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Condiciones generals del contracte de servei de 
postpagament residencial

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions Generals, el CLIENT contracta el 

Servei de comunicacions mòbils, d’acord amb la selecció realitzada pel CLIENT, per a 

trucades de veu i transmissió de dades.

EUSKALTEL, SA (d’ara endavant, l’OPERADOR) es compromet a facilitar el SERVEI dins 

dels límits de cobertura i de l’estat de la tecnologia.

Per tenir accés al Servei és imprescindible tenir la condició de soci RACC.

En el cas que el CLIENT sol·liciti la modificació dels serveis contractats per via electrònica 

o telefònica, els nous serveis es regiran per les presents Condicions Generals, per la qual 

cosa no serà necessària la signatura d’un nou contracte. El pagament de la primera 

factura corresponent als nous serveis contractats implicarà l’acceptació de les Condicions 

Generals vigents en cada moment.

2. QUALITAT

Els nivells mínims de qualitat del Servei compromesos per l’OPERADOR i vigents l’any en 

curs són comunicats als Organismes competents i publicats a la pàgina web de 

l’OPERADOR: www.euskaltel.com.

Així mateix, el CLIENT pot sol·licitar l’enviament gratuït al seu domicili per correu ordinari 

del document amb els nivells mínims de qualitat del Servei.

En relació amb la indemnització per incompliment del compromís de Qualitat de Servei, 

derivada de les obligacions legals de qualitat en matèria de telecomunicacions, 

l’OPERADOR es compromet a indemnitzar el CLIENT, si aquest es veu afectat per una 

indisponiblitat del servei telefònic mòbil disponible al públic o del servei de transmissió 

de dades (Internet) superior a set (7) hores al mes, corresponent el mes en qüestió al
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període de facturació del CLIENT. La indemnització haurà de ser sol·licitada pel client 

per escrit.

Aquesta indemnització es calcularà i abonarà al CLIENT de la manera següent:

A. Per al servei telefònic:

L’OPERADOR es compromet a indemnitzar el CLIENT amb una quantitat que 

serà, com a mínim, igual a la major de les dues següents:

a. La mitjana de l’import facturat per tots els serveis interromputs durant els 

tres mesos anteriors a la interrupció, prorratejat pel temps que hagi durat 

la interrupció. En cas d’una antiguitat inferior a tres mesos, es considerarà 

l’import de la factura mitjana en les mensualitats completes efectuades o 

la que s’hagi obtingut en una mensualitat estimada de manera 

proporcional al període de consum efectiu realitzat.

b. Cinc vegades la quota mensual d’abonament vigent en el moment de la 

interrupció, prorratejat pel temps de durada d’aquesta.

B. Per al servei de transmissió de dades (Internet):

En el supòsit d’interrupció del servei d’Internet, l’OPERADOR es compromet a 

indemnitzar el CLIENT amb la quantitat resultant d’obtenir la mitjana de les 

quantitats facturades per aquest servei en els últims tres mesos, prorratejat pel 

temps d’interrupció efectiva del servei.

3. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI I SUCCESSIÓ DEL CONTRACTE

L’abonament als serveis és personal i el CLIENT no podrà traspassar els seus drets i 

responsabilitats a tercers, excepte en els casos que preveuen els paràgrafs següents:

El CLIENT utilitzarà el Servei en qualitat d’usuari final, exclusivament per a la finalitat 

per a la qual ha estat contractat i no pot ser objecte de revenda. El CLIENT és 

responsable d’estendre el compliment del que estableix el contracte a les persones que 

té al seu càrrec, així com a qualsevol altra persona que per qualsevol motiu pugui tenir 

accés al Servei.

En cas de defunció del CLIENT, tindran dret a succeir-lo en el contracte l’hereu o 

legatari i, si n’hi ha més d’un, el que designin els interessats.
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La successió en l’abonament haurà de comunicar-se a l’OPERADOR en el termini de sis 

mesos, a partir de la data del fet causant, i s’haurà de formalitzar un nou contracte.

El CLIENT està obligat a comunicar a l’OPERADOR qualsevol canvi que es produeixi en 

les seves dades identificatives i en les de domiciliació bancària, abans que siguin 

efectives.

4. TARGETA SIM

El CLIENT rep en abonar-se al Servei una Targeta SIM, de la qual l’OPERADOR és 

propietària, que li permetrà accedir-hi. El CLIENT rep igualment un número d’identificació 

personal que serà secret i que haurà d’introduir en el terminal per poder utilitzar-lo. I té 

l’obligació de custodiar-lo de manera confidencial. Atès que la Targeta SIM està 

associada a aquest número d’identificació personal i a un número de telèfon, tota 

comunicació realitzada a partir de la Targeta SIM o clau d’accés assignades al CLIENT 

es considerarà com efectuada per ell o amb el seu consentiment.

Les presents Condicions Generals no emparen la utilització de targetes SIM fora de 

dispositius mòbils, ni de cap manera a través de sistemes automàtics, tret d’autorització 

expressa i prèvia per part de l’OPERADOR. En el cas de detectar-se aquest tipus 

d’utilitzacions indegudes, l’OPERADOR es reserva el dret a suspendre el servei i rescindir 

el contracte de manera immediata i sense necessitat de preavís.

Correspon al CLIENT realitzar un ús responsable de tots els serveis o funcionalitats. 

L’OPERADOR no assumeix cap responsabilitat derivada de la pèrdua, deteriorament, 

robatori o mal ús de les Targetes SIM o claus d’accés pel CLIENT o per qualsevol tercer, 

i el CLIENT respon de tot el trànsit, ús i mal ús que es faci de la targeta SIM. No obstant 

això, l’OPERADOR, prèvia identificació del CLIENT i de les seves circumstàncies 

personals, podrà prendre les mesures al seu abast per evitar perjudicis al CLIENT des de 

la data en què, a través del Servei d’Atenció al CLIENT, aquest li comuniqui la constància 

o sospita de la pèrdua, sostracció o robatori de la seva Targeta SIM o les seves claus 

d’accés, o que en tingui coneixement per un tercer, i realitzar les comprovacions 

oportunes de la denúncia davant l’autoritat competent en cas de furt o robatori de la 

Targeta SIM, o sobre la pèrdua o extraviament de la Targeta SIM, propietat de 

l’OPERADOR, i que aquest li ha cedit.
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En el cas que el CLIENT hagi estat proveït d’una Targeta SIM supletòria (Targeta ECO), 

que permeti al CLIENT utilitzar-la simultàniament amb la targeta SIM principal per rebre 

i realitzar trucades diferents, serà igualment d’aplicació allò que s’ha previst

anteriorment, i el CLIENT és qui respondrà de tot el trànsit, ús i mal ús que es faci 

d’aquesta targeta SIM, i dels càrrecs que per la seva utilització corresponguin.

