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Condicions Generals de Venda de Barcelonesa de Drog as y Productos Químicos, S.A.U 
BDPQ PORTUGAL – UNIPESSOAL, LDA, BARCELONESA FRANCE , SAS. 

1. QÜESTIONS GENERALS 

Aquestes Condicions Generals de Venda seran d'aplicació a totes les vendes que realitzi 
Barcelonesa de Drogas y Productos Químicos, S.A.U , BDPQ PORTUGAL – UNIPESSOAL, LDA 
i BARCELONESA FRANCE, SAS (en endavant Barcelonesa, Barcelonesa Portugal i 
Barcelonesa France ) prevalent sobre les Condicions Generals de Compra i / o Venda del 
comprador, així com sobre les condicions de la Comanda rebudes del mateix. Les Condicions 
Particulars que eventualment es pactin prevaldran sobre aquestes Condicions Generals de 
venda només en el cas que tinguin forma escrita i siguin subscrites per les parts contractants, 
mantenint-se aquestes Condicions Generals en tot allò que no hagi estat derogat per una 
condició particular. Tota ordre o comanda enviada a Barcelonesa implica l'acceptació prèvia i 
sense reserva per part del comprador d'aquestes Condicions Generals. 

2. COMANDES 

La Comanda únicament es considerarà acceptada per Barcelonesa,Barcelonesa Portugal i 
Barcelonesa France una vegada emesa per escrit l'acceptació de la mateixa mitjançant el 
document de confirmació de la compra, on constaran les condicions principals (materials, 
envasats, quantitats, preu de venda, data de lliurament prevista, INCOTERM) .Una vegada 
acceptada la Comanda per Barcelonesa, Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France, aquesta 
serà entesa com a ferma en els termes i condicions pactats. La seva modificació posterior serà 
possible sempre que sigui acordada novament de mutu acord. Per a l'acceptació d'una Comanda, 
Barcelonesa, Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France es reserva el dret de demanar 
garanties de pagament i de correcte compliment dels compromisos del comprador i fins i tot a 
rebutjar la venda de Productes o exigir pagaments al comptat per als Compradors amb els quals 
ha experimentat problemes de pagament. 

3. ELECCIÓ DEL PRODUCTE  

El comprador és l'únic responsable de l'elecció del Producte de la compravenda, així com de l'ús 
o funció a que el mateix es destini. Per tant, i d'acord amb el que figura en els seus catàlegs, 
tarifes i / o informacions generals sobre el Producte, Barcelonesa , Barcelonesa Portugal i 
Barcelonesa France no es fa responsable ni garanteix que el Producte sigui l'adequat per a les 
aplicacions tècniques preteses pel comprador, ni per assolir, en tot o en part, els objectius 
previstos per aquest en efectuar la seva compra dels Productes. 

4. LLIURAMENT DELS PRODUCTES 

Els terminis d'expedició i lliurament es comptaran des de l'acceptació de la Comanda i són 
merament indicatius, sense tenir dret el comprador a cap indemnització per eventuals retards en 
el lliurament. 

Barcelonesa, Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France realitzarà els esforços necessaris i 
raonables per tal de complir amb la Comanda en els termes, condicions i dates de lliurament 
acordades, i sempre que el seu proveïdor al seu torn li hagi servit en termini, i informarà al client 
dels canvis ocasionats si els hagués. En aquest cas, buscaria acordar la millor solució per a 
ambdues parts. 
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Barcelonesa, Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France queda autoritzada a realitzar 
lliuraments parcials, informant al comprador amb la deguda antelació i buscant la millor 
alternativa per ambdues parts. Així mateix, podrà suspendre la seva obligació de lliurament dels 
materials en cas que el comprador no complís amb qualsevol de les seves obligacions, 
financeres, de seguretat, o altres justificades o bé per motius de cas fortuït i / o força major. 

El comprador podrà encarregar a Barcelonesa, Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France la 
descàrrega dels Productes en el lloc de destinació. En el cas que la descàrrega es demori per 
un termini superior a 2 hores, des de l'arribada del transportista al lloc de destinació, per causes 
no imputables a Barcelonesa, Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France es carregarà al 
comprador les despeses derivades d'aquesta demora. 

En el lliurament de mercaderies a granel el transportista podrà ajudar en les operacions de 
descàrrega, però en cap cas connectarà les mànegues als tancs d'emmagatzematge o bombes 
de descàrrega, el que ho haurà de fer el personal del receptor sota la seva responsabilitat. 

