
CONDICIONS DE CONTRACTE  DE COMPRA 

 

En el present contracte figuren com a Condicions Particulars, les dades completes de PAÑO FRUITS, 
SL i del venedor/proveïdor, així com el número, la data, els productes comprats i les seves 
especificacions tècniques i de collita, temps de durada, quantitats, preus, impostos, condicions, lloc 
de lliurament i altres especificacions necessàries o requerides per les parts. 
PAÑO FRUITS,SL amb l'emissió de l'est demanat i el Venedor/Proveïdor amb l'acceptació de la 
citada comanda, perfeccionen el contracte de compravenda que es regularà en les condicions 
generals i particulars expressament establertes per les parts. 
Perquè el contracte sigui vàlid ha d'estar signat i segellat per les dues parts, per la qual cosa el 
Venedor/Proveïdor haurà d'enviar còpia signada i segellada, via correu electrònic o postal.  
En cas de no estar signat pel proveïdor, si aquest prossegueix i duu a terme el procés de compra, 
enviant la mercaderia que figura en aquest contracte, és que accepta explícitament les condicions 
particulars i generals d'aquest contracte. 
El Venedor/Proveïdor, per raons de caràcter legal o administratiu, podrà generar a conseqüència 
del contracte actual de compra, un contracte posterior idèntic a aquest. No obstant això, per a tot 
el concernent a drets i obligacions i altres aspectes del contracte de compra, les parts se sotmetran 
de manera exclusiva al present contracte de compra.  
A fi de l'execució del contracte de compra internacional, les parts de mutu acord, expediran la 
comanda de compra, les corresponents factures pro-forma i factures comercials, packing-lists i els 
oportuns albarans de lliurament així com qualsevol altra documentació requerida. 
A més de les Condicions Particulars pactades entre totes dues parts, també seran aplicable les 
següents Condicions Generals.  
 
CONDICIONS GENERALS  

 

1.- Condicions de pagament  

 

1.1. Les condicions de pagament seran les pactades entre les parts, incloent el pagament de les 
retirades parcials de mercaderia objecte del contracte.  
1.2. Qualsevol variació en el preu o tarifa pactada, ha de comunicar-se prèviament pel 
 Venedor/Proveïdor a PAÑO FRUITS SL. amb tres mesos d'antelació, i 
aquest últim haurà d'acceptar l'augment per escrit i de manera expressa a la mateixa per a donar 
validesa a la modificació. 
 
2.- Durada 

 

2.1. La durada d'aquest contracte de compra serà l'acordada en les Condicions Particulars.  
2.2. Una vegada transcorregut el termini del contracte, aquest quedarà extingit automàticament, 
sense perjudici que totes dues parts puguin redactar un altre. 
 
3.- Obligacions Legals  

 

3.1. El Venedor/Proveïdor haurà de complir totes les lleis aplicables en relació amb el producte i les 
condicions del contracte, ja siguin nacionals, europees o internacionals. 
3.2. El Venedor/Proveïdor aportarà tota la documentació necessària perquè PAÑO FRUITS, S.L 
pugui comercialitzar legalment els productes comprats.  
 
4.- Condicions de qualitat del producte. 

 

4.1. El producte ha de complir amb les especificacions acordades en el contracte de compra i altres 
acords aconseguits per les parts. La mercaderia ha de ser embalada pel Venedor/Proveïdor d'acord 
amb les condicions acordades per les parts. 