En cas d’extraviament o robatori, l’OPERADOR donarà al CLIENT una nova Targeta/es 

SIM tan aviat com sigui possible. Tret que l’OPERADOR decideixi aplicar al CLIENT 

condicions més favorables, aquest haurà d’abonar l’import de reposició vigent en el 

moment de reemplaçament. Si en algun moment el CLIENT torna a disposar de la 

Targeta SIM extraviada/robada, aquesta haurà de ser retornada a l’OPERADOR.

La Targeta SIM haurà de ser retornada a l’OPERADOR quan aquest ho sol·liciti en els 

supòsits de substitució o modificació per raons tècniques, operatives o altres, amb la 

finalitat de millorar el Servei, o d’interrupció definitiva del Servei. L’OPERADOR respondrà 

de les Targetes SIM que resultin defectuoses o no aptes per a l’ús, en els termes que 

estableix la Llei, i, tret que la ineficàcia es degui a la inexperiència, negligència o descuit 

del CLIENT, n’ha de proporcionar la reparació o substitució gratuïta durant almenys dotze 

mesos des del lliurament corresponent.

5. TARIFES APLICABLES

L’OPERADOR cobrarà al CLIENT per la prestació dels serveis les tarifes que a cada 

moment aquest tingui vigents. El CLIENT rep, juntament amb el present contracte, un 

full que conté les tarifes vigents per a la prestació dels diferents serveis. Addicionalment, 

a la pàgina web de l’OPERADOR (www.euskaltel.com) es recullen totes les tarifes vigents 

en cada moment.

L’OPERADOR pot modificar lliurement les tarifes o les condicions establertes per a la 

prestació dels serveis. Aquestes modificacions seran degudament notificades al CLIENT.

Les tarifes vigents s’incrementaran amb els impostos que en cada cas resultin legalment 

aplicables.

En cada cicle de facturació el CLIENT podrà efectuar un canvi de Tarifa sense cap cost. 

Canvis successius comportaran per al CLIENT un càrrec de 6 euros. No obstant això,
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en el cas que el CLIENT s’hagi adherit a un compromís de permanència en una Tarifa i 

abans de transcorregut el termini compromès canvia la seva Tarifa, el CLIENT s’obliga a 

satisfer a l’OPERADOR, si escau, la compensació estipulada.

En cas d’atorgar-se al CLIENT descomptes en factura o l’aplicació de Tarifes que 

comportin franges temporals o horàries sense cost per al CLIENT, tarifes planes o un 

límit de facturació màxima per temps o volum de trànsit telefònic, aquestes seran 

incompatibles amb qualsevol sistema que impliqui la concentració, transformació o

conversió de trucades o del trànsit, i, en aquest cas, l’OPERADOR es reserva la resolució 

contractual, o bé la facturació al CLIENT del trànsit efectivament cursat o sense l’aplicació 

de les esmentades limitacions o descomptes.

L’OPERADOR es reserva el dret a limitar el nombre màxim de línies que suporten el 

Servei en favor d’un sol titular, o de limitar el nombre de línies associades a una 

determinada Tarifa.

6. GARANTIES DE PAGAMENT

En garantia del compliment de les obligacions objecte d’aquest contracte, l’OPERADOR 

pot sol·licitar al Client en qualsevol moment la constitució d’una garantia, mitjançant 

dipòsit no remunerat en efectiu o aval bancari, així com assignar al Client un límit de 

crèdit o restringir-li la utilització dels serveis de tarifes superiors, tarifació addicional o 

serveis internacionals, davant de qualsevol de les circumstàncies següents:

- L’existència de quantitats impagades pel Client en un o diversos rebuts del 

Servei.

- La no acreditació de prou solvència per atendre les obligacions que per al Client 

deriven del present contracte.

- El retard reiterat del Client en el compliment de les seves obligacions amb 

l’OPERADOR.

- L’existència de risc objectiu de frau, morositat o d’ús il·lícit del Servei.

La falta de constitució de la garantia sol·licitada facultarà l’OPERADOR per desestimar la 

sol·licitud d’alta en el Servei, restringir les trucades sortints, suspendre el Servei i resoldre 

el contracte.

La sol·licitud del Client de resolució del contracte, de canvi de titularitat o de cessió del 

contracte, havent-hi deutes pendents de pagament, facultarà l’OPERADOR per
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executar la garantia per la quantitat total deguda, i el romanent quedarà a la disposició 

del Client.

7. FACTURACIÓ I CONDICIONS DE PAGAMENT

A. Facturació

L’OPERADOR facturarà al CLIENT, segons consta a les condicions de pagament 

expressades a la coberta del contracte, la quantitat que aquest hagi d’abonar per 

la prestació dels serveis, de conformitat amb les tarifes vigents en cada moment. 

La factura de l’OPERADOR detallarà els diferents components de la tarifa final.

El pagament, el realitzarà el CLIENT mitjançant domiciliació bancària de les 

factures al compte bancari que el CLIENT hagi indicat al registre de les dades, i 

el CLIENT es compromet a mantenir sempre prou saldo en aquest compte per 

atendre el pagament de les quantitats degudes a l’OPERADOR. Així mateix, és 

possible el pagament en metàl·lic a la seu social de l’OPERADOR, si bé aquesta 

modalitat de pagament haurà de ser escollida de manera expressa. La data de 

pagament serà aquella en què l’entitat de crèdit on estigui obert el compte 

bancari rebi la notificació de l’OPERADOR amb l’import de les quantitats a abonar 

pel CLIENT.

En cas de pagament en metàl·lic, el CLIENT haurà de realitzar-lo en el termini 

d’una setmana (7 dies) des que aquest rebi la factura.

El CLIENT haurà d’abonar per períodes vençuts el pagament de les quotes 

mensuals fixes, i el de les tarifes per consum.

Les parts reconeixen expressament que els registres informàtics de  l’OPERADOR 

i la seva reproducció constitueixen una prova vàlida i suficient dels serveis 

sol·licitats i efectivament consumits pel CLIENT.

El CLIENT haurà d’abonar a l’OPERADOR els imports corresponents a les trucades 

realitzades i rebudes a l’estranger d’acord amb els càrrecs o preus que s’hagin 

establert per la utilització de la Xarxa d’operadors estrangers, no tarifats a la 

Xarxa de l’OPERADOR i repercutides per aquest al CLIENT en la factura,
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d’acord amb les condicions específiques corresponents al servei de cobertura 

internacional de trucades (roaming), facilitades al CLIENT i la informació de les 

quals està disponible a través del Servei d’Atenció al CLIENT i del lloc web de 

l’OPERADOR a Internet. No es facilitarà el detall de l’origen de trucades rebudes 

en roaming.

