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Contracte compravenda d’un vehicle usat Model de contracte per a consumidors i usuaris,   
ajustat al  RDL 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i 

usuaris i altres lleis complementàries i la Llei 22/2010, de 20 de 

juliol, del Codi de consum de Catalunya 

lloc i data de celebració 
 

El contracte es formalitza a 
l’establiment comercial del venedor 

Hora 
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Cognoms i nom o raó social empresa 
 

CIF/NIF/NIE 
 

Cognoms i nom del representant de l’empresa 
 

NIF 
 

Càrrec que ostenta en l’empresa 
 

Domicili a efectes del present contracte 
 

Direcció electrònica 
 

Municipi 
 

Codi Postal 
 

Província 
 

D
ad

e
s 

 C
o

m
p

ra
d
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Cognoms i nom 
 

NIF/NIE 
 

Domicili  
 

Direcció electrònica 
 

Municipi 
 

Codi Postal 
 

Província 
 

Amb l’assistència legal, en cas de ser menor d’edat, de  
 

NIF 
 

En qualitat de 
 

Identificació del vehicle i estat actual  

Classe de vehicle  
 

Marca , Model i Versió  
 

Combustible 
 

Matrícula  
 

Número de bastidor 
 

Data de la primera matriculació 
 

Destinació anterior 
 

Estat  
Usat 

Marcant el comptador 
  Quilòmetres 

Data última revisió ITV 
del vehicle   

El venedor manifesta que el vehicle es lliura degudament recondiconat, amb la ITV vigent i en l’estat descrit en l’Informe de l’Estat 
del Vehicle que informa de la situació i el seu estat. 

El comprador manifesta que: 

 SI   NO   ha provat per si mateix el vehicle i  SI  NO  ha estat assistit per un professional de la seva confiança 

Ambdues parts actuen en nom propi i es reconeixen mútuament capacitat legal per a la signatura d’aquest contracte de 
compravenda, en el qual s’informa també de la garantia legal de conformitat que correspon al comprador. 

Així doncs, posades ambdues parts prèviament d'acord, formalitzen la compravenda d’acord amb les següents: 

Clàusules  

1. El venedor ven i lliura, en aquest acte, al comprador, el vehicle que respon a les dades que consten en el quadre anterior, i en 
declara que és propietat seva. 

2.  El preu de la compravenda, tenint en compte les característiques del vehicle, la seva naturalesa de bé usat, a l’estat que 
presenten els seus components, la seva antiguitat i quilòmetres recorreguts, es pacta de comú acord en: 

  Euros , IVA inclòs 

Forma de pagament:   

 

3. El venedor manifesta que el vehicle no té cap càrrega, impost ni dèbit de cap mena pendent de liquidació en la data d’aquest 
contracte. 

4. El venedor facilita al comprador, en aquest acte, tots aquells documents que són necessaris a fi que el vehicle quedi inscrit al seu 
nom a la Direcció General de Trànsit. El venedor es compromet també a facilitar i firmar tots els documents que siguin necessaris 
per a la inscripció del vehicle en els organismes públics que corresponguin. 

5. El comprador es fa càrrec, des del lliurament del vehicle, de totes les responsabilitats que es puguin contraure com a 
conseqüència de la propietat del vehicle descrit que accepta, per a la seva tinença o ús. 

6. El vehicle disposa de la garantia legal de conformitat d’acord amb les previsions que recull la normativa que figura a l’encapçalament d’aquest 
document. Atès que es tracta d’un bé de segona mà i tenint en compte que el termini de garantia legal de conformitat no pot ésser inferior a un 
any des del lliurament del vehicle, s’estableix que el termini és de DOTZE mesos. 



Drets del comprador i informació del contingut de la garantia legal de conformitat. 

1.- Aquest contracte se sotmet a les previsions recollides al Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i 
altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre i a la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del 
Codi de consum de Catalunya, atenent a la condició de consumidor del comprador, que actua com a destinatari final del vehicle. El 
comprador l'adquireix, el farà servir i el gaudirà per al seu consum sense integrar-lo en processos de tipus industrial, comercial, 
empresarial, professional o de prestació de serveis. 

