
 

CONDICIONS PARTICULARS DEL SERVEI ITINERÀNCIA O2 

1. Condicions particulars i la seva acceptació. 

Les Condicions particulars descrites a continuació (d'ara endavant, les “Condicions 
Itinerància O2” o les “Condicions”) tenen per objecte regular les relacions entre Telefònica de 
Móviles España, SAU (d'ara endavant, denominada per la seva marca “O2”) amb CIF núm. 
A-78923125, domiciliada a Ronda de la Comunicación s/n, Distrito Telefónica, edificio Sur 3, 
28050 Madrid i inscrita al Registre Mercantil de Madrid, ST-1, tom 8958, general 7804, de la 
secció 3a del Llibre de Societats, foli 92, full núm. 85226-1, inscripció 1a i el Client, pel que fa 
a la prestació del Servei mòbil en itinerància, de conformitat amb la Regulació de la 
itinerància de la Unió Europea i aquestes Condicions. 

L’acceptació, sense reserves, d’aquestes Condicions Particulars és indispensable per a la 
prestació del servei d'itinerància per part d’O2. El CLIENT manifesta, en aquest sentit, que 
s’ha llegit i que ha entès i acceptat aquestes Condicions Particulars, posades a la seva 
disposició, en tot moment, amb caràcter previ a la contractació, al lloc web següent: 
www.O2online.es/informacion-legal. 

La utilització del Servei comporta, de la mateixa manera, l’acceptació, per part del CLIENT, de 
tots els avisos, reglaments d’ús i instruccions que es posin en el seu coneixement per part 
d'O2 amb posterioritat a l’acceptació d’aquestes Condicions Particulars; la seva no 
acceptació, dins del termini a l’efecte atorgat, comportarà la finalització del Servei per part 
del CLIENT. 

Les Condicions Generals de prestació del servei de comunicacions mòbils O2, que consten 
publicades a www.O2online.es, completen aquestes Condicions Particulars en tot el que no 
hi és previst. 

2. Objecte i descripció. 

És el Servei Itinerància el que permet que la teva línia mòbil segueixi funcionant quan viatges 
a l'estranger. Una vegada que tinguis el servei actiu, sempre que aquest estigui disponible en 
funció del país visitat, podràs: 

● Trucar i rebre trucades 

● Enviar i rebre SMS i MMS 

● Navegar per Internet, baixar correu electrònic i fer ús de les apps del teu Smartphone 



 

Queden excloses d'aquestes condicions les trucades i missatges internacionals (amb origen 
a Espanya i destinació a qualsevol altre país). 

3. Condicions d'activació del Servei. 

Per a les línies mòbils de contracte d'O2 s'activarà per defecte quan faci un mínim de 3 
mesos que ets amb O2. 

No obstant això, el servei es podrà activar/desactivar amb la sol·licitud prèvia del client en 
qualsevol moment des de la contractació a través del 1551, la bústia de correu electrònic 
ayuda@o2online.es i/o del xat d'atenció personal habilitat per O2 a aquests efectes a la seva 
pàgina web. 

  

4. Preu. 

El preu del servei dependrà del país on et trobis: 

4.1. Zona 1 o Zona UE: Itinerància UE i EEE (*) 

El trànsit fet dins de la Zona 1 o Zona UE es tarifarà segons les condicions de la seva tarifa 
nacional i no hi haurà cap recàrrec per utilitzar el seu mòbil a qualsevol país de la UE i l'EEE 
(*). 

● Trucades: el trànsit de veu cursat en itinerància es facturarà al preu per minut i establiment 
de trucada de la tarifa que cada client tingui contractada per al trànsit nacional. En el cas que 
es tracti d'una tarifa amb franquícia de veu, el trànsit cursat en itinerància computarà dins de 
la franquícia contractada; una vegada que aquesta s'esgoti, s'aplicaran les mateixes 
condicions que la seva tarifa nacional. 

Les trucades rebudes per l'usuari no es tarifaran i no computaran dins de la franquícia de veu 
nacional. Així mateix, la persona que truqui des d'Espanya a la línia que està en itinerància 
pagarà el preu d'una trucada nacional en funció de les condicions de la seva tarifa. 

● Missatges: el trànsit dels missatges cursats en itinerància es facturarà al preu del missatge 
indicat a la tarifa nacional que cada client tingui contractada. En el cas que es tracti d'una 
tarifa amb franquícia, els missatges cursats en itinerància computaran dins de la franquícia 
contractada; una vegada que aquesta s'esgoti, s'aplicaran les mateixes condicions que la 
seva tarifa nacional. 

Tant els SMS com els MMS rebuts durant l'estada a l'estranger no es tarifaran i no 
computaran dins de la franquícia de SMS contractada. 



