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MODEL DE CONTRACTE DE VENDA DE VEHICLE D’OCASIÓ PER A CONSUMIDORS I USUARIS, ajustat al RDL 1/2007, de
16 de novembre, Text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris. I la normativa catalana vigent.
Lloc, data i hora

Venedor

Identificació de les parts.
Cognoms i nom o raó social empresa

CIF/NIF/NIE

Cognoms i nom del representant de l’empresa

NIF

Adreça postal (adreça, codi postal, municipi, província)

Adreça electrònica – Mòbil whatsapp

Comprador

Cognoms i nom

Càrrec que ostenta a l’empresa

NIF/NIE

Adreça postal (adreça, codi postal, municipi, província)

Adreça electrònica – Mòbil whatsapp

Municipi

Codi Postal

Província

Si és menor d’edat, amb la assistència legal de

NIF

En qualitat de

Identificació del vehicle.
Classe de vehicle
Marca, model i versió

Combustible

Matrícula

Data de la primera matriculació

Número de bastidor

Destinació anterior

Estat

Classificació energètica (etiqueta)

Marcant el comptador (Quilòmetres) Data darrera revisió ITV
USAT

Ambdues parts actuen en nom propi i es reconeixen mútuament capacitat legal per actuar i posades
prèviament d’acord formalitzen aquest contracte de compra-venda a l’establiment del venedor, amb els
següents PACTES:
1. El venedor ven i lliura al comprador el vehicle que respon a les dades que figuren en el present contracte i
declara que aquest és de la seva propietat. El vehicle es lliura degudament recondicionat, amb la ITV vigent i
en les condicions descrites a l’Informe d'Estat del Vehicle.
2. El preu de la compravenda -tenint en compte les característiques del vehicle, la seva naturalesa de bé usat,
l'estat que presenten els seus components, la seva antiguitat i quilometres recorreguts- així com la forma de
pagament es pacta de comú acord en:
Preu en €, IVA inclòs;
Forma de pagament:

3. El venedor manifesta que sobre el vehicle no pesa cap càrrega, impost ni dèbit de cap mena pendent de
liquidació a la data d'aquest contracte.
4. El venedor facilita al comprador, en aquest acte, els documents necessaris perquè el vehicle s’inscrigui a
nom del comprador a la Direcció General de Trànsit. El venedor es compromet també a facilitar i signar tots
els documents que siguin necessaris per a la inscripció del vehicle en els organismes que corresponguin.
5. El vehicle disposa de la garantia legal de conformitat d'acord amb les previsions que recull la normativa que
figura en l'encapçalament d'aquest document. Atès què es tracta d'un vehicle de segona mà i tenint en
compte que el termini de garantia legal de conformitat no pot ser inferior a un any des del lliurament del
vehicle, es fixa el TERMINI DE GARANTIA EN DOTZE MESOS.
6. El comprador es fa càrrec des de la signatura d’aquest contracte de totes les responsabilitats que es puguin contreure
a conseqüència de la propietat del vehicle descrit, que accepta per a la seva tinença o ús.
Signatura i segell del Venedor