2.- Durant el període de vigència de la garantia legal de conformitat, el comprador té dret a la reparació del bé per manca de 
conformitat. En el supòsit que la reparació efectuada no fos satisfactòria i el vehicle no revestís les condicions òptimes per a complir 
l’ús pel qual fos destinat, el comprador tindrà dret a la rebaixa del preu o a la devolució del preu pagat.  

3.- El venedor respon davant del comprador de les manques de conformitat que existeixin en el moment del lliurament del vehicle. 

4.- El comprador destinarà el vehicle al seu consum adequant-lo a l’ús ordinari del vehicle i en funció de les característiques del 
vehicle, la circulació per vies urbanes i interurbanes. Altres usos pactats per les parts: 

 

5.- En cas de manca de conformitat, el comprador té dret a exigir la reparació del vehicle en un termini raonable, essent per compte 
del venedor la mà d'obra, materials, despeses de transport, impostos i altres despeses necessàries per solucionar la manca de 
conformitat. A aquests efectes i de comú acord entre les parts signants, s'entén que el termini de reparació ha d’estar d'acord amb 
la importància de la manca de conformitat detectada. 

6.- En el supòsit de reparació del vehicle, les peces de recanvi a utilitzar - atenent a la seva naturalesa - han de ser adequades. Les 
peces de recanvi poden ser usades o recondicionades sempre que es garanteixi la seguretat, la idoneïtat del vehicle i l’acompliment 
de la normativa vigent, d’acord al principi de restituir el bé en les condicions de conformitat en el moment de l’adquisició.  

7.- El comprador no podrà demanar la reparació del vehicle si resulta impossible o desproporcionada. Es considerarà 
desproporcionada tota forma de sanejament que imposi al venedor costos que no siguin raonables, tenint en compte el preu pagat i 
el valor del vehicle sense  la manca de conformitat. 

8.- Les reparacions per manca de conformitat comprovada han d’efectuar-se en l'establiment del venedor o en aquells tallers 
específicament autoritzats expressament per ell en el moment de l'avaria. 

9.- Tota reparació efectuada pel taller reparador durant el termini de garantia legal de conformitat, complirà els requisits 
administratius, és a dir, resguard de dipòsit, i factura amb l'especificació de "sense càrrec" o "factura en garantia", o certificat dels 
treballs realitzats en garantia, sempre amb detall de les operacions efectuades. 

10.- El venedor ha de provar que la falta de conformitat no li és imputable si es produeix durant els primers sis mesos. Transcorregut 
aquest període, serà el comprador qui haurà de provar que l'avaria o defecte es deu a una manca de conformitat imputable al 
venedor en el moment del seu lliurament. 

11.- Per fer valer el seu dret, el comprador ha de notificar la falta de conformitat dins del termini màxim de dos mesos, a comptar 
des de la data del seu coneixement. Es recomana posar a disposició del venedor el vehicle com més aviat millor per evitar que una 
petita avaria es converteixi en un mal major del qual no en respondria el venedor. 

12.- No es considerarà manca de conformitat la concurrència en el vehicle de danys o desperfectes coneguts pel comprador en el 
moment de la compravenda, que en fonamenten el preu i que, en el seu cas  es relacionen a l’Informe de l’Estat del vehicle. En 
especial, els  relatius a l’aspecte interior i exterior del vehicle que s’hi relacionen.  

13.- No es consideren manques de conformitat el desgast normal de peces, materials o components del vehicle. D’igual manera, les 
avaries o deficiències del vehicle que vinguin motivades pel normal desgast de peces, materials o components; que en vinguin 
motivades per un ús inadequat o per manca de les operacions de manteniment indicades pel fabricant; i  les que siguin 
conseqüència d’un robatori o accident. 

