
Data i lloc de celebració 
 

Hora 
 

Model de contracte d’intermediari en la 
venda d’un vehicle d’ocasió 

 

Dades de l’intermediari 
Cognoms i nom o raó social empresa 
 
 

CIF/NIF/NIE  
 

Domicili  
 
 

Municipi 
 
 

Codi Postal 
 

Província 
 

Dades de inscripció registral mercantil (només per persones jurídiques) 
 
 

 

Dades propietari/s del vehicle i persona interessada en la venda d’un vehicle (en endavant, el venedor) 
Cognoms i nom o raó social empresa 
 

CIF/NIF/NIE 
 
 

Domicili a efectes del present contracte 
 
 

Telèfon contacte 

Municipi 
 

Codi Postal 
 

Província 
 
 

Activitat empresarial del venedor quan aquest sigui una empresa  

 

Identificació del vehicle a vendre i estat actual del mateix 
Classe de vehicle 

1
 

 
 

Marca , Model i Versió  
 
 

Matrícula  
 
 

Número de bastidor 
 
 

Data de la primera matriculació 
 
 

Estat 

Usat 

Destinació anterior 
2
 

 
 

Combustible 
3
 

 
Data última ITV del vehicle 
 
 

Marcant el comptador en el moment del 
lliurament 

               Qm 

Comentaris referents a l’estat del vehicle: 
LLIURE DE CARREGUES A DATA DE SIGNATURA D’AQUEST CONTRACTE 

Disponibilitat del vehicle per la seva venda 

Immediata 

Ambdues parts actuen en nom propi i les qualitats declarades; es reconeixen mútua capacitat legal per a la signatura del 
present contracte d’intermediació i el formalitzen d’acord a les següents: 

Clàusules  

1) El venedor del vehicle declara ser el legítim propietari del vehicle descrit i el lliura a l’intermediari en el dia de la data 
que figura a l’encapçalament per a la seva venda en les condicions comercials indicades a continuació.  L’intermediari rep 
el vehicle a la seva complerta satisfacció. 

2) El venedor manifesta que el quilometratge que marca el comptador es correspon amb el real. També manifesta que 
sobre el vehicle no consta cap càrrega.  

3) L’intermediari vetllarà del vehicle amb la diligència convenient, essent responsable de qualsevol dany que per qualsevol 
causa pogués patir, llevat les que pogués patir una vegada arribat el termini màxim fixat per formalitzar la venda i sense 
que la mateixa s’hagi realitzat i el venedor no procedís a retirar el vehicle en el termini màxim de 3 dies a comptar des de 
la data esmentada. 

4) L’intermediari s'encarregarà de la venda del vehicle, percebent la següent retribució: 

 

5) Les despeses per la comercialització del vehicle seran a càrrec de  

6) Les despeses per la posta a punt i recondicionament per facilitar la venda del vehicle, seran a càrrec exclusiu del 

 

                                                 
1
 Turisme, Tot Terreny, Motocicleta, Quad, Ciclomotor. 

2
 Autotaxi, Lloguer sense conductor, autoescola o Particular. 

3
 Diesel, Gasolina, Super amb aditius. 



Signatura de l’intermediari 

 

 

 

 
 
Signat:     ________________________ 

Signatura del venedor 

 

 

 

 

 

 

Signat:     ________________________ 

7) L’intermediari s'obliga a liquidar l'import obtingut per la venda el mateix dia que aquesta es faci efectiva, quedant 
facultat a descomptar de l'esmentat preu la comissió i les despeses esmentades en el punt anterior. 

8) L’intermediari haurà de vendre el vehicle en les següents condicions i preu: 

Preu de venda  / oferta econòmica (PVP) 
 

Termini màxim de  
formalització de la venda:    

9) El venedor del vehicle podrà retirar el vehicle abans del termini estipulat pagant totes les despeses que l’intermediari 
acrediti haver tingut, incloent les despeses d'estada del vehicle, que es fixa pel seu càlcul en la quantitat diària de 
___________________ Euros. 

10) Si arribat el termini màxim de formalització de la venda aquesta no s’hagués produït, el venedor retirarà el vehicle en 
el termini màxim de tres dies, transcorreguts els quals es meritaran les despeses d’estada esmentades en l’apartat 
anterior i que abonarà abans de retirar-lo.  

11) La garantia establerta legalment a favor del consumidor o usuari final, serà a càrrec del venedor del vehicle, prevista 
en el Codi Civil. 

Clàusules addicionals 

 

 
I perquè consti on convingui, s'estén el present contracte entre venedor i intermediari, en duplicat i a un sol efecte, 
quedant un exemplar en cadascuna de les parts interessades. 

 


