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CONDICIONS DE VENDA 
 
En el present factura hi figuren com a condicions particulars la filiació completa de PAÑO FRUITS, SL 
i el seu CLIENT, així com: el número, la data, els articles comprats i les seves especificacions, temps 
de durada, quantitats, preus, impostos, condicions i llocs d’entrega, i la resta d’especificacions 
necessàries o requerides per les parts.  
El CLIENT mitjan la formulació de la comanda, proposa la celebració d’un contracte de compravenda, 
que es acceptat per PAÑO FRUITS,SL. mitjançant l’emissió de l’albarà i la factura, perfeccionant-se 
així el contracte de compravenda. Aquets documents, comanda, albarà i factura acrediten de manera 
fefaent, l’existència d’un contracte de compravenda entre les dues parts. 
A banda de les condicions particulars pactades entre les parts, també seran d’aplicació les següents 
CONDICIONS GENERALS  
 
1. Condicions de pagament  
 
1.1. Les condiciones de pagament seran pactades entre ambdues parts, incloent-hi el pagament de 
les retirades parcials que es deriven de l’execució del present contracte. 
1.2. Les vendes estaran cobertes per l’asseguradora de crèdit de PAÑO FRUITS, SL; en el cas que 
aquesta  notifiqui a PAÑO FRUITS, S.L qualsevol indici que posi en perill la solvència del CLIENT, PAÑO 
FRUITS, S.L podrà exigir AL CLIENT  l’import de cada comanda per avançat. 
 
2. Durada  
 
2.1. La durada del contracte serà la que s’estableixi expressament per les parts en les condicions 
particulars. 
2.2. Una vegada transcorregut el termini del contracte, aquest quedarà extingit automàticament, 
sense perjudici que ambdues parts puguin redactar-ne un altre.  
 
3. Obligacions legals 
 
3.1. El CLIENT haurà  de complir amb tota la legislació vigent que li afecti, tant la nacional com la 
comunitària europea.  
 
4. Compravenda. Condicions de lliurament 
 
4.1. El CLIENT, en el cas de vicis o defectes evidents en les mercaderies , haurà de formular les 
oportunes reserves escrites en l’albarà de lliurament de les mercaderies. Si no ho fa es considerarà 
que les ha rebudes correctament. 
4.2. En el cas de vicis o defectes ocults, el CLIENT disposarà de 7 dies naturals per formular reserves 
per escrit a PAÑO FRUIT, SL. Un cop transcorregut aquest temps sense que el CLIENT hagi formulat 
les corresponents reserves per escrit s’entendrà que els productes han estat rebuts en perfecte estat 
i PAÑO FRUITS, SL quedarà eximit de qualsevol responsabilitat enfront el comprador.  
4.3.  En el cas que el CLIENT, dins dels terminis anteriorment esmentats, observés que la mercaderia 
hagués arribat amb faltes i/o avaries, i un cop comunicat aquest fet a PAÑO FRUITS, S.L i al 
transportista, el CLIENT  i  PAÑO FRUITS, S.L  procediran a acordar una data i lloc a fi i efecte d’efectuar 
un peritatge contradictori per tal d’esbrinar les causes de l’avaria i la determinació de a qui en 
correspon la responsabilitat. 
4.4. PAÑO FRUITS, SL haurà de notificar al transportista el lloc i la data acordats pel CLIENT amb 
PAÑO FRUIT,S SL amb una antelació de tres dies naturals perquè pugui personar-se mitjançant el seu 
pèrit quan la naturalesa del sinistre sigui presumiblement imputable al transportista. 
4.5 Si com a resultat del peritatge contradictori aparegués que les faltes i avaries són responsabilitat 
directa de PAÑO FRUITS, SL, aquest darrer abonarà al CLIENT la totalitat dels danys soferts. 
4.6. Si la responsabilitat fos del transportista, PAÑO FRUITS, SL també liquidarà al CLIENT la totalitat 
dels danys soferts, però, perquè es produeixi aquesta liquidació, el CLIENT estarà obligat a facilitar a 
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PAÑO FRUITS, SL  la documentació següent: albarà del transport amb reserves en temps i forma al 
transportista en cas d’avaries i faltes evidents, o bé reclamació per escrit en temps i forma al 
transportista en cas de vicis o defectes ocults. 
4.7. Un cop es disposi de la documentació a la qual s’al·ludeix en l’epígraf 4.6, PAÑO FRUITS, SL podrà 
repercutir els danys soferts al transportista, en els termes que estableix la Llei del Contracte de 
Transport Terrestre i la resta de legislació aplicable.  
 
