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ÀREA DE PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES 
Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 
Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA 
Tel. 972 419 025 - Fax 972 419 499 
email: omic@ajgirona.org

Normativa: 
Llei 7/96, de 15 de gener (BOE 17-1-96),
d’ordenació del comerç minorista. Article
12. Reial decret 1507/2000, d’1 de
setembre, pel qual s’actualitzen els catà-
legs de productes i serveis d’ús o consum
comú, ordinari i generalitzat i de béns de
caràcter durable, pel que fa a les dispo-
sicions, respectivament, dels articles 2,
apartat 2, i 11, apartats 2 i 5, de la Llei
general per a la defensa dels consumidors
i usuaris i les normes relacionades. Llei
23/2003, de 10 de juliol, de garanties en
la venda de béns de consum (BOE
11/7/2003). 

La factura és
la teva millor 

garantia



Des de l’11 de setembre de 2003,
data en què va entrar en vigor la
Llei 23/ 2003, els productes nous
tenen una garantia de dos anys,
sota responsabilitat del venedor. 

Si es tracta d’un producte de sego-
na mà, és de tan sols un any.

Obligacions del venedor
El venedor té l’obligació de lliurar al consu-
midor un bé que sigui conforme amb el con-
tracte de compra- venda, és a dir, que:

• S’ajusti a la descripció del producte.

• Tingui les qualitats manifestades mitjan-
çant mostra o model.

• Serveixi per als usos als quals es desti-
nen ordinàriament els béns de consum
del mateix tipus.

• Sigui apte per a l’ús especial sol·licitat
pel consumidor i acceptat pel venedor.

• Presenti la qualitat i el compor tament
esperats, especialment ateses les decla-
racions públiques pel que fa a les seves
característiques concretes fetes pel vene-
dor o el fabricant.

Què cal saber 
quan comprem?
En el moment de la compra hem d’estar
segurs que el bé que comprem s’ajusti a les
nostres necessitats i que tingui les caracte-
rístiques adequades a l’ús que n’hem de fer.

Aquestes garanties previstes en la llei s’a-
pliquen als béns mobles corporals destinats
al consum privat, recollits a l’annex II, del
RD 1507/2000: instruments i material d’òp-
tica, fotografia, rellotgeria i música, eines,
ganiveteria, coberteria i altres manufactu-
res metàl·liques comunes, mobles, articles
de parament, accessoris i estris comuns,
aparells elèctrics, electrònics i informàtics
i el seu programari, vehicles (automòbils,
motocicletes, ciclomotors...) i les seves
peces de recanvi i accessoris, joguines, jocs,
articles d’esbarjo i esports.

El termini de la garantia és de 2 anys, des
del lliurament del producte. El lliurament s’en-
tén fet el dia de la data de la factura, tiquet
o albarà de lliurament quan sigui posterior.
En productes de segona mà el termini és
menor, però no inferior a 1 any. S’entén que
els defectes que es manifestin en els 6
mesos posteriors al lliurament del produc-

te ja existien, excepte quan aquesta pre-
sumpció sigui incompatible amb la naturale-
sa del bé. A partir del sisè mes, el consumi-
dor ha de demostrar que la manca de
conformitat existia en el moment del lliura-
ment del bé. El consumidor ha d’informar el
venedor dels defectes en un termini de 2
mesos. Si no hi ha proves que demostrin
el contrari, s’entendrà que aquesta comuni-
cació ha estat feta dins el termini establert. 

Hem d’assegurar-nos que la factura o
tiquet de compra conté la referència con-
creta del producte que adquirim, i l’hem de
conservar com a mínim pel període que
duri la garantia. Així mateix hem de conser-
var tots els documents que descriuen el
bé i n’especifiquen les característiques que
han motivat la nostra decisió de compra
(publicitat, catàleg, instruccions). La publi-
citat és vinculant, i per tant, podem exi-
gir-ne el compliment.

Si el preu inclou la instal·lació, hem de dema-
nar que aquest fet s’especifiqui clarament
a la factura. D’aquesta manera podrem exi-
gir el compliment de la garantia si hi ha
hagut un defecte en la instal·lació.

Què cal fer si detectem
algun problema?
En cas que detectem algun problema, hem
de dirigir-nos a l’establiment on vam adqui-
rir-lo, i aportar factura o tiquet de compra.

La reparació serà gratuïta i ha de compren-
dre les despeses, especialment despeses de
lliurament, mà d’obra i materials i també les
de transport. La reparació s’ha de dur a ter-
me en un temps raonable. El termini de la
garantia queda en suspens des que el consu-
midor lliura el bé al venedor fins que aquest
el torna reparat. El venedor respondrà durant
6 mesos quan es reprodueixin els mateixos
defectes. Si després de la reparació continuen
els defectes, el consumidor pot exigir la subs-
titució, la rebaixa del preu o la resolució del
contracte. La substitució no es pot exigir en
el cas de béns no fungibles o de segona mà.

La rebaixa de preu o la resolució del contrac-
te es pot demanar quan no es pugui exigir la
reparació o la substitució o quan no es duguin
a terme en un termini raonable. No serà pro-
cedent quan la falta de conformitat sigui de
poca importància. La rebaixa de preu serà
proporcional al valor del bé nou i al valor que
tenia realment en el moment de lliurament. 

El comprador té dret, d’acord amb la legis-
lació civil i mercantil, a ser indemnitzat per
danys i perjudicis derivats de la manca de
conformitat. Prescriu als 3 anys del lliura-
ment del bé. 

Hi ha dos tipus de garantia: la legal, per al
compliment de la qual és suficient la fac-
tura o tiquet de compra, i la comercial, opta-
tiva i en cap cas inferior a la legal, que s’ha
d’exigir per escrit, segellada i amb la data
correcta d’inici. Encara que el producte esti-
gui en garantia és important demanar justi-
ficant de la reparació. La garantia legal ha
d’incloure les despeses de transport. 

La factura és
la teva millor
garantia


