
 

 

 

 

   
 

CONDICIONS PARTICULARS DEL SERVEI O2 

FIBRA I MÒBIL 

 

1. Objecte i acceptació de les Condicions. 

Les Condicions particulars descrites a continuació (d'ara endavant, les “Condicions O2 Fibra i 

Mòbil” o les “Condicions”) tenen per objecte regular les relacions entre Telefónica de España, 

SAU (d'ara endavant, denominada per la seva marca “O2”) i el Client, pel que fa a la prestació 

dels serveis inclosos dins del paquet o producte O2 Fibra i Mòbil (d'ara endavant “O2 Fibra i 

Mòbil”), de conformitat amb la modalitat contractual triada pel Client en el “Contracte del servei 

O2 Fibra i Mòbil” al qual s'incorporen aquestes Condicions.  

L’acceptació, sense reserves, d’aquestes Condicions Particulars és indispensable per a la 

prestació d'O2 Fibra i Mòbil 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. 

 

2. Contractació d'O2 Fibra i Mòbil. 

El Client, en contractar O2 Fibra i Mòbil, disposarà d'una línia telefònica fixa obligatòria amb 

banda ampla a través de Fibra òptica amb O2, i una línia mòbil de contracte operada per 

Telefónica Móviles España, SAU, la gestió de la qual assumirà O2 (d'ara endavant, “Línia mòbil 

principal”). De la mateixa manera, el Client podrà contractar dins del seu paquet O2 Fibra i 

Mòbil fins a un màxim de quatre línies mòbils addicionals.  

 En tot cas, les línies, fixa i mòbils, estaran contractades amb el mateix número d'identificació 

de persona física (DNI/Targeta de Resident/Passaport/NIE).  

 En conseqüència amb el punt anterior, les condicions generals d'O2 (I) de prestació del servei 

telefònic disponible al públic per a usuaris finals, (II) del servei de banda ampla disponible al 

públic, (III) del servei telefònic mòbil O2 i (IV) del servei d'Internet mòbil, que consten 

publicades a www.o2online.es completen, en el que s'hi preveu, aquestes condicions 

particulars. Igualment, en cas d'optar per la contractació de línies addicionals, li seran aplicable 

les Condicions particulars de la línia addicional que corresponguin segons la seva modalitat 

contractada publicades en la mateixa pàgina web.  

 Qualsevol promoció que pugui tenir contractada el Client sobre qualsevol dels serveis que 

componen la modalitat d'O2 Fibra i Mòbil triada pel CLIENT, és incompatible amb O2 Fibra i 

Mòbil, per la qual cosa es donarà de baixa abans que es contracti.  

 No es podrà disposar de més d'un producte O2 Fibra i Mòbil per Client i, tret que s'indiqui una 

altra cosa expressament a l'oferta comercial, la línia telefònica fixa inclosa a O2 Fibra i Mòbil és 

incompatible amb qualssevol serveis o productes de valor afegit de Telefónica de España que 

no es reculli expressament a les condicions d'O2 esmentades, com ara els serveis 
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suplementaris com el contestador, desviaments i bons de trànsit, i també el servei de lloguer i 

manteniment de terminal fix, entre d'altres. 

 

3. Vigència 

Aquestes condicions entren en vigor a la data de la seva contractació o el dia de l'alta efectiva a 

O2 Fibra i Mòbil, si aquesta fos posterior.  

 No obstant això, si no arribés a produir-se aquesta alta efectiva, conservarà el vigor el que 

disposa la Clàusula 6.2.  

 L'acord entre O2 i el Client tindrà una vigència indefinida. 

4. Compromisos i canvis de modalitat contractual. 

4.1. Compromisos 

La contractació d'O2 Fibra i Mòbil no comportarà cap compromís de permanència per al Client 

amb caràcter general, sens perjudici del que disposa la clàusula 8 següent  per a qualssevol 

altres compromisos que hagués assumit el Client si escau. 

4.2. Canvis de modalitat contractual 

Amb caràcter general, i amb les excepcions indicades en aquesta clàusula, el client, un cop ja 

estigui donat d’alta a O2 Fibra i Mòbil, podrà sol·licitar, si vol, el canvi de modalitat d'O2 Fibra i 

Mòbil a qualsevol de les vigents, sempre que tingui cobertura tecnològica i/o geogràfica per fer 

aquest canvi.  