5.- Exempció de responsabilitat de PAÑO FRUITS, SL  
 
5.1. PAÑO FRUITS SL, un cop lliurada la mercaderia, no es farà responsable de qualsevol modificació 
o barreja que EL CLIENT efectuï dels productes subministrats, amb altres productes seus o d’altres 
proveïdors per a qualsevol ús o transformació ja sigui total o parcial.  
5.2.  Queda eximit PAÑO FRUITS, SL de tota responsabilitat en els casos que el CLIENT posi en mans 
de tercers, qualsevol procés parcial o final.  
5.3. Queda eximit també PAÑO FRUITS, S.L de tota responsabilitat si el producte no s’ha mantingut 
en les condicions òptimes que requereix PAÑO FRUITS, S.L . En aquest sentit PAÑO FRUITS, SL no 
serà responsable del possible deteriorament o pèrdua de qualitat del producte dins la seva vida útil 
si s’han incomplert les condicions de conservació i/o emmagatzematge. 
 
6.- Condicions de transport  
 
6.1. Les faltes i avaries visibles en el productes venuts hauran de reflectir-se pel CLIENT mitjançant 
reserves per escrit al transportista en l’albarà de transport i el mateix dia del lliurament de les 
mercaderies.  
6.2. En el cas que hi hagués vicis o danys ocults en la mercaderia, el termini per a la formulació de 
reserves escrites per part del CLIENT al transportista serà de set dies naturals.  
 
7.- Resolució   
 
7.1. Qualsevol de les parts podrà resoldre el contracte de compravenda en cas d’incompliment de la 
contrapart si, notificat per escrit a la contrapart l’incompliment, la part incomplidora no ho esmenes  
en el termini de 15 dies hàbils.  
 
8.- Confidencialitat  
 
8.1. Les parts s’obliguen a mantenir-la i no utilitzar-la i no revelar cap dada derivada d’aquest 
contracte a terceres persones. 
8.2.  Les parts tenen obligació de confidencialitat fins 3 anys després del termini del present contracte 
de compravenda.  
8.3.  L’incompliment d’aquest deure de confidencialitat donarà dret a la part no incomplidora a 
resoldre el contracte de compravenda, sense perjudici de reclamar legalment al incomplidor els 
escaients danys i perjudicis, així com també els interessos i costes legals.  
 
9.-  Força Major 
 
9.1. Cap de les parts serà responsable per incompliment del contracte si aquest ha estat producte de 
circumstàncies de cas fortuït o força major, vagues, actes terroristes, guerres, catàstrofes naturals, 
pandèmies o qualsevol altra situació d’emergència sanitària, així com fets imprevisibles o inevitables 
que afectin el transport, el subministrament o la producció.   
9.2. Ambdues parts de comú acord podran canviar el present contracte per  adaptar-lo a les noves 
circumstàncies de força major. 
 
10.- Protecció de dades   
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10.1. En l’execució d’aquest contracte, es produirà entre les parts l’intercanvi de dades de caràcter 
personal i confidencial. 
10.2. A fi i efecte de complir amb l’esmentada obligació de protecció de dades, ambdues parts 
compliran la Llei de Protecció de Dades vigent i qualsevol normativa aplicable. 
 
11.- Llei aplicable 
 
11.1 En tot allò que no estigui regulat expressament en aquest contracte, s’aplicarà la regulació que 
de la compravenda mercantil estableix el Codi  de Comerç espanyol en els seus arts 325 i següents i 
qualsevol altra disposició aplicable.  
11.2.També serà d’aplicació la Llei 15/2009 de 11 de novembre del contracte de transport terrestre 
de mercaderies i la resta de disposicions que la complementen. 
 
12.- Jurisdicció aplicable 
  
12.1.En el cas que al llarg de l’execució del present contracte apareguessin conflictes o disputes en 
relació amb aquest contracte o amb la seva interpretació, les parts, acorden, tot renunciant 
expressament al seu propi fur, sotmetre el present contracte als Jutjats i Tribunals que designi PAÑO 
FRUITS,SL.  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 


