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COMPRA DE VEHICLES 
DE SEGONA MÀ 

Es tracta d’establiments que es dediquen a la venda i comercialització 
de vehicles automòbils usats.
Els venedors de vehicles usats han de lliurar, d’acord amb l’article 
11 de la Llei 26/1984, del 19 de juliol, General per a la defensa 
dels consumidors i usuaris, un contracte formalitzat per escrit i 
redactat almenys en català, que contingui les dades següents:
1. La marca, model i la matricula
2. Anys d’antiguitat
3. Quilometres del comptador
4. Destinació anterior (taxi, autoscola, etc.)
5. Documentació vigent de l’ultima ITV 
6. Garantia

Garantia 
La garantia dels vehicles usats ha de ser mínim d’un any.

Factura
A l’hora de pagar, exigiu la factura, que ha de ser degudament 
detallada amb totes les dades del vehicle i les del venedor. S’ha 
d’indicar el preu total que s’ha pagat.
Des d’un punt de vista purament orientatiu, hi ha a la venda unes 
guies o revistes de l’automòbil indicatives dels preus de tots els 
cotxes existents al mercat. En funció de la marca i de la matrícula 
podem comprovar el preu de mercat del vehicle i el preu que ens 
n’estan oferint; d’aquesta manera podrem decidir-nos a comprar 
o no.

Recomanacions
1. En cas d’irregularitat cal fer efectiva la garantia posant en 
coneixement del venedor les anomalies.
En cas de no arribar a cap acord, podeu sol·licitar els fulls de 
reclamacions i tramitar la denúncia davant els organismes de 
consum. Si l’establiment està adherit a la Junta Arbitral de Consum 
és una garantia afegida.
2. Per comprar un vehicle de segona mà cal anar a un establiment 
de confiança.
3. Exigir tota la documentació abans esmentada per escrit: garantia, 
factura, ITV vigent, etc.
4. Recordeu que els preus són lliures, però cal tenir en compte el 
model i l’antiguitat del vehicle.