14.- S’informa al comprador que en cas de reclamació, l’haurà d’adreçar a l’establiment comercial. En aquest sentit, haurà de 
formular la reclamació corresponent mitjançant un document escrit o a través del full oficial de queixa/reclamació/denúncia que se 
us facilitarà al mateix establiment. 

Clàusules addicionals: 

      

I perquè consti i on convingui, s'estén aquest  contracte per duplicat i a un sol efecte, quedant un exemplar en cadascuna de les 
parts interessades 

Signatura i segell del Venedor 

 

 

En/Na  

Signatura del Comprador 

 

 

En/Na  
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Contracte compravenda d’un vehicle usat 

 

INFORMACIÓ DE SUPORT PER COMPLIMENTAR EL MODEL DE CONTRACTE DE 
COMPRAVENDA DE VEHICLE D’OCASIÓ AJUSTAT AL RDL 1/2007 i A LA LLEI 22/2010 

 
 
• Aquest model de contracte de compravenda de vehicle usat està dissenyat per les operacions de venda realitzades per venedors 

de vehicles a motor a persones consumidores finals, que destinen el vehicle adquirit -en funció a les seves característiques- al 
seu propi consum,  adequant-lo a un ús ordinari per la seva circulació per vies urbanes i interurbanes.  

• Complimenti tots els requadres habilitats. Feu-ho responent a cada una de les qüestions que se li proposen (Data i lloc de 
celebració; cognoms i nom, etcètera). Li facilitem, tot seguit, algunes de les possibles respostes a les qüestions: 

o Classe de vehicle:   Turisme, Tot Terreny, Motocicleta, Quad, Scooter, Ciclomotor, etc. 

o Destinació anterior:   Autotaxi, Lloguer sense conductor, autoescola, particular, etc. 

o Combustible:   Dièsel, benzina, híbrid, elèctric, etc. 

o Aquest model de contracte de compravenda ha d’acompanyar-se de l’INFORME DE L’ESTAT I SUTUACIÓ DEL VEHICLE 
USAT. Aquest informe haurà de signar-se pel venedor i el comprador. Es farà constar qualsevol disfunció o problema 
de funcionament dels equips i/o components del vehicle.  

o Forma de pagament. Recordi que si l’operació de venda es igual o superior a 2.500€ no pot pagar-se en efectiu. Ni tan 
sols l’entrega d’una quantitat inferior a compte del total de la operació. (Ley 7/2012)   

o Durada de la garantia. Li recordem que el període mínim de garantia legal de conformitat, en el cas de béns de segona 
mà, és d’1 any (12 mesos). Si el contracte de compravenda no es pacta aquest termini mínim, el venedor estarà 
atorgant un període de garantia de 2 anys (24 mesos).  

o Altres usos pactats per les parts. Indiqui aquells que no corresponguin a circulació ordinària. 

• Informació al consumidor. Freqüència de les revisions ITV, atenent a la seva antiguitat:  

o Turismes entre 4 i 10 anys: biennal; + 10 anys; anyal  

o Motocicletes; + 5 anys: biennal 

• NOTA LEGAL EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES. És obligatori incorporar en el contracte una clàusula referent a Protecció 
de Dades, per lo qual es obligatori que l’empresa venedora s’hagi inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.  

FECAVEM recomana la següent clàusula, però consulti al seu Assessor Legal si la nota legal facilitada, respon a les necessitats de la 
seva empresa. 
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD),i el Reial Decret 1720/2007 que aprova el 
Reglament del desenvolupament de la LOPD, l’informem que les seves dades personals seran incorporades en un fitxer, degudament inscrit en el 
Registre General de Protecció de Dades a nom de .........................................................................................., que seran tractades amb la finalitat de 
mantenir una relació comercial i la necessària per la execució d’aquest contracte. 

Quedo informat dels meus drets a exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-me a .................................................., domicili 
................................................................................, o bé enviant un missatge al correu electrònic ...................................................................  

 

 

 


