
 
Contracte de compravenda ordinari d’un vehicle usat 

Signatura i, en el seu cas, segell del Comprador 

 

 
 

 

Signatura i segell del Venedor 

 

 

Lloc i data de celebració: 

 

Hora: 

 

D
a

d
es

  
v
en

ed
o

r 

Cognoms i nom o Raó Social 

 

CIF/NIF/NIE 

Cognoms i nom del representant de l’empresa NIF Càrrec que ostenta a l’empresa 

Adreça postal (adreça, codi postal, municipi, província) Adreça electrònica – Mòbil whatsapp 

D
a

d
es

  
co

m
p

ra
d

o
r Cognoms i nom o Raó social 

 

CIF/NIF/NIE 

Cognoms i nom del representant de l’empresa NIF Càrrec que ostenta a l’empresa 

Adreça postal (adreça, codi postal, municipi, província) Adreça electrònica – Mòbil whatsapp 

Identificació del vehicle i estat actual del mateix 

Classe de vehicle 
1
 

 

Marca / Model / Versió 
Estat                  USAT 

Matrícula 

 

Numero de bastidor 

 

Data de la 1ª matriculació Data última ITV del vehicle 

Destinació anterior  

 
Combustible del vehicle 

2
 

 

Categoria etiqueta ambiental 

 

Quilòmetres comptador 

 

Marqui amb una creu el motiu pel qual aquest contracte de compravenda no és de 

consum.  

Destinació: Taxi, lloguer sense conductor, 

autoescola, transport de mercaderies, transport de 

persones o Particular. 

 El venedor no és un empresari dedicat 

a la compravenda de vehicles 

 El comprador el destina a una activitat 

empresarial o professional. 

 

Ambdues parts actuen en nom propi, han revisat que les seves dades són correctes, es reconeixen mútua capacitat per actuar i formalitzen la 

compravenda conforme a les següents: 

Clàusules 

1. El venedor declara que l’esmentat vehicle és de la seva legítima propietat, i el ven i el lliura en aquest acte al comprador, rebent-ho aquest últim a 

la seva completa satisfacció. 

2. El preu de la compravenda, tenint en compte les característiques del vehicle, a la seva naturalesa de bé usat, a l’estat que presenten els seus 

components, a la seva antiguitat i quilòmetres recorreguts, es pacta de comú acord en: 

 Euros IVA3  

3. Forma de pagament: 

4. El venedor manifesta que sobre el vehicle no pesa cap càrrega, impost ni dèbit de classe alguna pendent de liquidació a data d’aquest contracte, 

obligant-se a estar de tota indemnitat a favor del comprador de qualsevol reclamació. 

5. El venedor facilita al comprador en aquest acte tots aquells documents que són necessaris per a que el vehicle quedi inscrit al seu nom en la 

Direcció General de Trànsit. El venedor es compromet també a facilitar i firmar al comprador amb posterioritat de la signatura del contracte, quants 

documents siguin necessaris per la inscripció en tots els organismes públics. 

6. El comprador es fa càrrec, des d’aquest moment, de totes les responsabilitats que es puguin contraure com a conseqüència de la propietat del 

vehicle descrit que accepta, per la seva tinença o ús. 

7.- De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals i la resta de normativa vigent, 

l'informem que les seves dades personals seran incorporats a un fitxer sota la nostra responsabilitat per a realitzar les gestions comercials, així com 

amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim. Si no desitja rebre informació, expressi-ho com a clàusula 

addicional del contracte. Pot exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició a través de l'adreça electrònica o postal de l'empresa 

que figuren en aquest contracte. Mentre no comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que tenim el 

consentiment per a utilitzar-les a fi de donar continuïtat a la nostra relació contractual. També sol·licitem el seu consentiment per a la comunicació 

de les dades a altres empreses quan aquesta comunicació sigui necessària per a l'execució d'aquest contracte o pugui suposar una millora en la relació 

entre totes dues parts, així com per a mantenir-li informat de les novetats comercials i les ofertes promocionals. 

8. Les parts, de conformitat amb l’art. 111-6 del Codi Civil de Catalunya, renuncien a la seva aplicació al present contracte i acorden que quedi 

subjecte al termini de 6 mesos per sanejament de vicis ocults (articles 1484 a 1490 i concordants del Código Civil) i subsidiàriament al Código 

Mercantil.  

I perquè consti on convingui, s’estén el present contracte per duplicat a un sol efecte, quedant un exemplar en cadascuna de les parts interessades. 

                                                 
1 Furgoneta, camió, turisme, tot terreny, motocicleta, quad, ciclomotor, etc. 
2 Diesel, gasolina, híbrid, elèctric, etc. 
3 Règim general, REBU, no subjecte. 
 


