
 

 

 

 

   
 

CONDICIONS PARTICULARS DELS SERVEIS DE 

TELECOMUNICACIONS FIXES 

 

1. OBJECTE 

L’objecte d’aquestes Condicions Particulars és establir els termes de Baixa 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, SA, Societat Unipersonal (d’ara endavant, “Movistar”), amb CIF A282018474 i domicili 

social a Gran Vía n.º 28, 29013, 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 www.O2online.es. 

3. COMPROMISOS 

El client podrà donar-se de baixa del Servei en qualsevol moment mitjançant comunicació a O2, 

amb dos dies hàbils d’antelació a la data en què hagi de fer efecte la baixa, trucant al número 

1551, escrivint a la bústia de correu electrònic ayuda@O2online.es o a través del xat d’atenció 

personal habilitat a aquest efecte a través del lloc web indicat. En relació amb aquest aspecte, 

cal assenyalar que, tret que, si escau, s’indiqués el contrari en la modalitat o oferta comercial 

triada pel client i sens perjudici de qualssevol altres compromisos que pogués assumir davant 

d’O2, els Serveis contractats no comportaran l’assumpció de compromisos de permanència 

amb caràcter general.  

  

4. PORTABILITAT 

Mitjançant el lliurament a O2 de la sol·licitud de portabilitat degudament emplenada per part del 

Client, s’assumeixen les clàusules següents: 

4.1. Si sol·licita la portabilitat, la persona les dades de la qual es recullen en el contracte 

sol·licita l’alta del servei a O2, 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 
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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. 

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 

www.O2online.es, trucant al 1551, escrivint a cancelaciones@o2online.es o, si escau, acudint a 

un Distribuïdor O2. 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/Targeta de 

Resident/Passaport/NIE, i indicar el seu nom, cognoms i el número la portabilitat del qual vol 

cancel·lar. O2 remetrà les comunicacions que corresponguin, relatives al procés de 

cancel·lació, al número de mòbil que el Client hagi indicat en la sol·licitud de portabilitat. 

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 O2 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 y 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 d’O2, 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 per a la Societat de la Informació 

i l’Agenda Digital (SESIAD) - 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. SERVEI D'IDENTIFICACIÓ DE TRUCADES 

5.1. Què és i per a què serveix: 

 

Aquest Servei, compatible i activat per defecte en la línia telefònica fixa d'O2 sense cost 
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addicional per al client, permet saber qui truca mitjançant la presentació en pantalla del número 

que truca quan el client rebi una trucada i no la contesti. 

 

5.2. 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 Servei d’Identificació de Trucades 

permet gravar els números 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.    

 

5.3. Excepcions a la presentació del número que truca:    

Si el número que truca ha sol·licitat el Servei de Restricció d’Identitat 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. 

 

 

6.    SERVEI DESVIAMENT IMMEDIAT  

    

6.1. Què és i per a què serveix: 

El Servei Desviament de Trucades d'O2 és un servei opcional sense cost addicional i sense quota 

d'alta que està disponible per a aquells Client que tinguin contractada una de les tarifes indicades 

en la clàusula 6.3. 

El desviament de trucades permetrà el Client desviar totes les trucades que rebi en el seu número 
de telèfon fix d'O2 a un nombre diferent, prèviament programat, dins del territori nacional. 

 6.2. Activació i desactivació 

Aquest servei s'activa inicialment trucant a el telèfon d'atenció a client d'O2, el 1551. 
Posteriorment a l'alta es podrà activar / desactivar en qualsevol moment, mitjançant la següent 
seqüència: 

• 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 és necessari marcar els codis prèviament a l'escolta del 
to. 

  

6.3. Tarifes O2 compatibles amb el Servei Desviament Immediat 

    

El Servei Desviament Immediat de Trucades està disponible per a les següents tarifes d'O2: 

• Tarifa O2 Fibra i Mòbil 600Mb i 25GB 

 

 

O2 és una marca registrada pel Grup Telefónica al qual pertanyen Telefónica de España, SAU 

(companyia amb CIF A82018474, domicili al carrer Gran Vía, n.º 28, CP 28013 – Madrid 

(Espanya) i inscrita al Registre Mercantil de Madrid al Volum 13.170; Llibre 0; Secció 8a; Full M-

213.180) i Telefónica Móviles España, SAU (companyia amb CIF A-78923125, domicili a Ronda 

de la Comunicación, s/n, Distrito C, Edificio Sur 3, CP 28050 - Madrid (Espanya) i inscrita al 

Registre Mercantil de Madrid al Volum 8958, General 7804, Secció 3a, del Llibre de Societats, 

Full 92, H-85226). Adreça de correu electrònic de contacte ayuda@o2online.es . Para més 

informació, consulti el lloc web www.o2online.es. 
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