 

● Dades: el trànsit de dades cursat en itinerància es facturarà al preu per Gb de la 
tarifa que cada client tingui contractada per al trànsit nacional. En el cas que es tracti d'una 
tarifa amb franquícia de dades, el trànsit cursat en itinerància computarà dins de la 
franquícia de dades  

contractada. Una vegada superada la franquícia, li aplicaran les mateixes condicions que 
tingui per al trànsit de dades nacional: pagament per ús a màxima velocitat, reducció de 
velocitat o ús de serveis que ampliïn la franquícia del contracte. 

(*) Països de la UE i l'EEE: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, República Txeca, 
Xipre, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Gibraltar, Grècia, 
Guadalupe, Guaiana Francesa, Holanda, Hongria, Irlanda, Illa Martinica, Illa de la Reunió, 
Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Polònia, 
Portugal (Madeira i Açores), Regne Unit, Romania, Suècia, Mònaco (a través d’operadors 
francesos), San Marino i el Vaticà (a través d'operadors italians), Espanya —només a l’efecte 
de zona de destinació—, Saint Martin i Mayotte. 

4.2. Resta de Zones: 

● Trucades: el trànsit de veu cursat en itinerància es facturarà segons la tarifa d'itinerància 
aplicable al país que correspongui. Es tarifaran tant les trucades que faci l'usuari com les que 
rebi. La persona que truqui des d'Espanya a la línia que és en itinerància pagarà el preu d'una 
trucada nacional en funció de les condicions de la seva tarifa. 

● Missatges: el trànsit de SMS/MMS cursat en itinerància es facturarà segons la tarifa 
d'itinerància aplicable al país que correspongui. Tant els SMS com els MMS que rebi mentre 
sigui a l'estranger seran gratuïts per al client. 

● Dades: el trànsit de dades cursat en itinerància es facturarà segons la tarifa d'itinerància 
aplicable al país que correspongui. 

Pot consultar totes les tarifes d'O2 Itinerància a www.o2online.es  i/o a www.o2online.es/
detalle-tarifas . 

  

http://www.O2online.es
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5. Condicions econòmiques i facturació 

El servei en itinerància es facturarà mitjançant la factura de la línia del servei O2 mòbil. 

L'import del servei prestat serà exigible des del moment en què es presenti al cobrament la 
factura corresponent, que serà abonada pel Client, o per un tercer, a través del compte a 
l'Entitat Bancària o la Caixa d'Estalvis que a aquest efecte hagués assenyalat al Contracte de 
prestació de serveis de telecomunicacions mòbils subscrit amb O2. 

6. Política d'ús raonable a la Zona 1 o Zona UE 

El trànsit fet dins de la Zona 1 o Zona UE es tarifarà segons les condicions de la tarifa 
nacional del client itinerant que resideixi habitualment a Espanya o tingui vincles estables 
amb aquest país, que impliquin una presència freqüent i substancial, quan viatgin 
periòdicament dins de la Unió. Per això, O2 es reserva el dret de poder aplicar la 

«política d'utilització raonable» descrita al Reglament europeu d'itinerància si, a partir dels 
mecanismes de control basats en els indicadors objectius descrits, es detecta un ús 
inadequat, abusiu o fraudulent dels serveis d'itinerància per part dels clients. 

La política «d'utilització raonable» té per objecte evitar que els clients itinerants utilitzin de 
forma abusiva o anòmala els serveis regulats d'itinerància a la Zona 1 o Zona UE, per 
exemple fent servir aquest tipus de serveis en un país estranger per a finalitats diferents de 
les de viatges eventuals. 

Es considerarà un ús que excedeix la “política d'utilització raonable”: 

● La presència i el consum predominant en itinerància UE i EEE per part del client en 
comparació de la presència i trànsit nacional. 

● Llarga inactivitat de targetes SIM associades a un ús majoritari en itinerància. 

● Adquisició i ús seqüencial de múltiples SIM per part del mateix client en itinerància. 

● La revenda organitzada de targetes SIM d'O2. 

En virtut del que defineix el Reglament, si es detecta un ús inadequat, abusiu o fraudulent, 
es podrà aplicar un recàrrec per al trànsit fet en itinerància Zona 1 o Zona UE, o qualssevol 
actuacions que poguessin ser aplicables en el cas que es donés algun dels supòsits previstos 
al paràgraf següent i aplicant els mecanismes de control basats en indicadors objectius 
descrits. 



 

6.1. Mecanismes de control aplicables 1r. Prova de residència a Espanya: 

O2 es reserva el dret de sol·licitar als seus clients itinerants, en el cas que s'indiqui en 
aquestes condicions, proves que acreditin la residència habitual del client a Espanya o altres 
vincles estables que impliquin una presència freqüent i substancial al territori nacional. 

2n. Paquets de dades obertes i tarifes prepagament: 

O2 es reserva el dret a aplicar, amb una notificació prèvia, el recàrrec que, si escau, s'indiqui 
per al trànsit de dades en itinerància dins de la Zona 1 o Zona UE que superi els volums de 
dades que es puguin consumir en itinerància de conformitat amb els límits que, si escau, 
s'expressin en les condicions particulars de la tarifa contractada pel client. 