5. RECLAMACIONS 

El comprador està obligat a la revisió de la quantitat i la qualitat dels materials en el moment de 
la seva recepció. En aquest cas, haurà de realitzar la corresponent reserva a l'albarà de 
lliurament. 

En el cas que els defectes no siguin visiblement aparents, és a dir, que es tracti de vicis ocults 
que no procedeixin d'un cas fortuït o força major, el comprador ha de comunicar el defecte 
fefaentment a Barcelonesa, Barcelonesa Portugal  i Barcelonesa France dins dels 3 dies naturals 
següents al dia de la recepció dels Productes. No fer ús de tal dret no podrà significar un 
increment de la responsabilitat de Barcelonesa , Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France, si 
el Producte fora diferent a la comanda o es contaminés amb una altra mercaderia del client. En 
cap cas s'admetran reclamacions un cop transcorreguts els terminis establerts en aquesta 
clàusula. 

Barcelonesa, Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France informarà per escrit mitjançant 
justificant de recepció de la recepció de la reclamació i procedirà a la resolució de la mateixa en 
un termini de 20 dies hàbils a partir de l'emissió d'aquest justificant de recepció. Es considera 
material defectuós aquell que no compleixi les especificacions descrites a les especificacions de 
venda (defecte no aparent) o aquell que tingués un defecte evident i demostrable d'envàs i / o 
embalatge. En aquest cas i sempre que el comprador ho hagi posat en coneixement de 
Barcelonesa, Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France en les condicions i terminis establerts 
en aquesta clàusula, Barcelonesa , Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France procedirà a la 
indemnitzar el comprador, a elecció de Barcelonesa , Barcelonesa Portugal i Barcelonesa 
France, amb la reposició dels materials previ lliurament dels Productes defectuosos o amb el 
reemborsament del preu pagat pel comprador, decisió que Barcelonesa, Barcelonesa Portugal  i 
Barcelonesa France comunicarà al comprador en un termini de 20 dies hàbils. 

El fet de presentar una reclamació no podrà donar dret al comprador a retardar o suspendre les 
seves obligacions de pagament o a reclamar cap tipus de penalització i / o indemnització a 
Barcelonesa, Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France. Així mateix, Barcelonesa, Barcelonesa 
Portugal i Barcelonesa France no serà responsable dels danys que pateixin els materials lliurats 
si, per part del comprador, s'incorre en una incorrecta manipulació del material, si haguessin estat 
de qualsevol forma alterats, o si haguessin estat objecte d'un emmagatzematge inadequat. 
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Barcelonesa ,Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France no serà responsable en cap cas de la 
idoneïtat d'un Producte per a un ús específic, ni estendrà la seva garantia sobre els productes 
per a terceres persones diferents del comprador. 

Pel que fa a lliuraments de Producte a granel en cisternes no s'acceptaran reclamacions per 
quantitat descarregada menors d'un 0,5% respecte al pes carregat en origen i certificat per 
Barcelonesa, Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France mitjançant tiquet de bàscula. 

Així mateix, Barcelonesa , Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France no serà responsable dels 
defectes en la qualitat o quantitat dels materials rebuts que es produeixin com a resultat del 
transport dels mateixos; llevat que expressament s'hagués pactat en la comanda. 

6. PREU, CONDICIONS DE PAGAMENT, TRANSMISSIÓ DE LA PROPIETAT 

El preu de venda vàlid serà el que consti a la confirmació de comanda que emet Barcelonesa, 
Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France, o en el seu defecte, el de la tarifa general de preus 
vigents. A aquest preu s’ afegirà l'IVA o qualsevol altre gravamen o impost vigent en el moment 
de la facturació. Si un cop realitzada la comanda es produís una variació substancial de costos 
o una variació de les taxes o impostos que graven els Productes, Barcelonesa, Barcelonesa 
Portugal i Barcelonesa France informarà el comprador de l'increment corresponent i per tant, del 
nou preu dels Productes. 

Aquests nous preus són els que s'aplicaran llevat que el comprador no els hagués rebutjat per 
escrit abans del lliurament del Producte. En el cas que, de conformitat amb l'anterior, el 
comprador no acceptés el nou preu, l'ordre de comanda s'entendrà per no realitzada, sense que 
per això es derivi cap responsabilitat a càrrec de Barcelonesa, Barcelonesa Portugal i 
Barcelonesa France. 