 En cas contrari, el producte podrà ser retornat per PAÑO FRUITS, S.L al Venedor/Proveïdor en el 
termini de 15 dies hàbils des del lliurament de la mercaderia (o bé des de la data en què la 
mercaderia hauria d'haver estat lliurada) i tots els costos hauran de ser assumits pel 
Venedor/Proveïdor. 
4.2. Amb la finalitat de complir amb les certificacions de qualitat, el Venedor/Proveïdor haurà de 
proporcionar tota la documentació necessària: fitxes tècniques, analítiques, certificat de qualitat i 
qualsevol altra documentació necessària que li sigui requerida. 
4.3 En el cas d'importacions intracomunitàries i extracomunitàries, el Venedor/Proveïdor haurà de 
proporcionar tota la documentació necessària perquè el producte pugui entrar legalment a 
Espanya. El Venedor/Proveïdor serà responsable per qualsevol demora ocasionada per la falta de 
documentació o bé per ser aquesta incorrecta. Tots els costos seran a càrrec del 
Venedor/Proveïdor fins que la documentació sigui corregida. 
4.4. El Venedor/Proveïdor es compromet a observar els procediments adequats que garanteixin la 
traçabilitat dels productes. No s'acceptaran per PAÑO FRUITS, S.L productes amb menys de 2/3 de 
la seva vida útil o consum preferent. 
4.5. El Venedor/Proveïdor es compromet a efectuar les accions necessàries per a una eficaç i ràpida 
retirada dels productes objecte d'alertes sanitàries o de qualsevol altra incidència de qualitat o 
seguretat alimentària. Els costos que en aquest cas es generin aniran a càrrec del 
Venedor/Proveïdor, tant els de la retirada com els de la destrucció. 
4.6. Els productes hauran de complir amb l'obligació d'absència GMOS i els seus derivats. 
4.8. En el cas que el producte o la documentació adjunta enviada pel Venedor/Proveïdor no 
compleixi exactament amb la comanda encarregada per PAÑO FRUITS SL i que pogués conduir al 
fet que el producte incorregués en un incompliment legal, tal situació serà considerada per PAÑO 
FRUITS, SL com un frau i el Venedor/Proveïdor es farà càrrec de tots els costos i danys, incloent els 
danys en la imatge comercial que poguessin derivar-se.  
 
5.- Condicions de transport  

 

5.1. És responsabilitat del Venedor/Proveïdor que el transport es realitzi en vehicles i condicions 
apropiats per a aquest fi, adequats a les condicions de temperatura i humitat del producte i 
garantint que no hi haurà risc de contaminació. El vehicle ha d'estar net, en bon estat de 
conservació, ordre i neteja. També ha de garantir-se una bona estiba i trincatge del vehicle.  
5.2. El Venedor/Proveïdor serà responsable per totes les despeses i danys soferts pel transportista 
o PAÑO FRUITS, SL a causa de la inexactitud o insuficiència de la informació continguda en el CMR, 
Bill of Lading o Air Waybill.  
5.3. En el moment si es fes càrrec de la mercaderia en el domicili del Proveïdor/Venedor (o en 
qualsevol altre lloc fixat en el contracte) el transportista està obligat a comprovar la correcció de les 
dades que apareixen en el CMR, Coneixement d'Embarcament o Air Waybill, així com l'estat 
aparent de la mercaderia i el seu embalatge.  
5.4. Si el transportista observés qualsevol irregularitat ha d'anotar les corresponents reserves en el 
CMR, Bill of Lading o Airwaybill en el moment si es fes càrrec de la mercaderia. En cas contrari, 
s'entendrà que el transportista rep les mercaderies en bon estat.  
5.5. Transport d'acord amb el Conveni CMR  
a) Les faltes i danys evidents en els productes comprats, han de ser reflectits per PAÑO FRUITS, SL a 
través de reserves escrites al transportista en el document CMR i el mateix dia del lliurament de les 
mercaderies. 
b) En el cas que els danys o faltes en les mercaderies siguin ocults, el termini per a formular 
reserves escrites per PAÑO FRUITS, SL al transportista serà de 7 dies hàbils des del lliurament de les 
mercaderies (Conveni CMR).  
5.6. Transport Internacional Marítim efectuat d'acord amb les Regles de la Haia-Visby. 
a) Les faltes i danys evidents en els productes comprats han de ser reflectits per PAÑO FRUITS, SL 
mitjançant reserves escrites al transportista en l'albarà de lliurament i el mateix dia del lliurament 
de les mercaderies. 