3r. Indicador de presència i/o de consum: 

O2 utilitzarà mecanismes equitatius, raonables i proporcionats basats en indicadors 
objectius per determinar si el consum en itinerància a la UE i l'EEE dels clients preval sobre el 
trànsit nacional. 

Aquests indicadors de presència i de consum s'analitzaran de manera acumulativa durant 
períodes d'observació de 4 mesos. En el cas que O2 detecti una presència i un ús prevalent 
d'algun o diversos dels serveis mòbils (veu, SMS o dades) per part del client a la Zona 1 o 
Zona UE sobre el trànsit nacional, O2 podrà notificar al client que l'ús de la seva tarifa en 
itinerància es considera abusiu. 

La realització d'aquesta notificació implicarà que O2 podrà aplicar el recàrrec que s'indiqui a 
partir d'aquest moment, si en els 14 dies següents el comportament del client segueix 
indicant presència i consum prevalent a la Zona 1 o Zona UE. O2 podrà seguir aplicant el 
recàrrec indicat al servei mòbil sobre el qual es detecti ús abusiu sempre que el 
comportament del client indiqui presència i consum prevalents. 

A l'efecte d'aplicació dels indicadors objectius esmentats: 

- A l'indicador de presència comptaran com a dies de presència nacional d'un client tots els 
dies en els quals el client s'hagi connectat a la xarxa nacional, així com els dies en els quals el 
client s'hagi connectat a una xarxa fora de la UE/EEE. Els dies en els quals el terminal estigui 
apagat es consideraran dies sense connexió i no computaran dins de l' indicador esmentat. 

Es considerarà presència prevalent l'estada de més del 50% dels dies en itinerància UE i EEE. 

- A l'indicador de consum es considerarà consum prevalent el consum de més del 50% del 
trànsit de veu, SMS o dades real fet pel client en itinerància UE i EEE. 

 



 

4t. Períodes d'inactivitat: 

Es considerarà un ús abusiu o anòmal dels serveis d'itinerància, els períodes d'inactivitat 
llargs d'una determinada targeta SIM units a un ús principal, si no exclusiu, en itinerància, o 
l'activació i utilització seqüencial de múltiples targetes SIM per part d'un mateix client quan 
estigui en itinerància. 

5è. Revenda de targetes SIM: 

Queda, en qualsevol cas, prohibida la revenda de targetes SIM a persones que no resideixen 
realment ni tenen vincles estables a Espanya, amb la finalitat de fer possible el consum de 
serveis d'itinerància prestats per O2 aplicant la tarifa nacional per a finalitats diferents dels 
viatges periòdics. En aquest cas, O2 podrà adoptar immediatament mesures proporcionades 
amb la finalitat de garantir el compliment de totes les condicions del contracte. 

6.2. Reclamacions sobre l'aplicació de la política d'utilització raonable 

Sens perjudici d’altres accions legals previstes en dret, les reclamacions sobre el 
funcionament de la política d'ús raonable o qualsevol altra qüestió que pugui plantejar-se en 
relació amb l'aplicació d'aquesta política, podran adreçar-se a O2, a través del número 
d’atenció telefònica habilitat a aquest efecte (1551), de la bústia de correu electrònic 
ayuda@O2online.es o a www.O2online.es, en el termini d’un mes a comptar des del moment 
en què es tingui coneixement del fet o de la causa que motiva la reclamació, sens perjudici 
d’aquells supòsits en els quals la normativa vigent estableixi altres terminis per fer-ho. 

7. Modificació de les Condicions del Servei 

O2 podrà modificar aquestes Condicions Particulars pels motius següents: variacions de les 
característiques tècniques dels equips o les xarxes, canvis tecnològics que afectin el servei, 
variacions de les condicions econòmiques existents en el moment de la contractació del 
servei i evolució del mercat, comunicant-ho al client amb un mes d’antelació a la data en què 
la modificació es faci efectiva. En aquests supòsits, el CLIENT tindrà dret a resoldre la relació 
de prestació de serveis regulada en aquestes Condicions Particulars sense cap penalització, 
sens perjudici d'altres compromisos adquirits pel mateix CLIENT. 

Les característiques del Servei es podran modificar amb la finalitat d’adaptar-les a la seva 
evolució tècnica, quan hi hagi raons per fer-ho, així com qualsevol millora tècnica que 
permeti incorporar més quantitat de prestacions per a la millora del Servei. 



 

O2 és una marca registrada pel Grup Telefónica al qual pertanyen Telefónica de España, SAU 
(companyia amb CIF A82018474, domiciliada al carrer Gran Vía, n.º 28, CP 28013 – Madrid 
(Espanya) i inscrita en el 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 en el Registre Mercantil de Madrid al tom 8958, gral. 7804, secció 3a, del Llibre de 
Societats, foli 92, H-85226). Adreça de correu electrònic de contacte ayuda@o2online.es . Per 
a més informació, consulti la pàgina web www.o2online.es .
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