El termini màxim per al pagament dels materials es realitzarà als seixanta (60) dies data factura. 
Amb independència de la modalitat de pagament convinguda, el lloc de pagament serà el domicili 
de Barcelonesa, Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France. El retard en el pagament generarà 
automàticament, pel mer incompliment del pagament en el termini pactat, un interès de demora 
segons estableix la llei 3/2004, article 7.2, per al cas d'Espanya, i del que marqui la legislació 
corresponent, en el cas d'altres països conforme la  transposició de la Directiva 2000/35/CE, del 
Parlament Europeu y del Consell, de 29 de juny de 2000. 

S'exclou expressament la possibilitat que el Comprador pugui compensar factures contra imports 
deguts per Barcelonesa, Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France. 

En el cas que el Comprador revengui Productes encara no abonats a Barcelonesa, Barcelonesa 
Portugal i Barcelonesa France, li cedirà qualsevol dret que pogués ostentar sobre els mateixos, 
incloent sense caràcter limitatiu, a més del dret de crèdit per al cobrament del seu preu, qualsevol 
indemnització que li fos deguda per responsabilitat contractual o extracontractual, a l'efecte 
facilitarà tota la informació que Barcelonesa, Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France 
consideri necessària i que serà igualment facilitada en cas d'exercici d'una terceria de domini 
sobre els mateixos béns. 

Barcelonesa, Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France es reserva el domini dels materials fins 
al moment en què s'efectuï el pagament dels mateixos. El repartiment de riscos i la transferència 
de propietat estaran governats per la clàusula INCOTERM en vigor que es pacti expressament, 
i que apareixerà a la confirmació de comanda que emet Barcelonesa , Barcelonesa Portugal i 
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Barcelonesa France. La transferència de la propietat s’efectuarà encara que el comprador 
decideix retardar la seva recollida. 

Tot impagament parcial o total d'una sola factura donarà dret a Barcelonesa, Barcelonesa 
Portugal i Barcelonesa France a reclamar, sense previ avís, el pagament immediat de tot l'import 
pendent de cobrament, fins i tot el no vençut i de subordinar el subministrament d’una nova 
Comanda a aquest pagament. Així mateix, Barcelonesa ,Barcelonesa Portugal i Barcelonesa 
France podrà procedir a la suspensió immediata del subministrament. 

La declaració de concurs, insolvència de fet i / o de dret, la liquidació judicial o extrajudicial del 
comprador, o de manera general, qualsevol modificació del seu estatut jurídic que afecti la seva 
solvència, comportarà al fet que Barcelonesa, Barcelonesa Portugal  i Barcelonesa France pugui 
exigir de forma immediata tots els crèdits per totes les mercaderies lliurades i no pagades pel 
comprador. 

En cas de retard o incidència en el pagament, Barcelonesa , Barcelonesa Portugal  i Barcelonesa 
France podrà procedir a la recuperació de la mercaderia pendent de pagament i / o a la iniciació 
de les accions legals pertinents. 

 
7. ENVASOS I TRACTAMENT DE RESIDUS 

El posseïdor final a Espanya del residu d'envàs o envàs usat, és el responsable del seu lliurament 
per a una correcta gestió ambiental, de conformitat amb la Llei 11/1997, el Reial Decret 782/1988, 
el Reial Decret 252/2006 i legislació anàloga . El posseïdor final en qualsevol altre Estat membre 
de la Unió Europea de residus o envasos o envàs usat és el responsable de la seva correcta 
gestió ambiental de conformitat amb les Directives 1994/62 CEE de 20 de desembre i 2004/12 
CEE de 11 de febrer i normativa estatal aplicable. 

Els envasos consignats seran propietat de Barcelonesa, Barcelonesa Portugal i Barcelonesa 
France, i no podran ser utilitzats per a usos i productes diferents al Producte lliurat. El comprador 
lliurarà una fiança en garantia de la devolució d'envasos que li serà retornada únicament en el 
cas que es trobin en bon estat per al seu reutilització. Aquesta serà objecte de pacte exprés entre 
les parts en el que es refereixi a la seva quantia. Els envasos s'han de lliurar sense trencaments 
en la seva estructura o forats en el cos. En cas de rebre algun envàs deteriorat total o parcialment 
es procedirà a la seva destrucció o reparació, en aquest cas el client es farà càrrec del seu cost. 
Els envasos s'han de lliurar totalment buits, ben tancats i amb l'etiqueta original de Barcelonesa, 
Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France. En el cas que es rebin amb més d'un 0,5% de 
producte en el seu interior es considerarà que conté residus i el comprador es farà càrrec del 
cost de la destrucció del residu i, si escau, de l'envàs. El dret de devolució dels envasos caduca 
als 3 mesos de la data de factura. Transcorreguts els 3 mesos serà decisió de Barcelonesa, 
Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France acceptar la seva devolució, i en el cas dels envasos 
de 600 i 1000 litres, a partir d'aquesta data ja cada mes transcorregut fins a la seva devolució se 
li sumarà un 10% de demèrit sobre l'import de la fiança, arribant a un màxim del 100%. 
Barcelonesa, Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France no es farà responsable d'aquells 
envasos que no li siguin retornats, ni d'aquells que no reuneixin les condicions de devolució 
indicades. 
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Període  % Demèrit 
sobre fiança 