L’OPERADOR podrà facturar i remetre al cobrament la quantitat corresponent o 

saldo pendent de manera immediata, quan:

- es produeixi la suspensió del Servei;

- esdevingui l’extinció o resolució del contracte o la interrupció del Servei;

- el CLIENT incompleixi les presents Condicions Generals per a la prestació del 

Servei.

B. Impagament

L’impagament per part del CLIENT a l’OPERADOR de les quantitats degudes per 

la utilització dels serveis en la data en què s’hagi de realitzar el pagament, per 

causes no imputables a l’entitat de crèdit on es domiciliïn els pagaments, 

implicarà l’obligació per al CLIENT de pagar interessos de demora, sense perjudici 

de les altres conseqüències que puguin derivar del seu incompliment.

El tipus de demora comptarà des de la data en què el pagament s’havia de 

realitzar, i aquest interès serà el legal dels diners més dos punts percentuals. El 

mateix interès de demora s’aplicarà quan, com a conseqüència d’una reclamació, 

el CLIENT tingui dret al reintegrament d’alguna quantitat.

C. Suspensió del servei per impagament

Si el CLIENT no atén parcialment o totalment el pagament de les quantitats 

degudes, l’OPERADOR queda facultat per restringir les trucades sortints o 

suspendre el Servei corresponent al contracte i els annexos associats al document 

de càrrec l’import del qual hagi estat impagat. Aquesta restricció o suspensió es 

podrà realitzar a partir de l’endemà del dia en què es verifiqui l’impagament. 

L’OPERADOR durà a terme les actuacions necessàries per restablir el Servei dins 

del dia feiner següent al dia en què tingui constància que l’import degut ha estat 

satisfet.
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El CLIENT haurà d’abonar l’import degut en concepte de reactivació del Servei en 

cas que es produeixi.

La suspensió només afectarà els serveis respecte al pagament dels quals s’hagi 

incorregut en mora. L’impagament del càrrec pels serveis de tarifació addicional, 

accés a Internet o de qualssevol altres diferents del servei telefònic disponible al 

públic, només donarà lloc a la suspensió d’aquests serveis.

Es pot suspendre el Servei en cas de disconformitat del CLIENT amb la facturació 

dels serveis de tarifació addicional, tret que el CLIENT en pagui l’import, excloent-

ne els conceptes relatius a serveis de tarifació addicional. En aquest cas, el 

creditor per prestació de serveis de tarifació addicional podrà procedir al 

cobrament per les vies ordinàries, de manera separada a la del cobrament de la 

factura pels serveis de telecomunicacions.

8. DESCONNEXIÓ/CONNEXIÓ DE TRUCADES A SERVEIS DE TARIFACIÓ 

ADDICIONAL I TRUCADES INTERNACIONALS

El CLIENT pot sol·licitar la desconnexió/connexió de les trucades als números de tarifació 

addicional i trucades internacionals, especificant la restricció sol·licitada.

Per a l’exercici d’aquestes desconnexions/connexions, el CLIENT haurà d’adreçar-se a 

l’OPERADOR per telèfon al número d’atenció al CLIENT 222 (des del seu telèfon) o al 

688899222 (des de qualsevol telèfon), per correu a l’apartat de correus 21, 48160 Derio, 

o per email a racctel@euskatel.com.

L’OPERADOR haurà de desconnectar/connectar els serveis a dalt assenyalats en el 

termini màxim de deu dies hàbils des de la recepció de la comunicació remesa pel 

CLIENT.

9. COMPENSACIÓ PER INTERRUPCIÓ TEMPORAL DEL SERVEI

A. Compensació per interrupció temporal del servei telefònic mòbil

Si el servei telefònic fix es veu interromput, l’OPERADOR es compromet a 

indemnitzar el CLIENT amb una quantitat que serà, com a mínim, igual a la major 

de les dues següents:

8



9 

• La mitjana de l’import facturat per tots els serveis interromputs durant els 

tres mesos anteriors a la interrupció, prorratejat pel temps que hagi durat 

la interrupció. En cas d’una antiguitat inferior a tres mesos, es considerarà 

l’import de la factura mitjana en les mensualitats completes efectuades o 

la que s’hagi obtingut en una mensualitat estimada de manera 

proporcional al període de consum efectiu realitzat.

• Cinc vegades la quota mensual d’abonament vigent en el moment de la 

interrupció, prorratejat pel temps de durada d’aquesta.

L’OPERADOR es compromet a indemnitzar automàticament el CLIENT en la 

factura corresponent al període immediat posterior al considerat, quan la 

interrupció del servei suposi el dret a una indemnització per import superior a un

euro.

En el supòsit d’interrupcions per causes de força major, l’OPERADOR compensarà 

el CLIENT amb la devolució de l’import de la quota d’abonament i altres 

independents del trànsit, prorratejat pel temps que hagi durat la interrupció.

B. Compensació per interrupció temporal del servei de transmissió de 

dades (internet)

En el supòsit d’interrupció del servei d’Internet, l’OPERADOR es compromet a 

indemnitzar el CLIENT amb la quantitat resultant d’obtenir la mitjana de les 

quantitats facturades per aquest servei en els últims tres mesos, prorratejat pel 

temps d’interrupció efectiva del servei.

El pagament d’aquesta indemnització es realitzarà automàticament en la factura 

corresponent al període immediat posterior al considerat, quan la interrupció del 

servei s’hagi produït de manera contínua o discontínua, i sigui superior a sis hores 

en horari de 8 a 22 h.

No serà aplicable la indemnització que assenyalen els apartats A i B d’aquesta 

clàusula quan la interrupció temporal estigui motivada per alguna de les causes 

següents:
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• Incompliment greu pel CLIENT o les persones al seu càrrec de les 

condicions que estableix el contracte, especialment en els casos de frau 

o mora en el pagament.

• Pels danys produïts a la xarxa a causa de la connexió pel CLIENT d’equips 

terminals la conformitat dels quals no hagi estat avaluada, d’acord amb 

la normativa vigent.

A l’efecte de les indemnitzacions que assenyalen els punts A i B següents, se 

n’exclouen els serveis de cobertura internacional de trucades (roaming) prestats 

a l’estranger per operadors diferents al de l’OPERADOR del servei facilitat per 

l’OPERADOR i no tarifats a la seva xarxa.