Signatura del Comprador
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Drets del comprador i informació del contingut de la garantia legal de conformitat
1. Aquest contracte de compravenda se sotmet a les previsions recollides en el Reial Decret Legislatiu 1/2007 pel qual
s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, a altres lleis complementàries i a la
normativa catalana vigent, atesa la condició de consumidor del comprador, que actua com a destinatari final del vehicle.
El comprador l'adquireix, l'usarà 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 falta
de conformitat. En el cas que la reparació efectuada no fos satisfactòria i el vehicle no revestís les condicions 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 el comprador de les faltes 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 falta de conformitat, el comprador té dret a exigir la reparació del vehicle en un termini raonable, sent per
compte del venedor la mà d'obra, materials, despeses de transport, impostos i altres despeses necessàries per a
solucionar la falta de conformitat. A aquest efecte 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 falta de conformitat detectada.
6. En el supòsit de reparació del vehicle, les peces de recanvi a utilitzar -atenent 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 el compliment de la normativa vigent, amb 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 falta de conformitat.
8. Les reparacions per falta 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 el primer any de
l’entrega. Transcorregut aquest període, serà el comprador qui haurà de provar que l'avaria o defecte es deu a una falta
de conformitat imputable al venedor en el moment del seu lliurament.
11. El comprador ha de notificar i descriure al venedor sense dilació indeguda qualsevol manca de conformitat del bé. El
comprador no perd el dret a invocar la manca de conformitat si no la notifica d’acord amb l’anterior, però respondrà
dels danys i perjudicis derivats del retard en la notificació, llevat que la manca de conformitat es refereixi a fets que el
venedor coneixia o no podia ignorar i que no va revelar al comprador, o si el venedor en va garantir expressament la
conformitat.
12. No es considerarà falta de conformitat la concurrència en el vehicle de danys o desperfectes coneguts pel
comprador en el moment de la compravenda, que fonamenten el preu i que, en el seu cas, es relacionen en l'Informe de
l'Estat del vehicle. Especialment, els relatius a l'aspecte interior i exterior del vehicle que es relacionen.
13. En aquest contracte es descriu l’estat del vehicle i els seus components. En base a aquesta informació, no es
consideren faltes 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
vinguin motivades per un ús inadequat o per falta de les operacions de manteniment indicades pel fabricant i pel
venedor del vehicle; i les que siguin conseqüència d'un robatori o accident.
14. S'informa al comprador que, en cas de reclamació, haurà de dirigir-se a l'establiment comercial. En aquest sentit,
haurà de formular la corresponent reclamació mitjançant un document escrit o a través del full oficial de queixa /
reclamació / denuncia que se li facilitarà en el mateix establiment.
I per deixar-ne constància i on convingui, s'estén el contracte actual per duplicat i a un sol efecte, quedant un exemplar
en cadascuna de les parts interessades.
Signatura i segell del Venedor

Data del Comprador
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Situació i estat del vehicle

Informe d’estat del vehicle i altres informacions d’interès
Declaració del venedor: Aquest vehicle té la ITV vigent i ha estat degudament recondicionat en tots els seus
aspectes, especialment pel que fa al funcionament en seguretat activa i passiva, mecànica i electrònica.
El comprador, abans de la signatura de l’informe, ha tingut l’oportunitat de comprovar personalment el seu estat i
la seva conformitat.
El vehicle presenta els aspectes destacats en el seu funcionament que figura a continuació:
Motor
Caixa de canvis
Embragatge
Aire condicionat
Neumàtics

Revisions i recomanacions

1ª Revisió:
Kilòmetres recorreguts des
adquisició o transcorreguts
Revisions successives:
Cad
Kilòmetres recorreguts
7.500
a
o cada
Contingut de la revisió:
Nivells d’oli en motor, canvi i diferencial
Neteja i substitució del filtre de l’aire
Sistema de fre i nivells
Nivell del líquid refrigerant
Als

6.000

de

la

seva

6 Mesos des de l’entrega del vehicle

6 mesos des de l’anterior servei de manteniment
Recomanacions:
Seguir en tot moment les normes de manteniment facilitades
pel fabricant del vehicle i/o les revisions assenyalades pel
venedor del vehicle.
En cas de reclamació per falta de conformitat, cal acreditar
els comprovants de les operacions de manteniment
efectuades.
Li suggerim realitzi les operacions de manteniment en les
nostres instal·lacions.

Manifestació del comprador
El comprador ha comprovat per si mateix el vehicle abans de la signatura del contracte o ha estat assistit
SÍ
per un professional de la seva confiança.
Protecció de dades personals
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.
Altres pactes

I per deixar-ne constància i on convingui, s'estén el contracte actual per duplicat i a un sol efecte, quedant un exemplar
en cadascuna de les parts interessades.
Lloc
Establiment comercial del venedor
Data i hora
Signatura i segell del Venedor

Data del Comprador

