei per part de l’usuari en els canals disponibles. 

O2 aplica la política de gestió de la velocitat de la connexió a Internet següent tant per a 
l’enviament com per a la recepció de dades mòbils:2 

• Velocitat màxima des del començament del període de facturació fins a arribar a la 
franquícia de dades contractada. 

● Velocitat màxima per als casos d’ampliació de franquícia mitjançant la contractació de 
productes específics, si es estan disponibles per a la seva contractació amb O2. 

• Un cop s’hagin consumit, i en aquest ordre segons els serveis contractats, les dades de la 
franquícia i els corresponents a l’ampliació de franquícia, la velocitat de la connexió de dades 
es redueix significativament, tot i que permet finalitzar les connexions en curs i proporciona 
un ús bàsic del Servei. En aquestes condicions, l’accés a Internet des del mòbil queda limitat 
a l’ús d’aplicacions que requereixen poc ample de banda, com per exemple les aplicacions de 
missatgeria de text. 

La velocitat es restablirà a la qualitat original el dia de començament del període de 
facturació nou de la modalitat contractada. La velocitat reduïda no depèn de la cobertura, 

és la mateixa per a 2G, 3G i 4G. 

En algunes tarifes d’O2 es mantindrà la velocitat màxima original llevat en els casos puntuals 
en què es produeixi una congestió de la xarxa. En aquest cas, la reducció de la velocitat 
només serà temporal, per al període de temps que duri la congestió. 

Aquestes condicions només són vàlides en el territori nacional. 

2. ÚS CORRECTE DEL SERVEI 

L’Usuari es compromet a fer servir el Servei de conformitat amb la llei, aquestes Condicions 
d’Ús, la moral, els bons costums generalment acceptats, l’ordre públic i, en general, a fer un 
ús adequat del Servei 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 danyar, perjudicar o deteriorar el Servei, els 
equips informàtics, la propietat així com la imatge d’O2 o de terceres persones. 

L’Usuari no podrà revendre el Servei. Per tant, l’Usuari no podrà explotar comercialment el 
Servei i obtenir un rendiment econòmic, directe o indirecte, per la revenda del Servei o 
d’alguna de les seves capacitats o funcionalitats. 



 

En el cas de congestió de la xarxa, al trànsit corresponent a P2P i portals de descàrregues 
directes se li podria donar menys prioritat que a la resta de tipus de trànsit. 

  

1. El període de Gestió de Velocitat coincideix amb el cicle de facturació del client (entre els 
dies 18 i 17 del mes anterior a la factura) per a totes les tarifes. 

2. O2 considera que hi ha congestió de xarxa quan consumeixen trànsit de dades de manera 
simultània un nombre elevat 

d’usuaris en una mateixa zona de cobertura reduïda. 

En el cas que es doni un ús abusiu del Servei, O2 es reserva el dret de reposicionar l’Usuari en 
la modalitat tarifària més adequada al seu patró d’ús del servei, previ el seu consentiment i 
sens perjudici de qualsevol altra que aquest pugui considerar més convenient d’entre les 
disponibles comercialment. 

O2, en les ocasions de congestió i/o baixada de velocitat en les tarifes, pot modificar el codi 
de les pàgines servides als clients amb l’únic objectiu de millorar la seva experiència d’usuari 
(per exemple, optimització d’imatges i etiquetes http, per disminuir el temps de càrrega de 
les pàgines). 

L’Usuari es compromet a no fer servir el Servei amb la finalitat d’emmagatzemar, distribuir o 
difondre imatges o continguts que: atemptin o puguin atemptar contra els drets 
fonamentals i les llibertats públiques de les persones; incitin a la violència o a actuacions 
delictives, facin apologia del terrorisme, siguin infames o difamatoris; siguin discriminatoris 
per raó de sexe, raça, edat, creences o condició; siguin pornogràfics, degradants, atemptin 
contra la joventut o la infància o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums o 
a l’ordre públic; infringeixi drets de propietat intel·lectual o industrial de terceres persones; 
sigui contrari a la intimitat personal i familiar o a la mateixa imatge de les persones. 

O2 es reserva el dret de suspendre o interrompre definitivament el servei que presta al client 
en els casos anteriors d’ús indegut, així com en qualssevol altres que impliquin un ús diferent 
del que inclouen aquestes Condicions o a la finalitat per a la qual el Servei ha estat posat a la 
disposició dels Usuaris. 

3. PROTECCIÓ DE DADES 

O2 informa que les dades del CLIENT es tractaran d’acord amb el que estableix la Política de 
Privadesa d’O2, la informació bàsica de la qual es recull en aquesta clàusula. El contingut 
íntegre d’aquesta es pot consultar a la pàgina web www.O2online.es/privacidad, sol·licitant-
ne un exemplar en el 1551 o bé a través de la bústia ayuda@o2online.es i/o el xat establert a 
aquest efecte al web. 

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 que presten els 
productes i els serveis Movistar a Espanya, entre els quals s’inclouen els d’O2, són  



corresponsables del tractament de les dades personals del CLIENT en funció 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 (d’ara endavant també anomenat com “client 
Movistar”) per a la prestació del Servei contractat, amb la intenció d’oferir-li la nostra millor 
atenció i la màxima qualitat, tot això en els termes recollits en la Política de Privadesa. 

Les dades personals necessàries per a l’execució del contracte que EL CLIENT aporti amb 
motiu de la contractació, 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. 

A més a més dels tractaments que es recullen a la Política de Privadesa, en acceptar aquests 
termes i condicions d’ús del Servei, s’informa el client Movistar i aquest autoritza Movistar al 
tractament específic de les seves dades de caràcter identificatiu, de característiques 
personals, de circumstàncies socials, informació comercial, dades econòmiques, financeres i 
d’assegurances, transaccions, de trànsit i facturació, així com els relatius a l’adquisició de 
productes i serveis pel CLIENT, tots ells mentre calgués el seu tractament, en execució del 
contracte, per a la prestació del Servei. 

D’altra banda, per a qualsevol de les finalitats previstes en 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.O2online.es/privacidad. 

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 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 o adreçant un 
escrit a C/Jordán 11, 2.ª Planta, CP 28010 - Madrid. Finalment, el CLIENT queda informat 
que, en cas d’impagament de les quantitats degudes, si escau, amb motiu de la contractació 
o utilització del servei d’acord amb aquestes condicions, O2 podrà comunicar les dades de 
l’impagament esmentat a fitxers de solvència patrimonial i crèdit.