C. Determinació dels usuaris afectats per una interrupció del servei 

telefònic mòbil o d’accés a internet mòbil

S’entendrà que una interrupció del servei en una zona afecta un CLIENT quan es 

doni alguna de les circumstàncies següents:

a) L’OPERADOR coneix a través dels seus sistemes d’informació que aquest 

CLIENT es trobava a la zona afectada en el moment de la interrupció.

b) La interrupció afecta l’àrea on es troba el domicili que figura al contracte 

i l’OPERADOR, a través dels seus sistemes d’informació, no pot situar-lo 

en una altra zona durant el període de la interrupció.

c) El CLIENT comunica a l’OPERADOR, mitjançant declaració responsable, 

en el termini de 10 dies comptats a partir del restabliment del servei, que 

ha estat a la zona afectada per la interrupció en el moment de produir-

se, i aquesta afirmació no resulta contradictòria amb l’obtinguda dels 

sistemes d’informació de l’OPERADOR. Aquesta última circumstància serà 

degudament comunicada per l’OPERADOR al CLIENT.

10. MÒDULS D’ESTALVI

Per mòduls d’estalvi s’entenen aquells productes que el CLIENT contracta i que, 

mitjançant el pagament d’una quota mensual fixa, permeten accedir a un determinat 

estalvi o preu rebaixat respecte a la tarifa habitual, en un determinat tipus de trucades 

seleccionades.
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Per a aquest tipus de mòduls d’estalvi s’estableix contractualment una limitació de

1.000 minuts per línia i mes (no acumulable a altres línies) i, addicionalment, a un màxim 

de 150 destinacions de fix o mòbil diferents (si es tracta de mòduls d’estalvi per tipus de 

destinació o en horari determinat).

11. TRANSMISSIÓ DE DADES

El CLIENT reconeix haver estat informat que la targeta SIM rebuda té habilitada per 

defecte una tarifa per a dades en funció del volum de dades enviat o rebut, essent 

possible contractar bons o tarifes (nacionals i internacionals) especials de transmissió de 

dades, d’acord amb el que preveu la clàusula següent.

En el cas que qualsevol usuari o tercer vulgui posar en coneixement de l’OPERADOR 

qualsevol de les activitats prohibides descrites, haurà d’enviar una notificació a 

l’OPERADOR, seguint les instruccions descrites al web de l’OPERADOR, bé a través del 

formulari web (preferentment), bé a través del compte de correu electrònic habilitat a 

l’efecte: abuse@euskaltel.com

L’OPERADOR no serà en cap cas responsable, ni tan sols de manera indirecta o 

subsidiària, pels productes o serveis prestats, utilitzats o oferts pel CLIENT o per terceres 

persones o entitats per mitjà dels serveis d’accés a Internet prestats per l’OPERADOR, o 

bé que es difonguin a través de la seva xarxa.

Així mateix, l’OPERADOR no serà en cap cas responsable, ni tan sols de manera indirecta 

o subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de 

qualsevol tipus que tinguin el seu origen en el CLIENT o en terceres persones o entitats, 

i que es comuniquin, transmetin, venguin o exhibeixin a través dels serveis d’Internet 

prestats per l’OPERADOR o a través de la xarxa de l’OPERADOR.

En el cas que l’OPERADOR, en compliment de la normativa vigent, es vegi obligat a 

retirar la informació, impedir l’accés, bloquejar o suspendre el SERVEI, el CLIENT no 

podrà demanar cap indemnització pels danys, molèsties o perjudicis ocasionats per 

aquestes circumstàncies.
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L’OPERADOR, com a operador de xarxes i proveïdor d’accés, no originarà la transmissió, 

modificarà les dades o seleccionarà les dades o els destinataris d’aquestes, i, per tant, 

no en serà responsable.

L’OPERADOR, amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior a altres 

destinataris, podrà emmagatzemar en els seus sistemes, de manera automàtica, 

provisional i temporal, les dades a les quals accedeixen els usuaris del SERVEI, i no serà 

responsable del contingut d’aquestes dades, ni de la seva reproducció temporal,  ja que 

no modificarà aquesta informació.

El CLIENT assumeix la responsabilitat de dotar els seus sistemes informàtics de les 

degudes mesures de seguretat dedicades a evitar la introducció de virus, cavalls de Troia, 

dialers i altres intrusions no desitjades. L’OPERADOR en cap cas assumirà cap despesa 

o indemnització per danys o lucre cessant que es derivin de les esmentades intrusions 

de tercers a través d’Internet.

El CLIENT s’obliga a no utilitzar les facilitats i capacitats del SERVEI per realitzar o 

suggerir activitats prohibides per la llei. Així mateix, el CLIENT es fa responsable 

d’estendre el compliment d’aquestes clàusules a totes les persones autoritzades per ell 

a utilitzar el SERVEI. A més, el CLIENT s’obliga a respectar les restriccions d’ús de 

cadascun dels serveis i accessos a altres xarxes.

El CLIENT reconeix que la informació a la qual pot accedir a través del servei d’Accés a 

Internet pot estar protegida per drets de propietat intel·lectual, industrial o d’una altra 

índole, per la qual cosa s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l’ús dels 

recursos d’Internet que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de 

tercers o del propi OPERADOR. I ha de deixar en tot cas indemne l’OPERADOR davant 

de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti davant seu com a 

conseqüència de l’ús esmentat.

En el cas que es duguin a terme les activitats descrites en aquesta clàusula o unes altres 

d’anàloga naturalesa per part dels usuaris del CLIENT o per ell mateix, serà el CLIENT i 

no l’OPERADOR el responsable davant de qualsevol persona per aquestes activitats.
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12. BONS DE DADES

El CLIENT pot contractar bons mensuals de connexió de dades per a mòbil d’acord amb 

la modalitat seleccionada a la coberta del contracte.

El CLIENT contracta un bo mensual utilitzable per a la transmissió d’un determinat volum 

de dades, a la màxima velocitat disponible, d’acord amb el que indica la coberta. Una 

vegada que s’assoleix el volum de dades contractades en el bo inicial, de forma 

automàtica s'activaran entre 1 i 5 bons successius de 200MB cadascun (en funció de la 

modalitat contractual subscrita pel CLIENT) que es cobraran al CLIENT d'acord a les 

tarifes vigents. Una vegada s’assoleix el volum de les dades contractades en els blocs, 

l’OPERADOR permetrà al CLIENT continuar accedint a dades, si bé a velocitats menors. 

No obstant això, el servei serà suspès una vegada que se superi el límit mensual de 

descàrrega establert per a cada tipus de bo. Durant el temps de navegació a velocitat 

menor, el client no podrà utilitzar el servei per transportar trànsit de veu sobre IP (VoIP), 

per al trànsit de compartició d’arxius entre usuaris (P2P peer to peer), ni per a la 

navegació a través d’altres dispositius (Tethering).