En el cas que la instal·lació de la Fibra sigui inviable per raons d'índole tècnica o estructurals 

imprevistes, l'esmena de les quals no sigui possible per part d'O2 en termes raonables i sense 

alterar les condicions econòmiques o de qualsevol tipus del Servei, es comunicarà aquesta 

circumstància al Client als efectes oportuns i aquest podrà continuar amb la contractació de la 

línia mòbil principal i les línies mòbils addicionals si escau, però amb les tarifes i condicions 

generals que s'apliquen fora d'O2 Fibra i Mòbil, tal com especifica la clàusula 6.2 d'aquestes 

Condicions.  

En el cas que el Client, substituís la línia mòbil principal i les addicionals si escau, associades a 

O2 Fibra i Mòbil, per una altra/es, haurà/an d'estar sempre al seu nom. 

5. Preu, facturació i pagament. 

5.1. Preu. 

Com a contraprestació per tots els serveis inclosos a la modalitat d'O2 Fibra i Mòbil contractada 

pel Client, aquest estarà obligat a satisfer el preu que s’indica a l'Annex I, corresponent a 

aquesta modalitat. 

Una vegada consumits els bons de trucades que, si escau, s'incloguin en la modalitat 

contractada pel Client, s'aplicaran en cada servei els preus vigents que estan disponibles, i que 

podrà consultar completament actualitzats, a la pàgina web www.o2online.es, al Número 

d'Atenció Personal 1551, a la bústia de correu electrònic ayuda@o2online.es i/o al xat d'atenció 

personal habilitat per O2 a aquest efecte en aquesta pàgina web. El Client podrà sol·licitar i 
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rebre gratuïtament, i en qualsevol moment, la informació dels preus que hi són aplicables, per 

escrit.  

Per als conceptes facturables sobre la línia mòbil principal i les línies mòbils addicionals que no 

estiguin inclosos entre les prestacions de la modalitat d'O2 Fibra i Mòbil que el Client hagués 

contractat, s’hi aplicaran els preus corresponents de Catàleg, que també es poden consultar i 

als quals es pot accedir pels mitjans abans descrits. De la mateixa manera, cal assenyalar que 

si bé la línia telefònica fixa inclosa a O2 Fibra i Mòbil inclou tarifa plana de trucades a números 

fixos nacionals, a la resta de consum de trucades que el client faci amb la seva línia telefònica 

fixa d'O2 s'hi aplicaran igualment els preus i les tarifes generals de Catàleg que pot consultar 

als canals esmentats anteriorment o, si ho prefereix, a www.o2online.es/detalle-tarifas.   

A partir del 24 de juny de 2019, la tarifa plana de la línia telefònica fixa inclourà també dites a 

números mòbils nacionals.  

5.2. Facturació i pagament. Factura electrònica. 

La facturació pels serveis prestats es farà amb caràcter mensual tot expressant, separadament, 

el període o els períodes al quals correspongui. En particular, el període de facturació mensual 

previst serà del dia 18 al 17 del mes següent i s'emetrà al Client i O2 posarà a la seva 

disposició:  

i) una factura per part de Telefónica de España per tots els conceptes facturables en aquest 

període en virtut d'O2 Fibra i Mòbil relatius a la prestació del servei telefònic fix disponible al 

públic, el servei de banda ampla (O2 Fibra) i la línia mòbil principal associada al paquet;  

ii) una altra factura per part de Telefónica Móviles España per tots els conceptes facturables de 

la línia mòbil principal que excedeixin d'O2 Fibra i Mòbil, i   

iii) tantes factures independents per part de Telefónica Móviles España com línies mòbils 

addicionals el Client hagués pogut donar d'alta amb el seu paquet, per tots els conceptes 

facturables relatius a aquestes línies i incloent-hi tant la tarifa o quota mensual aplicable com 

els que excedeixin d'O2 Fibra i Mòbil.  

A les factures mensuals emeses per Telefónica de España i Telefónica Móviles España 

corresponents al primer mes d'alta en els serveis esmentats associats a O2 Fibra i Mòbil, 

d'acord amb el que disposa aquesta clàusula, es prorratejarà la quota o tarifa mensual per 

ajustar-la a la data de la contractació.  

L'import del servei prestat serà exigible per Telefónica de España i Telefónica Móviles España, 

respectivament, des del moment en què es presentin al cobrament les factures corresponents 

(generalment els dies 1 de cada mes, excepte imprevists), que seran abonades 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 en el Contracte de prestació de serveis de telecomunicacions mòbils O2 

subscrit o, en defecte d'això, del compte que a aquest efecte designi en contractar O2 Fibra i 

Mòbil, aquest últim prevaldrà sobre qualsevol altre que hagués pogut indicar anteriorment. Sens 

perjudici del punt anterior, el client podrà sol·licitar un altre mitjà de pagament entre els mitjans 

disponibles a cada moment.  

