CONTRACTE DE COMPRAVENDA DE PANÍS COLLITA 2016-17
L’agricultor haurà de decidir a l’ inici de la collita (primera entrada) quina opció de venda escull:
1) Venda al preu del dia:
Preu: Esporc, S.A. es compromet a fixar el preu diàriament en la seva web (veure www.esporc.com) i
durant la collita en el panell informatiu del centre de recollida. Els preus que consten en la web d´ESPORC
abans indicada seguirà l’evolució i tendències de la Llotja de Lleida.
Condicions de pagament: A 15 dies de la data d’entrada mitjançant transferència bancària o enviament de
xec.
Causes extinció contracte: El contracte s´extingirà en cas d´incompliment de les obligacions per una de
les parts, podent escollir la part no incomplidora exigir el compliment o la resolució.
2) Venda en dipòsit:
La data de la venda es decideix per l’agricultor.
Data límit de venda: 50% del panís dipositat el 31 de març del 2017. L’altre 50% el 15 d’agost del
2017
Preu: El preu del dia (veure www.esporc.com on consten els preus tal i com s’ha indicat en el apartat
anterior) menys 0,5 €/Tm i mes a partir del 1 de gener del 2017 (import que es correspon al servei
d’emmagatzematge i desinsectació). Els divendres no es pot donar ordre de venda.
Condicions de pagament: A 15 dies de la data de venda (fixació del preu) mitjançant transferència
bancària o enviament de xec.
Entrega: El cereal s´entrega a ESPORC en el magatzem en el que es troba dipositat. El moment de la
venda s’efectuarà a voluntat de la part venedora sempre i quan sigui abans de la data límit de venda. Es
justificarà el lliurament amb el corresponent albarà d´entrega.
Causes extinció contracte: El contracte s´extingirà en cas d´incompliment de les obligacions per una de
les parts, podent escollir la part no incomplidora exigir el compliment o la resolució.
ESTÀNDARDS MÍNIMS DE QUALITAT
PANÍS: Taula d’assecatge publicada a la web: www.esporc.com, on es podrà conèixer en funció de la
humitat el preu final del panís.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el
venedor .......................................................................... amb DNI/NIF........................................autoritza a
................................. a cedir les seves dades personals a ESPORC, S.A. amb la finalitat única de cobrir les
necessitats que es deriven de les relacions comercials establertes durant la collita. Pot exercitar els seus drets
d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint una comunicació per qualsevol mitjà a ESPORC,S.A amb domicili
a la Ctra. Antiga N-152, Km. 60 de Tona (08551).
ADREÇA:..............................................................................................................................................
C.P.:...........................POBLACIÓ:..........................................................................................................
FORMA DE PAGAMENT: TRANSFERÈNCIA

XEC

Nº COMPTE CORRENT: ES...........................................................................................................................
REA (12% IVA /2% Retenció):

RGA (4% IVA/2% Retenció):

NAC (4% IVA):

TELÈFON:................................

SIGNATURA