En el cas que qualsevol dels bons contractats no sigui consumit íntegrament en el mes 

natural corresponent al de la seva vigència, l’OPERADOR facturarà l’import total del Bo. 

El bo inicial es renovarà automàticament per mesos naturals excepte en cas de baixa 

expressa per part del CLIENT.

El bo contractat no resulta d’aplicació per a transmissions de dades realitzades en 

roaming internacional. Aquestes transmissions es facturaran segons les tarifes vigents. 

No obstant això, el CLIENT podrà contractar bons per a la transmissió de dades en 

roaming internacional als quals els resultaran d’aplicació les presents condicions.

13. RECLAMACIONS

El CLIENT es podrà adreçar a l’OPERADOR, prèvia identificació i acreditació de les seves 

circumstàncies personals, a través del Servei d’Atenció al CLIENT, per presentar 

reclamacions sobre el funcionament, preu, facturació, responsabilitat per danys o 

qualsevol altra qüestió que pugui plantejar-se en relació amb el Servei, en el termini d’un 

mes des que tingui coneixement del fet que les motivi. Les reclamacions es podran 

interposar pel CLIENT per telèfon al número d’atenció al CLIENT 222 (des del seu 

telèfon) o al 688899222 (des de qualsevol telèfon), per correu a l’apartat de correus 21, 

48160 Derio, o per email a racctel@euskatel.com.
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Un cop formulada la reclamació, si el CLIENT no ha obtingut una resposta satisfactòria 

de l’OPERADOR en el termini d’un mes, podrà dirigir la seva reclamació a la Secretaria 

d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació.

14. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

14.1 RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

EUSKALTEL és la responsable del tractament de les dades de caràcter personal que es 

faciliten en aquest contracte, com també de qualssevol altres que EUSKALTEL obtingui 

durant la prestació dels serveis contractats. 

Aquesta clàusula té per objecte facilitar informació sobre els drets que assisteixen en la 

condició de CLIENT, o representant de client (d’ara endavant, “REPRESENTANT”), segons 

que s’identifiqui als apartats corresponents, en virtut del Reglament general de protecció 

de dades (“RGPD”), com també els detalls de com es tracten les dades a EUSKALTEL. En 

cas de dubte sobre el tractament de les dades personals, el CLIENT i el REPRESENTANT 

poden contactar amb EUSKALTEL a l’adreça següent: racctel@euskaltel.com. Així mateix, 

EUSKALTEL informa el CLIENT i el REPRESENTANT que tenen a la seva disposició un 

delegat de Protecció de Dades, que és la persona encarregada de protegir el dret 

fonamental a la protecció de dades i que s’encarrega del compliment de la normativa sobre

protecció de dades a EUSKALTEL. El CLIENT i el REPRESENTANT s’hi poden posar en 

contacte a través de l’adreça següent: dpd@euskaltel.com.

14.2 FINALITATS DEL TRACTAMENT, BASE LEGAL I COMUNICACIONS DE 

DADES

A la taula següent el CLIENT i el REPRESENTANT hi poden consultar:

• Les finalitats del tractament de les dades personals. És a dir, el motiu pel qual 

EUSKALTEL tracta les dades personals dels CLIENTS o els REPRESENTANTS.

• Les bases legals que permeten el tractament de dades per part d’EUSKALTEL per a

cadascuna de les finalitats indicades.

• Els destinataris de les dades personals. A aquest efecte, EUSKALTEL informa el CLIENT 

i el REPRESENTANT que no cedirà les seves dades personals a tercers excepte quan hi 

hagi l’obligació legal de fer-ho (Hisenda Pública, jutges i tribunals...) o EUSKALTEL ho 

Els destinataris de les dades personals. A aquest efecte, EUSKALTEL informa el CLIENT 

i el REPRESENTANT que no cedirà les seves dades personals a tercers excepte quan hi 

hagi l’obligació legal de fer-ho (Hisenda Pública, jutges i tribunals...) o EUSKALTEL
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indiqui expressament a la taula que figura a continuació. D’altra banda, poden tenir 

accés a les dades personals els encarregats del tractament d’EUSKALTEL, és a dir, els 

prestadors de serveis d’EUSKALTEL que per a l’acompliment de les seves funcions hagin 

d’accedir a les dades personals. Aquests prestadors de serveis que accedeixen a les 

dades personals, amb caràcter general i entre d’altres, es dediquen als sectors de 

sistemes d’informació i tecnologia. A la taula que figura a continuació s’indiquen aquells 

altres sectors en virtut dels quals els prestadors de serveis d’EUSKALTEL han d’accedir 

a les dades personals.

• L’existència de potencials transferències internacionals de dades. 

• El termini de conservació de les dades. A aquest efecte, EUSKALTEL informa el CLIENT 

i el REPRESENTANT que conservarà les seves dades personals durant tota la vigència de 

la relació contractual, o per un període superior, si així l’autoritza el CLIENT o el 

REPRESENTANT. Així mateix, EUSKALTEL informa el CLIENT i el REPRESENTANT que les 

dades romandran bloquejades per a l’atenció de reclamacions judicials, administratives 

o fiscals, pels terminis que legalment determini cada normativa que sigui aplicable.  

Així mateix, EUSKALTEL informa el CLIENT i el REPRESENTANT que poden sol·licitar més 

informació sobre els destinataris de les dades enviant un correu electrònic a l’adreça 

racctel@euskaltel.com, indicant el tractament concret sobre els destinataris del qual 

requereixi més informació.

Finalitat del tractament Base legal Destinataris Transferències 
internacionals

Termini de 
conservació

CLIENT: gestió de les dades 
personals per a la prestació 
dels serveis contractats a 
EUSKALTEL en el contracte 
de prestació de serveis, com
també l’atenció dels dubtes i 
les reclamacions que es 
derivin de la prestació del 
servei.

REPRESENTANT: gestió de 
les dades personals per 
mantenir el contacte amb les 
entitats que representa per a 
la prestació de serveis, 
atendre els dubtes i les 
reclamacions que es derivin
de la prestació del servei que 
faci en nom de l’entitat que
representa.

CLIENT: gestió de 
la relació 
contractual. 
Prestació dels 
serveis sol·licitats, 
com també 
atenció a les 
reclamacions o 
consultes 
realitzades en el 
marc d’aquesta 
prestació de 
serveis.