La contractació d'O2 Fibra i Mòbil comporta l’acceptació, per part del Client, de rebre la factura 

corresponent en format electrònic, tot i que té el dret a optar per la factura en paper en el 
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moment de la contractació. Aquesta acceptació implica que Telefónica de España i/o Telefónica 

Móviles España puguin emetre la facturació en format electrònic. Sens perjudici de tot el que 

s'ha exposat anteriorment, el CLIENT podrà escollir, en qualsevol moment, la recepció de la 

factura en format paper sol·licitant-ho mitjançant una trucada al Número d'Atenció Personal 

1551, un correu a l'adreça electrònica ayuda@o2online.es o el xat de suport habilitat a aquest 

efecte. Si, en la contractació o en qualsevol moment posterior, el Client opta per la recepció de 

la factura en format paper per a O2 Fibra i Mòbil o, si escau, per a la factura en format 

electrònic, l’opció triada implica que s'estendrà a tots els productes i serveis que s’hi inclouen.  

  

5.3. Presentació de càrrecs per Telefónica de España, SAU i Telefónica Móviles España, SAU 

 Telefónica Móviles España, SAU facturarà als clients el trànsit de les línies mòbils disponibles 

que ha activat el Client en les modalitats que les admetin i qualsevol altre servei que presti al 

Client sobre aquestes línies si escau, i que no estigui inclòs entre les prestacions del producte 

O2 Fibra i Mòbil que hagués contractat. 

En cas de baixa d'O2 Fibra i Mòbil, la gestió del contracte i la facturació relativa a la línia mòbil 

principal i a les línies mòbils disponibles, les farà Telefónica Móviles España, SAU al Client 

segons els seus corresponents contractes o condicions. 

  

6. Baixa d'O2 Fibra i Mòbil. 

6.1. Causes de baixa d'O2 Fibra i Mòbil. 

Les següents són causes de baixa del Client d'O2 Fibra i Mòbil:   

- La sol·licitud de baixa del servei O2 Fibra i Mòbil, per part del Client, o d’algun dels diferents 

elements que el componen (línia telefònica fixa, Fibra o línia mòbil principal) implicarà la baixa 

total d'O2 Fibra i Mòbil.   

- De la mateixa manera, la interrupció definitiva de qualsevol dels serveis que s’acaben de citar 

comporta la baixa d'O2 Fibra i Mòbil.  

- Si per un canvi de titular, la línia telefònica fixa, la Fibra o la línia mòbil principal, no 

estiguessin contractades amb el mateix número d'identificació de persona física (DNI/ Targeta 

de Resident/Passaport/NIE), es durà a terme la baixa d'O2 Fibra i Mòbil.  

En el cas que el Client es donés de baixa de la línia mòbil principal, li serà aplicable el que 

preveu la clàusula 6.2 següent.  

El Client podrà donar-se de baixa d'O2 Fibra i Mòbil, en qualsevol moment, comunicant-ho al 

Servei d'Atenció al Client d'O2 per qualsevol mitjà fefaent i acreditant, per fer-ho, la seva 

identitat quan escaigui, amb una antelació mínima de dos dies hàbils respecte de la data en 

què ha de tenir efecte.  

A aquest efecte, els següents són mitjans que s'entendran com a fefaents:  

● Correu a la bústia de correu electrònic ayuda@o2online.es  .  

● Per telèfon al Número d’Atenció Personal 1551.  
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6.2. Variacions degudes a la baixa o perquè no es pot produir l'alta efectiva dels serveis. 

Quan es produeixi la baixa del Client d'O2 Fibra i Mòbil, però no dels diferents serveis que el 

componen (línia telefònica fixa, Fibra i/o línies mòbils) o si, després de contractar O2 Fibra i 

Mòbil, no arribés a produir-se l’alta efectiva, es continuaran prestant els serveis que es 

mantinguin d’alta, d’acord amb les seves condicions contractuals i els preus de Catàleg que 

s’indiquen a continuació, o els que poguessin haver-los substituït, la consulta dels quals es 

podrà fer a www.O2online.es, a través de l'adreça electrònica ayuda@o2online.es o a través 

del Número d’Atenció Personal 1551. Sens perjudici de qualsevol altre servei que triï el Client 

d’entre els que hi hagi al mercat en produir-se la baixa:  

Respecte dels serveis fixos (línia telefònica fixa i Fibra) en produir-se la baixa del servei mòbil o 

en no arribar-se a produir l'alta efectiva:  

• Clients O2 Fibra i Mòbil amb Fibra simètrica 600Mb i 25GB: Passaran a gaudir del 

servei O2 Duo Fix i Fibra simètrica 300 Mb, amb Tarifa Plana de Veu Nacional a 

números fixos i mòbils des de la línia fixa [41,32€/mes (50€/mes amb IVA)  

• Clients O2 Fibra i Mòbil amb Fibra simètrica 300Mb i 5GB: Passaran a gaudir del servei 

O2 Fibra 300Mb amb Tarifa Plana de Veu Nacional amb Tarifa Plana de Veu Nacional a 

números fixos des de la línia fixa [31,40€/mes (38€/mes amb IVA)]. 