b) En el cas que els danys o faltes en les mercaderies siguin ocults, el termini per a formular 
reserves escrites per PAÑO FRUITS, S.L al transportista serà de 3 dies des del lliurament de les 
mercaderies (Hague-Visby Rules). 
5.7. Transport Aeri. (Conveni de Mont-real). 
a) Les faltes i danys evidents en els productes comprats han de reflectir-se per PAÑO FRUITS SL 
mitjançant reserves escrites al transportista en l'albarà de lliurament i en el mateix dia del 
lliurament de les mercaderies. A més ha de formular-se una reclamació escrita al transportista aeri 
dins del termini de 14 dies naturals des del lliurament de les mercaderies.  
b) En el cas que els danys o faltes en les mercaderies siguin ocults, el termini per a formular 
reserves escrites per PAÑO FRUITS, SL al transportista serà de 14 dies naturals des del lliurament de 
les mercaderies (Conveni de Mont-real).  
5.8. Aplicable a tot tipus de transport  
a) En el cas que PAÑO FRUITS, SL, dins dels terminis esmentats, observés que la mercaderia ha 
arribat amb danys o pèrdues, i una vegada ha estat comunicat per escrit al Venedor/Proveïdor i al 
transportista, PAÑO FRUITS, SL i el Venedor/Proveïdor procediran a fixar una data i un lloc perquè 
tingui lloc un peritatge contradictori amb la intenció d'investigar i determinar l'origen dels danys o 
pèrdua de les mercaderies i qui és el responsable dels citats danys o perdudes de mercaderies.  
b) PAÑO FRUITS, S.L haurà de notificar al transportista el dia i el lloc acordat prèviament per PAÑO 
FRUITS, SL i el Venedor/Proveïdor amb almenys tres dies d'antelació perquè, en el seu cas, el 
Transportista pugui comparèixer en el citat Peritatge Contradictori mitjançant el seu propi perit i 
quan la naturalesa del mal és presumiblement atribuïble al Transportista. 
c) Si del Peritatge Contradictori apareix que les faltes o avaries són responsabilitat directa del 
Venedor\Proveïdor, aquest últim pagarà a PAÑO FRUITS, S.L pels danys soferts. En el cas que la 
responsabilitat recaigués en el Transportista, PAÑO FRUITS, SL pagarà la factura dels béns al 
Venedor\Proveïdor. 
d) En aquest últim cas, PAÑO FRUITS, SL repercutirà en el transportista tots els perjudicis per danys 
o avaries, en els termes establerts en el CMR, les Regles de la Haia-Visby, el Conveni de Mont-real o 
qualsevol altra llei aplicable.  
 
6.- Documentació adjunta  

 

6.1. Amb caràcter previ a l'arribada del producte, PAÑO FRUITS SL ha de rebre una còpia 
degudament emplenada de l'albarà de lliurament, el CMR, el Coneixement d'Embarcament o Air 
Waybill i les anàlisis de micotoxines i plaguicides dels lots lliurats. També de la documentació 
específica sol·licitada en els diferents apartats de les condicions particulars.  
6.2. El Venedor/Proveïdor si està obligat a lliurar els documents relacionats amb la mercaderia 
haurà de lliurar-los en el moment lloc i forma que s'estableixi en el contracte. En el cas de 
lliurament anticipat de documents, el Venedor/Proveïdor fins al moment fixat per al lliurament, 
haurà d'esmenar qualsevol falta de conformitat dels documents, si l'esmentat dret del 
Venedor\ Proveïdor no ocasiona a PAÑO Fruits, sl, molèsties o despeses excessives. No obstant 
això, PAÑO Fruits, sl conservarà el dret a reclamar una indemnització per danys i perjudicis de 
conformitat amb la Convenció sobre els contractes de compravenda internacional de béns realitzat 
a Viena l'11 d'abril de 1980. 
 
7.-. Condicions de lliurament. 