REPRESENTANT:
interès legítim 
d’EUSKALTEL per 
romandre en 
contacte amb 
l’entitat que
representa i a la 
qual EUSKALTEL 

Les dades poden ser cedides a 
l’entitat bancària respecte de la 
qual s’hagi acceptat la 
domiciliació de “Càrrec Directe 
SEPA”.

Els prestadors de serveis que 
podrien accedir a les dades 
personals per a aquest 
tractament es dediquen als 
sectors següents: distribuïdors i 
comercialitzadors de serveis, 
serveis de call center,
instal·ladors i tècnics de 
manteniment.

No es fan
transferències 
internacionals 
de les dades 
personals.

Durant la 
relació 
contractual.

ho indiqui expressament a la taula que figura a continuació. Sobre la base de l’Acord 

de Col•laboració subscrit entre el RACC i Euskaltel, en virtut del qual Euskatel presta 

serveis de telecomunicacions als socis del RACC que hi estan interessats, l’informem que 

es facilitaran al REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA (RACC) les dades següents: 

DNI, número de telèfon, alta o baixa de la línia i data. Aquestes dades es comunicaran 

al RACC, tret que vostè ens indiqui el contrari marcant la casella corresponent, a fi que 

pugui realitzar el seguiment i la supervisió del compliment de les obligacions de l’acord 

amb Euskaltel i per gestionar de manera integral tots els beneficis i avantatges associats 

a la contractació pels seus socis dels productes i serveis del RACC.
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Finalitat del tractament Base legal Destinataris Transferències 
internacionals

Termini de 
conservació

presta serveis. 

CLIENT: gestionar les 
reclamacions de quantitat 
que el CLIENT degui per la 
prestació de serveis.

REPRESENTANT: gestionar 
les reclamacions de quantitat 
amb l’entitat que representa,
servint de punt de contacte.

Interès legítim: 
EUSKALTEL està 
facultada per 
iniciar les accions 
necessàries per al 
recobrament de 
les quantitats 
degudes als seus 
CLIENTS.

Els prestadors de serveis que 
podrien accedir a les dades 
personals per a aquest 
tractament es dediquen als 
sectors de recobrament.

No es fan
transferències 
internacionals 
de les dades 
personals.

Fins al 
pagament del 
deute.

CLIENT: fitxers de solvència 
patrimonial negativa:

- Consulta de fitxers de 
solvència patrimonial 
creant un perfil sobre la 
solvència patrimonial 
del CLIENT. A aquest 
efecte, es consulten els 
deutes vençuts amb la 
mateixa societat i els 
fitxers de solvència 
patrimonial negatius.

- Inscripció en fitxers de 
solvència patrimonial 
negativa.

Interès legítim: es 
fa un procés de 
comprovació de la 
solvència 
patrimonial en el 
moment de la 
contractació, a
l’efecte de 
determinar si es 
compleix la política 
de prevenció del 
frau d’EUSKALTEL. 
Així mateix, en cas 
d’impagament, el 
deute s’inscriu en 
fitxers de 
solvència 
patrimonial 
negativa.

Les dades poden ser cedides a 
Equifax Ibèrica, SL.

Els prestadors de serveis que 
podrien accedir a les dades 
personals per a aquest 
tractament es dediquen als 
sectors de recobrament. 

No es fan
transferències 
internacionals 
de les dades 
personals.

En cas de 
consulta de 
fitxer, durant la 
relació 
contractual.

En cas 
d’inscripció en 
fitxers de 
solvència 
patrimonial 
negativa, fins a 
la cancel·lació 
del deute o el 
transcurs de 6 
anys des que el 
deute ha estat
exigible.

CLIENT: identificar el trànsit
irregular fraudulent i, en cas 
que es detecti que el CLIENT 
pot ser perjudicat, bloquejar
les trucades entrants o 
sortints.  

Obligació legal: el 
Reial decret 
381/2015 obliga 
tots els operadors 
de
telecomunicacions 
a la identificació 
del trànsit
irregular.

Les dades poden ser cedides al 
Ministeri d’Energia, Turisme i 
Agenda Digital.

Els prestadors de serveis que 
podrien accedir a les dades 
personals per a aquest 
tractament es dediquen al 
monitoratge del trànsit.

No es fan
transferències 
internacionals 
de les dades 
personals.

12 mesos des 
de la realització 
del bloqueig.

CLIENT i REPRESENTANT:
gestió de les sol·licituds de 
portabilitat.

Obligació legal: 
article 21 de la Llei 
9/2014, de 9 de 
maig, general de 
telecomunicacions.

Les dades poden ser cedides a 
altres operadores quan el 
CLIENT sol·liciti la portabilitat.

Les categories de prestadors de 
serveis que podrien accedir a les 
dades són l’entitat de referència 
per a la gestió de la portabilitat i 
tercers verificadors.

No es fan
transferències 
internacionals 
de les dades 
personals.

Portabilitat 
sortint: durant 
la gestió de la 
portabilitat.

Portabilitat 
entrant: durant 
la relació 
contractual.
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Finalitat del tractament Base legal Destinataris Transferències 
internacionals

Termini de 
conservació

CLIENT i REPRESENTANT:

Enviament de comunicacions 
comercials d’EUSKALTEL per 
mitjans electrònics (com, per 
exemple, correu electrònic).

Per a la realització d’aquestes 
comunicacions es tenen en 
compte les dades agregades 
de consum, de manera que 
EUSKALTEL pugui enviar
comunicacions comercials 
més personalitzades i que 
s’ajustin a les necessitats del 
CLIENT.

Així mateix, s’utilitzen per fer
invitacions a esdeveniments i 
participacions en concursos, 
com també per enviar 
notícies relatives a 
EUSKALTEL.

En el cas del
REPRESENTANT, se li 
enviaran comunicacions 
comercials en la seva 
condició de receptor o punt 
de contacte amb l’entitat que
representa.

Interès legítim 
d’EUSKALTEL: per 
mantenir el
CLIENT actualitzat 
i oferir-li productes 
o serveis similars 
als contractats. 

Les categories de prestadors de 
serveis que podrien accedir a les 
dades són les entitats de call 
center o empreses de 
telemàrqueting que duen a 
terme les diferents campanyes. 

No es fan
transferències 
internacionals 
de les dades 
personals.

Fins a 18 mesos 
des de l’última 
interacció amb 
la societat, una 
vegada 
finalitzada la 
relació 
contractual. En 
cas que el 
CLIENT o el 
REPRESENTANT 
exerceixin el 
dret d’oposició, 
no s’enviaran
remetran més 
comunicacions 
comercials per 
mitjans 
electrònics.

CLIENT i REPRESENTANT:

Enviament de comunicacions 
comercials d’EUSKALTEL per 
mitjans NO electrònics (com, 
per exemple, trucades o
correu postal).