 

Respecte dels serveis mòbils, en produir-se la baixa dels serveis fixos o en no arribar-se a 

produir l'alta efectiva:  

• Clients O2 Fibra i Mòbil amb Fibra simètrica 600Mb i 25GB: Tant la línia mòbil principal 

com, si escau, les línies mòbils addicionals que el client pogués haver associat al seu 

paquet d'O2 Fibra i Mòbil, passaran a gaudir, cadascuna d'elles, de la tarifa O2 Mòbil 

amb trucades il·limitades a fixos i mòbils nacionals de qualsevol operador a qualsevol 

hora, establiment de trucada inclòs, SMS inclosos i 25 GB al mes de navegació a 

màxima velocitat [16,52€/mes (20€/mes amb IVA)]. Un cop s’hagi superat la franquícia 

de dades, podrà continuar navegant a velocitat reduïda sense cap mena de cost 

addicional. En queden exclosos la itinerància fora de l'Espai Econòmic Europeu -EEE- i 

els núm. Especials, Premium i internacionals. Trucades il·limitades, SMS i ús 

d'itinerància en viatges per l'EEE subjectes a normes d'ús raonable.   

• Clients O2 Fibra i Mòbil amb Fibra simètrica 300Mb i 5GB: Tant la línia mòbil principal 

com, si escau, les línies mòbils addicionals que el client pogués haver associat al seu 

paquet d'O2 Fibra i Mòbil, passaran a gaudir, cadascuna d'elles, de la tarifa O2 Mòbil 

amb trucades il·limitades a fixos i mòbils nacionals de qualsevol operador a qualsevol 

hora, establiment de trucada inclòs, SMS inclosos i 5GB al mes de navegació a màxima 

velocitat [8,26€/mes (10€/mes amb IVA)]. Un cop s’hagi superat la franquícia de dades, 

podrà continuar navegant a velocitat reduïda sense cap mena de cost addicional. En 

queden exclosos la itinerància fora de l'Espai Econòmic Europeu -EEE- i els núm. 

Especials, Premium i internacionals. Trucades il·limitades, SMS i ús d'itinerància en 

viatges per l'EEE subjectes a normes d'ús raonable. 
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De la mateixa manera,en tots dos casos continuarà vigent la Clàusula 10 d’aquestes 

Condicions. 

7. Suspensió d'O2 Fibra i Mòbil. 

7.1. Suspensió per impagament. 

El retard en el pagament total o parcial, per part del Client, de les quantitats degudes per un 

termini superior a un mes des de la presentació al cobrament del document de càrrec 

corresponent a la facturació d'O2 Fibra i Mòbil, i també, si escau, de les línies mòbils 

disponibles en les modalitats que les admetin, donarà dret a O2 i a Telefónica Móviles España, 

amb un avís previ al Client, a suspendre respectivament la prestació del servei telefònic fix, el 

servei de banda ampla (Fibra) i el servei de comunicacions mòbils O2.  

Sens perjudici del punt anterior, en cap cas el retard en el pagament descrit abans donarà lloc a 

la suspensió temporal de les línies addicionals (no incloses a O2 Fibra i Mòbil) que pogués 

haver contractat el Client.  

O2 notificarà la suspensió dels serveis que s'esmenten més amunt mitjançant una comunicació 

al Client que es durà a terme amb almenys 15 dies d'antelació a la data en què hagi de produir-

se la suspensió. En la mateixa comunicació, O2 inclourà la data en què, si no es fa el 

pagament, es procedirà a la suspensió, que no podrà dur-se a terme en dia inhàbil.  

L’impagament dels serveis que no es consideren comunicacions electròniques no produirà la 

suspensió de la resta sempre que pagui la part de la factura que correspongui als serveis de 

comunicacions electròniques. En aquest cas, si hi hagués disconformitat del Client amb la 

factura tindrà dret, prèvia petició, a l’obtenció de factures independents.  

