
 

 

 

 

 

Tarifes vigents per la UAB de Telefonia Mòbil 
  

 
 

Tarifes vàlides des de l’1 de setembre de 2020. Els preus són sense IVA. Si 
necessiteu conèixer les tarifes anteriors, demaneu-les al CAS.  
 
 
Tarifes de veu  

 

Preu de les trucades des d’un mòbil 

corporatiu  
 €/minut 

A corporatius de la UAB fixes i mòbils 0,00 € 

A fixes i mòbils de l’estat 0,02 € 

 

El primer minut es paga sencer i, a partir del segon, per fraccions de segons. 
 
 
Bons de veu 
 
Si feu un ús regular de trucades de veu a fora de la UAB, us poden interessar 
els bons de veu.  
 
Podeu demanar aquests bons de veu: 

 

Bons de veu per trucades estatals  
 Quota 

Mensual  

Bo de 200 minuts  1,50 € 

Bo de 350 minuts  3,00 € 

Bo de 450 minuts  4,00 € 

Bo de 600 minuts  5,00 € 

 

Els bons permeten trucades a números fixes i mòbils estatals. No inclouen les 
trucades internacionals ni a números especials i de la xarxa intel·ligent (901, 
902...). Si normalment feu menys de 75 minuts al mes de trucades a fora de la 
UAB, no els necessiteu. Si la majoria dels mesos consumiu més d’aquests 
minuts, podeu demanar el bo que millor s’adapti a les vostres necessitats. 
 

 

Bons de dades per telèfons mòbils dins l’estat espanyol 
 

Si necessiteu accés a dades de forma regular i no podeu fer servir la WiFi, us 
recomanem que contracteu una tarifa plana adequada al vostre consum.  



 

 

 

 

 

Els bons de dades d’aquest apartat es donen en preus mensuals i són vàlids 
per connexions a l’estat espanyol, la UE i l’EEE1. Abans de demanar un bo, 
mireu si podeu disposar de Wifi als entorns on necessiteu accés a dades.  
El bo de 100 MB és adequat per usuaris que només fan servir el Whatsapp. Si 
necessiteu navegació internet us recomanem que, per començar, demaneu el 
bo de 1GB i, si us quedeu curts, demaneu després un bo de més capacitat.  
 
 

Bons de dades 
Quota 

Mensual 

Bo de 100 MB 2,00 € 

Bo de 1 GB 4,50 € 

Bo de 3 GB 9,00 € 

Bo de 5 GB 15,00 € 

Bo de 12GB 17,00 € 

Bo de 20GB 25,00 € 

Bo “Il·limitat” (de 400GB) 35,00 € 

 
Si teniu necessitats superiors a 5GB mensuals en el territori de l’estat, demaneu 
informació al CAS per altres possibilitats. 
 
 
Tarifes de dades a l’estranger 
 
Si viatjant a l’estranger per motius professionals necessiteu connexió de dades, 
heu d’omplir abans de marxar el formulari que trobareu a 
http://sd.uab.es/peticions/ en l’apartat “Telefonia Mòbil”, formulari: “Sol·licitud 
d'una tarifa temporal per desplaçament internacional (roaming)”. En base a 
aquest formulari se us activaran les tarifes que millor s’adaptin a les vostres 
necessitats. Heu d’omplir aquest formulari fins i tot si us desplaceu a 
països de la UE i l’EEE. 
 
Si viatgeu a l’estranger sense aquesta activació, podreu rebre i fer trucades 
(amb cost per a la UAB) però no podreu fer servir la connexió de dades (si que 
us funcionarà, en canvi, la Wifi - si n’hi ha - al lloc al que us desplaceu). 
 
Si teniu necessitats permanents o recurrents per desplaçaments internacionals, 
demaneu informació al CAS sobre el vostre particular. 
 
 

                                                 
1 Països de la UE i EEE: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, República Txeca, Xipre, 

Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Gibraltar, Grècia, Guadalupe, 
Guaiana francesa, Holanda, Hongria, Irlanda, Illa Martinica, Illa Reunió, Islàndia, Itàlia, Letònia, 
Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Polònia, Portugal, Regne Unit, Romania, 
Suècia, Mònaco (a través d'operadors francesos), San Marino i Vaticà, Espanya (només a 
l'efecte de zona destí), les Açores, Madeira, Sant Martin i Mayotte. 

http://sd.uab.es/peticions/