Per a la realització d’aquestes 
comunicacions es tenen en 
compte les dades agregades 
de consum, de manera que 
EUSKALTEL pugui enviar
comunicacions comercials 
més personalitzades i que 
s’ajustin a les necessitats del 
CLIENT.

Així mateix, s’utilitzen per fer
invitacions a esdeveniments i 
participacions en concursos, 
com també per enviar 
notícies relatives a 
EUSKALTEL.

En el cas del
REPRESENTANT, se li 
enviaran comunicacions 
comercials en la seva 
condició de receptor o punt 
de contacte amb l’entitat que
representa.

Interès legítim 
d’EUSKALTEL: per 
mantenir el
CLIENT actualitzat 
i oferir-li productes 
o serveis similars 
als contractats.

Les categories de prestadors de 
serveis que podrien accedir a les 
dades són les entitats de call 
center o empreses de 
telemàrqueting que duen a 
terme les diferents campanyes. 

No es fan
transferències 
internacionals 
de les dades 
personals.

Durant la 
relació 
contractual. En 
cas que el 
CLIENT o el 
REPRESENTANT 
exerceixin el 
dret d’oposició, 
no s’enviaran
remetran més 
comunicacions 
comercials per 
mitjans NO 
electrònics.
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Informació necessària i actualitzada

Tots els camps que apareguin assenyalats amb un asterisc (*) en els formularis que es 

facilitin al CLIENT o al REPRESENTANT s’han d’emplenar obligatòriament, i l’omissió d’algun 

d’aquests camps pot comportar la impossibilitat de prestar el servei contractat.

Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, el CLIENT 

o el REPRESENTANT han de comunicar a EUSKALTEL, al més aviat possible, les 

modificacions i les rectificacions de les dades de caràcter personal que es vagin produint a 

través del correu electrònic següent: racctel@euskaltel.com.

14.3 DRETS DELS INTERESSATS

EUSKALTEL informa el CLIENT i el REPRESENTANT que poden exercir els drets següents:

(i) Dret d’accés a les dades personals per saber quines estan sent objecte de 

tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb les dades.

(ii) Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta.

(iii) Dret de supressió de les dades personals, quan això sigui possible.

(iv) Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals quan l’exactitud, 

la legalitat o la necessitat del tractament de les dades sigui dubtosa; en aquest 

cas, EUSKALTEL pot conservar les dades per a l’exercici o la defensa de 

reclamacions.

(v) Dret d’oposició al tractament de les dades personals, quan la base legal que habiliti 

EUSKALTEL per al seu tractament, de les indicades a la taula que s’inclou més 

amunt, sigui l’interès legítim. EUSKALTEL deixarà de tractar les dades tret que 

tingui un interès legítim imperiós o per a la formulació, l’exercici o la defensa de 

reclamacions.

(vi) Dret a la portabilitat de les dades, quan la base legal que habiliti EUSKALTEL per 

al seu tractament, de les indicades a la taula que s’inclou més amunt, sigui 

l’existència d’una relació contractual o el consentiment del CLIENT o el 

REPRESENTANT.
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(vii) Dret a revocar el consentiment atorgat a EUSKALTEL.

El CLIENT o el REPRESENTANT poden exercir els seus drets aportant una acreditació de 

la identitat (DNI o document equivalent) en qualsevol moment i gratuïtament de les 

maneres següents:

(i) Enviant un correu electrònic a racctel@euskaltel.com, indicant el dret que vol

exercir i les dades identificatives.

(ii) Enviant una sol·licitud per escrit a l’apartat de correus núm. 3 F.D., 48160 Derio 

(Biscaia), indicant el dret que vol exercir i les dades personals.

Si el CLIENT o el REPRESENTANT consideren que EUSKALTEL no ha tractat les dades 

personals adequadament, poden contactar amb el delegat de Protecció de Dades a

l’adreça: dpd@euskaltel.com. No obstant això, EUSKALTEL informa el CLIENT i el 

REPRESENTANT que tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola 

de Protecció de Dades si consideren que s’ha comès una infracció de la legislació en 

matèria de protecció de dades respecte al tractament de les dades personals.

14.4 GUIES

Només s’inclouen les dades del CLIENT en guies o directoris públics quan, en la seva 

condició de CLIENT o de REPRESENTANT, hagin manifestat expressament el 

consentiment marcant de la casella que figura a la caràtula del contracte de prestació de 

serveis. Les dades personals que es facilitaran per incloure-les a les guies públiques o 

directoris seran exclusivament: (i) nom i cognoms o raó social, (ii) número d’abonat, (iii) 

adreça postal (sense indicar pis, lletra i escala) i (iv) terminal específic que, si s’escau, es 

vulgui declarar. Si el CLIENT dona el seu consentiment a incloure les dades a les guies, en 

aquestes guies s’hi indicarà que les dades no seran utilitzades amb finalitats de publicitat 

o prospecció comercial. En cas que vulgui que les seves dades s’utilitzin amb aquesta 

finalitat, ho ha d’indicar a EUSKALTEL en els termes indicats per a l’exercici de drets en 

matèria de protecció de dades. Les dades seran cedides a la Comissió Nacional dels 

Mercats i la Competència sobre la base del consentiment que el CLIENT manifesti per a la 

inclusió a les guies. EUSKALTEL conservarà les dades associades a aquesta sol·licitud 

durant tota la relació contractual o fins que el CLIENT revoqui el seu consentiment pels 

mateixos mitjans que els que s’indiquen en aquesta clàusula per sol·licitar la inclusió.
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14.5 DRETS EN RELACIÓ AMB ELS SERVEIS D’IDENTIFICACIÓ DE LÍNIA 

D’ORIGEN I LÍNIA CONNECTADA

“Restricció d’identificació de línia trucant”. Si no vol que el seu número de telèfon sigui 

mostrat en els terminals telefònics dels clients trucats, només ha de marcar, sense cap cost, 

el 067 abans del número de telèfon amb el qual vol comunicar. A més, si vol restringir el 

seu número de telèfon permanentment, ho pot sol·licitar sense cap cost, cada sis mesos, 

al telèfon d’atenció al client 1717 (o al número que, si s’escau, el substitueixi). 

No obstant el que s’assenyala al paràgraf anterior, EUSKALTEL l’informa que eliminarà la 

supressió en origen de la identificació de la línia trucant, quan la destinació de les trucades 

correspongui a serveis de trucades d’urgències a través del número 112 i altres autoritzades 

per a l’atenció de les d’emergència o de les relacionades amb la seguretat pública o la 

defensa nacional. 