O2 restablirà els serveis suspesos dins de l’endemà laborable al dia que tingui constància que 

l’import degut ha estat satisfet.  

7.2. Interrupció definitiva per impagament. 

En el cas de retard en el pagament dels serveis prestats per un període superior a tres mesos o 

la reiteració, en dues ocasions, de suspensió temporal per mora en el pagament dels serveis 

corresponents al contracte, donarà lloc a la consegüent interrupció definitiva dels serveis que 

integren O2 Fibra i Mòbil. el servei telefònic fix, el servei de banda ampla (Fibra) i el servei de 

comunicacions mòbils O2 (i llevat de les línies addicionals).  

En el cas que el Client tingués contractades línies mòbils addicionals, es donaran 

immediatament de baixa de la tarifa O2 Fibra i Mòbil Línia Addicional que correspongui segons 

la modalitat d'O2 Fibra i Mòbil contractada, i es facturaran tots els serveis que, a partir d'aquest 

moment, presti Telefónica Móviles España al Client d'acord amb el que estableix, respecte dels 

serveis mòbils, la clàusula 6.2 d'aquestes Condicions Particulars.  

  

8. Compromisos i serveis compatibles amb O2 Fibra i Mòbil 

8.1. Compromisos sobre la devolució d'equips a O2. 

El Client s'obliga, en el cas que acabi el Contracte amb O2 i independentment de la causa, a 

procedir al lliurament, a una botiga de Movistar, de tots els equips que se li haguessin 



proporcionat amb la finalitat de permetre-li l'accés o la connexió als serveis de telefonia fixa i 

banda ampla fixa. El fet que no els lliuri a O2 en un termini màxim de 15 dies després de la 

baixa, comportarà la facturació per part d'O2 del preu associat a l'equip de 80,41€ (97,3€ amb 

IVA) en cas que es tracti d'un equip router Smart Wifi per a serveis de banda ampla mitjançant 

accés de Fibra òptica (consulti els preus d'altres equips a www.o2online.es ).  

En el cas que el Client tingués contractat el servei de banda ampla a través de Fibra òptica amb 

Telefónica de España amb caràcter previ a la contractació d'O2 Fibra i Mòbil, mantindrà la 

mateixa instal·lació i equipament per accedir al servei de fibra òptica d'O2 que hagi estat 

utilitzant fins a aquest moment. Per aquesta raó, amb caràcter general, no serà necessària 

l'assistència tècnica per procedir a la instal·lació.  

8.2. Serveis compatibles amb O2 Fibra i Mòbil. 

A més dels casos esmentats a la Clàusula 6.2 per als casos de baixa del Client d'O2 Fibra i 

Mòbil o l'alta no efectiva, i tret que s'especifiqués el contrari a l'oferta comercial corresponent, la 

contractació dels serveis d'O2 no implicarà per al Client, amb caràcter general, l'assumpció de 

compromisos de permanència en aquests serveis, tot i que, excepcionalment, es podran 

mantenir i serà compatible amb alguns compromisos que el Client hagués pogut assumir 

voluntàriament amb Telefónica de España i/o altres companyies del Grup Telefónica abans de 

la contractació d'O2 Fibra i Mòbil, com ara el servei de finançament de terminal i l'anomenat 

Movistar Money, que estaran, en qualsevol cas, subjectes a les seves pròpies condicions 

específiques.  

Per més informació sobre els compromisos o serveis esmentats i compatibles amb O2 Fibra i 

Mòbil, consulta la pàgina web www.o2online.es o a través del Número d'Atenció Personal 1551, 

la bústia de correu electrònic ayuda@o2online.es i/o el xat d'atenció personal habilitat per O2 a 

aquest efecte en aquesta pàgina web. 

9. 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 Política de Privadesa es pot consultar a la pàgina web 

www.o2online.es/privacidad, sol·licitant-ne un exemplar al 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 i Telefónica Móviles España, SAU, 

(d’ara endavant i conjuntament denominades, als efectes establerts en aquesta clàusula, com 

“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 a 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 
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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 la Política publicada 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, d’acord amb 

aquesta normativa, els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, 

adreçant un escrit amb la referència “DATOS”, a: l’adreça de correu electrònic 

arcopcl@o2online.es o adreçant un escrit a C/ Jordán 11, 2.ª Planta, CP 28010 - Madrid.  

Si el client no és l’usuari de totes les línies de les quals és titular, aquest garanteix que està 

facultat i ha obtingut el consentiment del titular de les dades personals per a la realització dels 

tractaments de protecció de dades necessàries per a la prestació de les funcionalitats que 

impliqui la contractació del Servei, i en serà responsable davant de Movistar.  