 

7.1. El Venedor/Proveïdor lliurarà els productes al Transportista designat per PAÑO FRUITS, S.L 
d'acord amb els detalls del formulari de comanda. El Transportista lliurarà les mercaderies a PAÑO 
FRUITS, SL en el lloc i dia acordats.  
7.2. El període per a formular reserves per escrit per PAÑO FRUITS, SL al Venedor\Proveïdor tant 
per danys o faltes evidents com per vicis o defectes ocults serà de 15 dies naturals des del 
lliurament de les mercaderies.  



7.3. PAÑO FRUITS, SL podrà rebutjar els productes adquirits si aquests no es lliuren pel Venedor 
/Proveïdor en el lloc i dates acordades. Així mateix PAÑO FRUITS. S.L. podrà repercutir en el 
Venedor/Proveïdor les despeses, danys i perjudicis ocasionats per l'incompliment en el lliurament.  
 
8.- Resolució del contracte  

 

Cada part pot resoldre el contracte actual de compra en el supòsit d'incompliment per la 
contrapart, si, notificada per escrit la contrapart del citat incompliment, la part incomplidora no 
rectifiqués en un període de 15 dies hàbils.  
 
9.- Confidencialitat  

 

9.1. Les parts s'obligaran a complir amb el seu deure de confidencialitat i qualsevol dada derivada 
d'aquest contracte no pot ser cedit a tercers. 
9.2. L'incompliment del deure de confidencialitat donarà dret a la part no incomplidora a resoldre 
el contracte de compravenda, sense perjudici de reclamar a l'incomplidor els corresponents danys i 
perjudicis , així com els interessos i les costes legals. 
9.3. Les parts tenen una obligació de confidencialitat fins a 3 anys després de la fi d'aquest 
contracte de compra. 
 
10.- Força Major  

 

10.1. Cap de les parts serà responsable de l'incompliment del contracte si es deu a circumstàncies 
imprevisibles o de força major com a vagues, actes terroristes, guerres, pandèmies o qualsevol 
altra emergència sanitària, així com fets imprevisibles o inevitables que afectin el transport el 
subministrament o la producció. 
10.2. Cap de les parts serà responsable de l'incompliment del contracte si aquesta es deu a actes de 
governamentals o modificacions legislatives de caràcter sobrevingut i imprevisibles i inevitables.  
10.3. En el cas que l'incompliment del contracte pogués tenir lloc a conseqüència de circumstàncies 
imprevisibles o inevitables o de força major, les parts, en virtut del principi de conservació dels 
contractes podran acordar les corresponents novacions per a adaptar les clàusules i termes 
d'aquest contracte a les noves circumstàncies. 
10.4. En el cas que el Venedor/Proveïdor al·legui l'incompliment del contracte per força major, el 
contracte només podrà resoldre's per aquest motiu quan el Venedor/Proveïdor justifiqui amb 
documentació de tercers la veracitat del supòsit de l'incompliment per força major.  
 
11. Protecció de Dades  

 

11.1 Totes dues parts i durant la vigència d'aquest contracte poden intercanviar dades 
confidencials.  
11.2 A fi de protegir la confidencialitat de les dades, totes dues parts actuaran d'acord amb la 
vigent Llei de Protecció de Dades i la resta de la normativa aplicable. 
 
12. Llei aplicable  

 

12.1 En tot allò que no estigui regulat pel contracte actual caldrà estar al Conveni de Nacions 
Unides que regula la compravenda internacional fet a Viena l'11 d'abril de 1980. 
12.2 El Codi Civil Espanyol i el Codi de Comerç seran així mateix subsidiàriament aplicables. El 
Conveni CMR, les Regles de la Haia-Visby, el Conveni de Mont-real i qualsevol altra legislació 
relacionada seran així mateix aplicables.  
 
 
 
 



13.Jurisdicció aplicable 

 

En el cas que durant l'execució d'aquest contracte, sorgissin conflictes o disposades en relació amb 
aquest contracte o la seva interpretació, les parts acorden amb expressa renúncia del seu propi fur 
a sotmetre aquest contracte als Tribunals que designi PAÑO FRUITS,SL. 
 


