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Cost de la trucada:
0,55¤ els 3 minuts o
fracció (+16% IVA)

Què són?

Els serveis de tarifació addicional són els serveis que s’ofereixen a través d’un número de
telèfon de prefix 803, 806 o 807 o mitjançant connexió a Internet a través d’un telèfon de
prefix 907, i que comporten l’aplicació a l’usuari d’un cost addicional per la prestació d’uns
serveis d’informació o entreteniment, a part del cost ordinari de la trucada.

Com identificar-los?

Serveis de veu:
El 803: serveis d’ús exclusiu per adults, és a dir, per majors de 18 anys (p. ex.: de caire
eròtic).
El 806: serveis d’oci i entreteniment: sorteigs, concursos, tarots, etc.
El 807: serveis professionals o activitats empresarials o d’informació de les Administracions
Públiques o organismes públics.

Serveis de dades:
El 907: serveis professionals d’oci i entreteniment per adults; només en la transmissió de
dades, és a dir, per Internet.

Hi ha un límit de temps per trucar?

El temps del servei ha d’estar limitat a 30 minuts de durada de conversa, passats els
quals la comunicació s’ha de tallar automàticament.

En les línies de serveis adreçats a la infància o la joventut, la trucada s’ha d’interrompre
automàticament als 8 minuts i tan sols s’hi ha de poder tornar a accedir amb l’autorització
expressa dels pares. El servei s’ha de prestar entre les 8 i les 23 hores. En el cas de
concursos o sorteigs, la durada màxima es limita a 5 minuts.

Consells pràctics
d’ús dels serveis
de tarifació
addicional (803,
806, 807 i 907)



10 dies a partir de la data de la sol·licitud. Les factures telefòniques han d’informar del
dret de desconnexió, com a mínim dos cops l’any.

No són de lliure accés:
1. Els prefixos de veu 803, 806 o 807, seguits de les xifres 6, 7, 8 i 9.
2. Els prefixos 907 de dades o de connexió a Internet.
Hem de sol·licitar expressament a la nostra companyia operadora la connexió o l’alta
per poder accedir a aquests serveis.

Puc connectar-me a aquests serveis si
navego per Internet?

Només si hem sol·licitat a la nostra companyia operadora l’activació a la connexió de
prefixos 907 d’Internet, tindrem la possibilitat d’accedir a aquest tipus de serveis i
visualitzar pàgines web de pagament; aleshores, la nostra connexió a Internet passarà
a ser una trucada de prefix 907. En aquest cas no s’aplica la tarifa plana o d’àmbit
metropolità contractada, sinó que s’aplica la tarifa del prefix 907. La pàgina que pretenem
visitar ens ha d’informar d’aquesta circumstància.

Com puc reclamar?

Si estem en desacord amb la facturació, primer hem de reclamar a l’empresa que presta
el servei i, en cas de desacord, hem d’adreçar-nos a una Associació de Consumidors
o a l’Oficina Pública d’Informació al Consumidor més propera al nostre domicili.

Si reclamem pel desacord amb les trucades a aquests prefixos, tenim dret a deixar de
pagar els imports del servei de tarifació addicional que cobren els prestadors directes
del servei amb els quals no estiguem d’acord i hem de pagar únicament el servei de
telefonia bàsica més la resta de serveis contractats, amb la qual cosa en cap cas no ens
podran suspendre o interrompre el servei de telefonia bàsica.

Quant costen aquestes trucades?
Se n’ha d’anunciar el preu?

· El preu per minut de les trucades realitzades des de telèfons se situa entre els 0,35 euros
o menys, en el tram més barat, i els 3,45 euros o més, en el tram més car.

· La publicitat d’aquests serveis ha d’indicar el preu màxim del minut amb impostos inclosos,
i ha de diferenciar si la trucada es fa des d’un telèfon fix o des d’un telèfon mòbil, així
com el nom del prestador del servei i el seu domicili.

· El servei serà més car com més alt sigui el dígit que segueix el prefix, és a dir, la quarta xifra.
· Els serveis destinats a sol·licitar o oferir feina no poden oferir-se per mitjà de trucades a

números de tarifació addicional.

Quan truquem per telèfon, una locució telefònica prèvia de 15 segons
ens ha d’informar:
· Del preu màxim per minut de la trucada -des de fix i mòbil- amb impostos inclosos.
· Del tipus de servei i identitat del titular.
· De si el servei es dirigeix a majors de 18 anys.

Quan ens connectem a Internet, una pantalla gràfica prèvia en color
ens ha de mostrar:
· El preu màxim per minut amb impostos inclosos.
· Les característiques del servei.
· El número de telèfon 907.
· El nom del prestador del servei i el CIF.
· La companyia operadora del servei de xarxa.
· El procediment per finalitzar la connexió i per restablir la nostra connexió inicial.
· La pàgina web des d’on podem descarregar gratuïtament un programa informàtic que

avisi o impedeixi la instal·lació de “programes marcadors” no sol·licitats.

Aquests serveis són de lliure accés?
Tinc dret a la desconnexió?

Són de lliure accés:
Els prefixos de veu 803, 806 o 807, seguits de les xifres 0, 1, 2, 3, 4 i 5.
Podem sol·licitar la desconnexió d’aquests serveis a la nostra companyia operadora (aquella
que ens factura el servei) que en qualsevol cas l’ha de fer efectiva en un termini màxim de

Abans de realitzar la trucada telefònica o
establir la connexió per Internet

· Fixeu-vos en el prefix del número (803, 806, 807 i 907) al qual voleu trucar i que determina
el tipus de servei que n’obtindreu, i en la quarta xifra del número, que indica el cost de
la trucada (0 i 1, més barat / 8 i 9, més car).

· Desconfieu o sigueu molt cautelosos davant dels anuncis o webs que anuncien aquests
serveis sense que el responsable s’identifiqui (nom, raó social, adreça, NIF, etc.) i
d’aquelles promocions gratuïtes que us remeten a un número de tarifació addicional.

Durant la trucada o quan navegueu per
Internet

· Talleu la connexió telefònica en el cas que detecteu que l’operadora dilata la trucada
de manera deliberada i us demana dades irrellevants o innecessàries en relació al servei
que preteneu sol·licitar.

· Pareu atenció a la durada de la trucada: la connexió ha de tenir una durada màxima
de 30 minuts, i en el cas de serveis destinats a menors d’edat, 8 minuts. Passat aquest
temps, la comunicació s’ha de tallar automàticament. La durada ha de ser de 5 minuts
en el cas de sorteigs i concursos.

· Si opteu per trucar o connectar-vos, us han d’informar prèviament, mitjançant gravació
telefònica o informació gràfica en pantalla, del preu màxim de la trucada o connexió
respectivament.

· Mantingueu visible el número de node o connexió telefònica emprada durant la
connexió a Internet.

Després de la trucada o connexió a Internet

Comproveu la factura del telèfon, ja que les trucades a aquests prefixos han d’aparèixer
desglossades i amb la informació següent:
· La identificació de la persona física o jurídica prestadora del servei i el seu CIF o bé la

identificació de la companyia operadora de xarxa de tarifació addicional amb la qual té
contractat el servei el prestador.

· El número de tarifació addicional marcat; l’hora i la durada de la trucada.
· L’import de la comunicació telefònica bàsica i l’import de la retribució percebuda pel

prestador del servei de tarifació addicional.