De la mateixa manera, el client tindrà dret a figurar, si escau, en les guies telefòniques de 

serveis de consulta telefònica sobre números d’abonat, d’haver manifestat expressament el seu 

desig de ser inclòs i a sol·licitar, gratuïtament acreditant per escrit la seva identitat, la seva 

exclusió, la seva no utilització per a finalitats de venda directa, l’omissió total o parcial de la 

seva adreça o altres dades personals o que s’esmenin els errors existents.  

Finalment, el CLIENT queda informat que, en cas d'impagament de les quantitats degudes, si 

escau, amb motiu de la contractació i/o utilització del servei d'acord amb aquestes condicions, 

O2 podrà comunicar les dades dem l'impagament esmentat a fitxers de solvència patrimonial i 

crèdit. 

10. Ús correcte dels serveis. 

El Client es compromet a fer un ús raonable dels serveis i les prestacions que comprèn O2 

Fibra i Mòbil, i també de qualssevol altres serveis connexos que O2 li presti. El Client serà 

responsable davant O2 de qualsevol ús diferent del que s'ha definit abans, que pugui causar un 

dany o perjudici a O2 o a tercers i, en particular, de qualsevol ús dels serveis d'O2 amb una 

finalitat que difereixi de les comunicacions de caràcter estrictament personal, en el cas de 

clients particulars, o que suposi una revenda o comercialització d'aquests serveis.  

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:  
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1.- Trucades adreçades a números de serveis de reencaminament de trucades, que impliquin la 

concentració o transformació del trànsit, i també les trucades adreçades a números 908, de 

Xarxa Intel·ligent (numeracions especials: 0xy, números, numeració m2m, etc.)  

2.- Així mateix, l'ús de la targeta SIM en dispositius diferents dels telèfons mòbils. S’exclou 

expressament i es considera un cas d'ús inadequat, la seva utilització en centraletes, SIMBOX 

o altres elements de concentració o transformació del trànsit o concebuts per fer trucades 

massives o per a serveis de reencaminament del trànsit.  

3.- Igualment queda prohibit l'ús de la facilitat dels SMS en connexió a una aplicació o a un 

dispositiu que permeti fer enviaments massius (per exemple, un mòdem), o en general, 

l'enviament de SMS amb qualsevol altra finalitat que difereixi de la que estableix aquest 

contracte.  

4.- 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 esmentats, així com en qualssevol altres que es produïssin, igualment, de 

forma indeguda o aliena a la finalitat de comunicació particular prevista per al servei; O2 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 O2), com a cobrar el trànsit de qualsevol tipus (SMS, trucades, etc.) que es 

produís fora de l'ús degut del Servei, i en aquest cas es tarifarà al preu estàndard de pagament 

per ús, vigent a cada moment, segons el Catàleg de preus d'O2 publicat i disponible, 

perfectament actualitzat per a la seva consulta, a la nostra pàgina web, sense que en aquests 

casos pugui es pugui aplicar cap reducció de preu associada a O2 Fibra i Mòbil 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 del que s'ha exposat abans i, igualment, atès un ús indegut del servei segons el que 

s'ha descrit, en previsió de futurs usos semblants, O2 Fibra i Mòbil 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.  

  

11. Modificació d'O2 Fibra i Mòbil. 

O2 podrà modificar aquestes Condicions Particulars pels motius següents: variacions de les 

característiques tècniques dels equips o de les xarxes, canvis tecnològics que afectin el 

producte, variacions de les condicions econòmiques existents en el moment de la contractació 

del servei i l’evolució del mercat.  

O2 comunicarà al Client la modificació d'O2 Fibra i Mòbil amb un termini d'un (1) mes 

d'antelació respecte del dia en què la modificació hagi de ser efectiva. Les facultats de 

modificació d'O2 no perjudiquen el dret de resolució anticipada del contracte, que té reconegut 

el Client a la clàusula 6, sens perjudici d'altres compromisos adquirits pel Client. 



 

 

 

 

   
 

12. Cessió del Contracte. 

El client consent, en aquest acte, la cessió, total o parcial, de qualssevol drets o obligacions 

titularitat d'O2 o de Telefónica Móviles España, SAU, derivats d’aquestes Condicions, a les 

empreses del Grup Telefónica, sempre que aquesta cessió no alteri de cap manera els drets o 

les obligacions citades. O2 o Telefónica Móviles España, SAU, segons correspongui, notificarà 

al Client la cessió, amb un mínim de 15 dies d'antelació a la data en què hagi de tenir efecte. 