“Identificació de la línia trucant en destinació”. Si no vol que el número de telèfon origen 

de la trucada sigui mostrat al seu terminal, ho pot sol·licitar sense cap cost, cada sis mesos, 

al número d’atenció al client 222 (o al número que, si s’escau, el substitueixi). 

“Filtratge de trucades sense identificació”. Si el CLIENT vol filtrar en destinació les trucades 

sense identificació, ho pot fer sol·licitant-ho per telèfon al número d’atenció al client 222 (o 

al número que, si s’escau, el substitueixi).

“Identificació de la línia connectada”. Els CLIENTS que disposin del servei XDSI 

d’EUSKALTEL disposen també per defecte de la facilitat d’identificació de la línia 

connectada. Si el CLIENT que rep la trucada procedent d’una línia XDSI de qualsevol 

operador vol evitar la visualització pel trucant de la línia connectada, ho pot fer sense cap 

cost sol·licitant-ho per telèfon al número d’atenció al client 222 (o al número que, si s’escau,

el substitueixi). 

“Desviament automàtic de trucades”. Si el CLIENT vol evitar el desviament automàtic de 

trucades al seu terminal per part d’un tercer, n’hi ha prou que marqui *02# per activar-lo i 

#02# per desactivar el servei, sense cap cost per al CLIENT. 

En cas que sol·liciti que les seves dades no siguin incloses en els serveis de consulta 

telefònica i les guies (impreses i electròniques), ha de ser conscient que a través del servei 

“Identificació de la línia trucant en destinació” es permet la identificació del seu número 

telefònic per part del destinatari de la trucada. Així mateix, també ha de ser conscient que 
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a través del servei “Identificació de línia connectada” es permet la identificació del número

telefònic del destinatari de la trucada per part de la persona que la fa.

15. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Aquest contracte es formalitza amb durada indefinida i es pot resoldre per les causes 

següents:

a. Extinció del títol que habilita l’OPERADOR per a la prestació dels serveis, sense 

que d’això es derivi cap dret del CLIENT a cap indemnització.

b. Es pot resoldre per qualsevol de les parts per incompliment de les obligacions 

que es preveuen en aquest contracte.

c. Per voluntat del CLIENT, comunicant-ho prèviament i de manera fefaent, amb 

una antelació mínima de 2 dies hàbils. Per fer-ho s’haurà d’adreçar per correu a 

l’apartat de correus 21, 48160 Derio.

d. En el cas que el CLIENT no hagi enviat a l’OPERADOR l’exemplar corresponent 

del present contracte degudament signat, en un termini de 10 dies des que el va 

rebre, l’OPERADOR estarà facultat per desistir del contracte, amb la seva 

consegüent pèrdua de vigència.

e. Força major.

Una vegada resolt el contracte, el CLIENT tindrà dret a la devolució del dipòsit de 

garantia que se li hagi pogut exigir, si procedeix la seva devolució, sense pagar cap 

interès.

En cap cas, la resolució o el desistiment del present contracte exonera el CLIENT de les 

seves obligacions de pagament davant de l’OPERADOR, derivades de la utilització dels 

serveis fins al moment en què es produeix l’efectiva desconnexió del CLIENT dels serveis 

objecte del contracte, conseqüència d’aquesta resolució o desistiment.

Sense perjudici de la resolució del present contracte i de l’aplicació del que s’hi estableix 

en relació amb la mora en les quantitats degudes pel CLIENT, l’OPERADOR podrà 

reclamar judicialment els danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de l’actuació 

del CLIENT, així com les quantitats degudes o els equips no retornats o retornats amb 

deterioraments o danys estètics o d’ús. Així mateix, el CLIENT podrà reclamar els danys 

i perjudicis ocasionats com a conseqüència de l’actuació de l’OPERADOR, així com les 

quantitats que hagin estat cobrades indegudament.

En cas de resolució del Contracte per mora en el pagament dels Serveis per part del 

CLIENT, i posterior alta d’aquest Servei, el CLIENT haurà d’abonar novament a 
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l’OPERADOR la quota d’alta per l’import vigent en aquest moment, així com el deute 

pendent de pagament, incloent-hi les despeses administratives, d’advocat, procurador,

etc., que s’hagin ocasionat amb motiu de les gestions extrajudicials o judicials per

recobrar la quantitat deguda. Així mateix, l’OPERADOR es reserva el dret de no aplicar 

promocions, ofertes o descomptes al CLIENT que, havent incorregut en mora o no 

havent efectuat en algun moment el pagament de les corresponents quotes o serveis 

contractats, contracti novament els Serveis de l’OPERADOR.

16. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

El contracte i les seves Condicions poden ser modificades per l’OPERADOR en qualsevol 

moment, prèvia comunicació al CLIENT amb un preavís d’un mes. En tot cas, el CLIENT 

podrà obtenir informació detallada a través del Servei d’Atenció al CLIENT. Si el CLIENT 

no està conforme amb la modificació, podrà notificar a l’OPERADOR la seva voluntat de 

resoldre el contracte en el termini d’un mes des que va rebre la comunicació. Un cop 

transcorregut aquest termini, si l’OPERADOR no ha rebut cap comunicació, s’entendrà

que el CLIENT accepta les modificacions. La versió actualitzada de les condicions 

generals es podrà recollir a les oficines comercials.

La declaració de qualsevol d’aquestes Condicions Generals com a nul·la, invàlida o 

ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les altres condicions generals, les quals 

continuaran sent vinculants per a les parts.

El Contracte es regeix per la legislació espanyola, que és la legislació aplicable en relació 

amb la seva interpretació, validesa i compliment.

17. COMPROMISOS DE PERMANÈNCIA EN EL SERVEI

Si escau, el CLIENT pot subscriure annexos al present contracte mitjançant els quals es 

compromet a mantenir contractat el servei un determinat període de temps com a 

conseqüència de l’obtenció d’avantatges, descomptes o equipament a preu promocional. 

En aquest cas, també són d’aplicació els drets i obligacions especials que preveuen 

aquests annexos.
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18. DRET DE DESISTIMENT EN LA CONTRACTACIÓ A DISTÀNCIA

Si el CLIENT ha contractat el servei a distància (telefònicament, amb la intervenció d’un 

tercer verificador; o electrònicament, a través del web de l’OPERADOR), té dret a desistir 

de la contractació efectuada en el termini de 14 dies des que aquest rebi la seva 

confirmació documental.

19. ACCÉS ALS SERVEIS D’EMERGÈNCIA

El servei de veu prestat per l’OPERADOR permet accedir als serveis d’emergència de 

manera gratuïta, i cal informar aquests serveis de la ubicació de la persona que realitza 

la trucada, si és requerit.
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