CONTRACTE DE COMPRAVENDA DE PANÍS COLLITA 2022/23 A.............................., en data:

/

/20

Part Venedora:
Part Compradora:
Nom o Raó Social:.................................................................... Nom o Raó Social: ESPORC, S.A.
Domicili:.................................................................................... Domicili: c/ PONENT 2-4 Pol. Ind. Can Pruna
..................................................................................................

17421 RIUDARENES (GIRONA)

NIF/CIF:.................................................................................... NIF/CIF: A-17034844
La part venedora manifesta:
Haver presentat la DUN (Declaració única agrària) l’any anterior
Tenir nº d’autorització productor de matèria primera per alimentació animal.
Haver-li estat atorgades les Ajudes de la PAC l’any anterior
Preus orientatius de compra: Veure: www.esporc.com
La part venedora decideix que el contracte de compravenda és:
CEREAL: PANÍS/BLAT DE MORO
1) Contracte de venda al preu del dia.
PREU: ........................€/t
Preu: Els preus de compra de ESPORC segueixen l’evolució i tendències dels mercats. La part venedora
manifesta que el preu cobreix els costos de producció. Entrega la part venedora els bens descrits
en el present acte.
Condicions de pagament: A 15 dies de la data d’entrada mitjançant transferència bancària o xec.
2) Contracte de venda a data diferida.
La data de la venda es decideix per la part venedora. La part venedora te el dret de desistir i
recuperar la quantitat dipositada en cas de desacord fent front a les despeses que hagi ocasionat.
Data límit de venda: El 50% del total entregat el 30 d’abril de 2023. La resta pendent (50%), amb
data límit de venda el 31 de juliol de 2023.
Preu: Els preus de compra de ESPORC segueixen l’evolució i tendències dels mercats. S’aplicarà un
descompte de menys 0,7€/t i mes a partir del 1 de desembre (import que es correspon al servei
d’emmagatzematge i desinsectació). No hi ha cost d’entrada fix.
Condicions de pagament: A 15 dies de la data de venda (fixació del preu) mitjançant transferència
bancària o 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.
QUANTITAT: Segons albarans adjunts.
Taula d’assecatge en funció de la humitat per conèixer el preu final del panís per la collita 2022/23 a la pàgina web
de ESPORC, S.A. (www.esporc.com).
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. La part venedora declara complir amb
les obligacions en matèria d'higiene de la producció primària establertes a l'annex I dels Reglaments
(CE) núm. 852/2004 i 183/2005.
ESPORC valora el compliment de les bones condicions agràries i mediambientals en la producció vegetal
requerides dins la condicionalitat de la PAC d’acord amb el seu sistema de gestió ambiental.
En compliment d’allò disposat a l’article 13 de la Llei 12/2013, de 2 d’agost les parts declaren que el present
contracte conté tota la informació necessària per a donar compliment a les seves respectives obligacions
contractuals. La durada del present contracte coincidirà amb el termini màxim establert per a les
prestacions que s’hi estableixen.
Davant qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en el desenvolupament de la present relació contractual, les parts
s’obliguen a negociar en base a la bona fe la cerca d’una solució amistosa, amb caràcter preferent a l’auxili judicial.
En el cas que dita solució no pugui assolir-se seran competents per a conèixer dels conflictes i controvèrsies els
jutjats del partit on radica el domicili de l’empresa venedora.
En compliment del Reglament UE 2016/679 de 27 d’abril de protecció de dades de caràcter personal, el
venedor 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).
FORMA DE PAGAMENT: TRANSFERÈNCIA
XEC
Nº COMPTE CORRENT: ES...........................................................................................................................
REA (12% IVA /2% Retenció):

Autoritzo a la part compradora a realitzar la factura a compte de la part

RGA (4% IVA/2% Retenció):

venedora: SI

NO

NAC (4% IVA):
TELÈFON:................................ E-MAIL:..............................................................
SIGNATURA VENEDOR:

SIGNATURA COMPRADOR: XAVIER SOLANES TAULER
(46141724K) en representació de ESPORC, S.A.