Sens perjudici del que s'ha exposat abans, en el cas de baixa d'O2 Fibra i Mòbil, la gestió del 

contracte i la facturació relativa a aquesta línia tornarà a fer-la Telefónica Móviles España. 

13. Atenció al Client i Reclamacions. 

L'atenció al Client d'O2 és tant telefònica com en línia. Per això, per a qualsevol qüestió 

relacionada amb O2 Fibra i Mòbil i/o els diferents serveis inclosos, es pot posar en contacte 

amb el Servei d'Atenció Personal al Client d'O2 a través de la nostra pàgina web d'Ajuda 

www.o2online.es/ayuda, de l'adreça electrònica ayuda@o2online.es i/o del xat de Suport 

habilitat a aquest efecte o, si ho prefereix, trucant de franc al núm. 1551 (o al núm. 690901551 

si truca des de l'estranger), en relació amb qualsevol incidència o consulta, una vegada que 

s'hagi identificat i hagi acreditat les circumstàncies personals.  

L'horari general d'atenció és de dilluns a diumenge, festius inclosos, de 09.00 a 22.00 hores. El 

Client haurà de presentar qualsevol reclamació en el termini d'1 mes des que tingui 

coneixement del fet que la motivi i li facilitarem un número de referència. El Client podrà 

sol·licitar un document que acrediti la presentació i el contingut de la reclamació, que serà 

remès en el termini de 10 dies des de la seva sol·licitud. Una vegada presentada la reclamació, 

si el Client no hagués rebut resposta satisfactòria en el termini màxim d'1 mes, podrà adreçar-

se a les Juntes Arbitrals de Consum o a l'Oficina d'Atenció a l'Usuari de Telecomunicacions de 

la Secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital. 

14.- Llei aplicable i jurisdicció competent. 

Aquestes Condicions, i també qualsevol altra qüestió relativa a la utilització i contractació dels 

serveis que inclou O2 Fibra i Mòbil es regiran pel que disposa la legislació espanyola. 

Qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de la prestació d'aquests Serveis se sotmet a la 

jurisdicció dels Jutjats i Tribunals que siguin competents a cada moment, d'acord amb el que 

disposa la legislació vigent.  

ANNEX I:  Modalitats i preus disponibles en funció de la cobertura tecnològica del domicili del 

Client 

 

1)      O2 Fibra o Mòbil 600Mb y 25GB 

  

Producte O2 Fibra i Mòbil 600MB y 25GB Quota mensual 

O2 Fibra simètrica 600Mb, línia telefònica fixa 

amb tarifa plana de trucades a números nacionals 

i línia mòbil principal amb Bo mensual de 25GB i 

trucades i SMS il·limitats 

41,32€/mes 

(50€/mes amb IVA) 
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El servei de banda ampla fixa es proveirà a través de Fibra (sempre simètrica), per la qual cosa 

el domicili del Client haurà de ser dins de les zones de cobertura de Telefónica de España per a 

aquesta tecnologia. 

En aquesta modalitat Client podrà associar al seu paquet d'O2 Fibra i Mòbil fins a un màxim de 

4 línies mòbils addicionals, si ho vol, a les quals se'ls aplicarà la tarifa O2 Fibra i Mòbil Línia 

Addicional que inclou un Bo mensual de 10 GB i trucades il·limitades per 12,39€/mes (15€/mes 

amb IVA). 

Pel que fa a la línia mòbil principal i la resta de línies mòbils que el Client, si escau, hagi 

associat a O2 Fibra i Mòbil, cal assenyalar que seran compatibles amb la connexió 4G i SMS 

il·limitats, i que no podrà gaudir d'altres ofertes o promocions tret que ho indiquin expressament 

les condicions específiques d'aquestes ofertes i promocions. Una vegada superada la 

franquícia de dades per a la línia mòbil, el Client seguirà navegant a velocitat reduïda sense 

cost addicional.  

Pel que fa a la línia telefònica fixa incorporada a O2 Fibra i Mòbil, aquesta inclou tarifa plana 

exclusivament per a trucades a fixos i mòbils nacionals i, en conseqüència, a la resta de 

consum de trucades que el Client faci amb la seva línia telefònica fixa d'O2 se li aplicaran, 

igualment, els preus i les tarifes generals de Catàleg que pot consultar als canals que esmenta 

la clàusula 5.1. Més informació a www.O2online.es. 

A la Península i a les Balears, s’aplica l’IVA del 21%; a Ceuta, l’IPSI del 10%; a Melilla, l’IPSI 

del 8%, i, a les Canàries, l’IGIC del 3% per a serveis de telecomunicacions i 7% per a la resta 

de serveis. En totes les modalitats d'O2 Fibra i Mòbil, les trucades i SMS/MMS inclosos són 

interpersonals. De la mateixa manera, les trucades fixes són amb destinació nacional i les 

trucades, els SMS i navegació amb Internet mòbil són amb origen i destinació nacional i també 

a la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein i Noruega. Queden excloses de totes les franquícies 

les trucades adreçades a números de tarifes especials (902, 901, 060, 0XY, 118AB…, entre 

d’altres) i de tarifació addicional (905, 80X), trànsit itinerància originat o amb destinació zona 2, 

zona 3 o cobertures especials, trucades i SMS internacionals (origen a Espanya i destinació a 

qualsevol altre país) i serveis Premium. Trucades il·limitades, SMS il·limitats i ús d'itinerància 

en viatges per l'Espai Econòmic Europeu subjectes a normes d'ús raonable.  

 

2) O2 Fibra i Mòbil 300Mb i 5GB 

Producte O2 Fibra i Mòbil 300MB y 25GB Quota mensual 

O2 Fibra simètrica 300Mb, línia telefònica fixa 

amb tarifa plana de trucades a números fixos 

nacionals i línia mòbil principal amb Bo mensual 

de 25GB i trucades i SMS il·limitats 

31,40€/mes 

(38€/mes amb IVA) 

 

El servei de banda ampla fixa es proveirà a través de Fibra (sempre simètrica), per la qual cosa 

el domicili del Client haurà de ser dins de les zones de cobertura de Telefónica de España per a 

aquesta tecnologia. 
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En aquesta modalitat Client podrà associar al seu paquet d'O2 Fibra i Mòbil fins a un màxim de 

4 línies mòbils addicionals, si ho vol, a les quals se'ls aplicarà la tarifa O2 Fibra i Mòbil Línia 

Addicional que inclou un Bo mensual de 5GB i trucades il·limitades per  (10€/mes amb IVA). 

Pel que fa a la línia mòbil principal i la resta de línies mòbils que el Client, si escau, hagi 

associat a O2 Fibra i Mòbil, cal assenyalar que seran compatibles amb la connexió 4G i SMS 

il·limitats, i que no podrà gaudir d'altres ofertes o promocions tret que ho indiquin expressament 

les condicions específiques d'aquestes ofertes i promocions. Una vegada superada la 

franquícia de dades per a la línia mòbil, el Client seguirà navegant a velocitat reduïda sense 

cost addicional.  De la mateixa manera, la tarifa mòbil en aquesta modalitat és compatible amb 

els serveis Bo Extra de Dades i MultiSIM. 

Pel que fa a la línia telefònica fixa incorporada a O2 Fibra i Mòbil, aquesta inclou tarifa plana 

exclusivament per a trucades a fixos nacionals i, en conseqüència, a la resta de consum de 

trucades que el Client faci amb la seva línia telefònica fixa d'O2 se li aplicaran, igualment, els 

preus i les tarifes generals de Catàleg que pot consultar als canals que esmenta la clàusula 5.1. 

Més informació a www.O2online.es. 

A la Península i a les Balears, s’aplica l’IVA del 21%; a Ceuta, l’IPSI del 10%; a Melilla, l’IPSI 

del 8%, i, a les Canàries, l’IGIC del 3% per a serveis de telecomunicacions i 7% per a la resta 

de serveis. En totes les modalitats d'O2 Fibra i Mòbil, les trucades i SMS/MMS inclosos són 

interpersonals. De la mateixa manera, les trucades fixes són amb destinació nacional i les 

trucades, els SMS i navegació amb Internet mòbil són amb origen i destinació nacional i també 

a la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein i Noruega. Queden excloses de totes les franquícies 

les trucades adreçades a números de tarifes especials (902, 901, 060, 0XY, 118AB…, entre 

d’altres) i de tarifació addicional (905, 80X), trànsit itinerància originat o amb destinació zona 2, 

zona 3 o cobertures especials, trucades i SMS internacionals (origen a Espanya i destinació a 

qualsevol altre país) i serveis Premium. Trucades il·limitades, SMS il·limitats i ús d'itinerància 

en viatges per l'Espai Econòmic Europeu subjectes a normes d'ús raonable.   

 

 

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

(companyia amb CIF A82018474, domicili al carrer Gran Vía, nº 28, CP 28013 – Madrid 

(Espanya) i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al tom 13.170; llibre 0; secció 8a; ful 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, 

consulta la pàgina web www.o2online.es. 
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