60 dies   AVÍS 
91 a 120 dies 10% 
121 a 150 dies 20% 
151 a 180 dies 30% 
181 a 210 dies 40% 
211 a 240 dies 50% 
241 a 270 dies 60% 
271 a 300 dies 70% 
301 a 330 dies 80% 
331 a 360 dies 90% 
Més de 365 dies 100% 

8. RECÀRREC COMERCIAL 

Barcelonesa,Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France es reserva expressament el dret a 
aplicar recàrrecs comercials a aquelles operacions que per dificultat de servei, complexitat en el 
lliurament o costos associats a aquest, es justifiquin econòmicament i no hagin estat pactades 
explícitament en qualsevol altre document per ambdues parts. 

La Comanda mínima s'estableix en 300 € per a lliuraments a Espanya i en 400 € a Portugal i 
França. Els lliuraments que no arribin a aquest import de venda es completaran amb un 
suplement per preparació de Comanda que serà comunicat a la confirmació de comanda emesa 
per Barcelonesa, Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France. Per altres àrees de venda, 
Barcelonesa, Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France comunicarà en el document de 
confirmació de la compra la quantia del suplement. 

9. ELECCIÓ I US DELS PRODUCTES. RESPONSABILITAT DE BARCELONESA, 
BARCELONESA PORTUGAL I BARCELONESA FRANCE. 

Correspon a Barcelonesa, Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France assessorar i informar 
sobre l'aplicació i el correcte ús dels materials, sense ser en cap cas responsable dels usos que 
finalment decideixi el client, el qual serà l'únic responsable del compliment de la normativa 
aplicable en relació amb la utilització que faci dels productes. 

El comprador és l'únic responsable de l'elecció del Producte objecte de la compravenda, així com 
de l'ús o funció al fet que el mateix es destini. Per tant, i d'acord amb el que figura en els seus 
catàlegs, tarifes i / o informacions generals sobre el Producte, Barcelonesa , Barcelonesa 
Portugal i Barcelonesa France no es fa responsable ni garanteix que el Producte sigui l'adequat 
per a les aplicacions tècniques preteses pel comprador, ni per assolir, en tot o en part, els 
objectius previstos per aquest en efectuar la seva compra dels productes. 

Barcelonesa, Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France només serà responsable dels danys i 
perjudicis causats dolosament en el compliment de les seves obligacions contractuals. 
Barcelonesa, Barcelonesa Portugal  i Barcelonesa France, serà responsable que el Producte 
lliurat respongui a les especificacions tècniques sol·licitades pel comprador però no serà 
responsable de la idoneïtat del producte per a l'ús al qual el comprador el destini. Barcelonesa, 
Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France no assumeix cap responsabilitat davant del 
comprador de la manca de subministrament d'un Producte per causa imputable al fabricant o 
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proveïdor del mateix, sense perjudici que tan aviat com li sigui notificada pel fabricant o el 
proveïdor aquesta falta de subministrament, el posi en coneixement del comprador i realitzi els 
seus millors esforços per trobar un Producte de característiques similars. 

En conseqüència, el comprador indemnitzarà i mantindrà indemne a Barcelonesa, Barcelonesa 
Portugal i Barcelonesa France de qualsevol reclamació, dany, pèrdues, costos, despeses, i de 
qualsevol altra responsabilitat de qualsevol naturalesa que Barcelonesa, Barcelonesa Portugal i 
Barcelonesa France pateixi o en la qual incorri com a conseqüència d'una utilització incorrecta 
dels productes d'acord amb la legislació vigent. 

10.  RESCISSIO DE CONTRACTE. 

Seran causes de rescissió de contracte les següents: 

 L’ extinció de la personalitat jurídica de qualsevol de les parts. 
 El concurs de creditors de les parts, sense perjudici dels drets i accions que a cada part li 

pugui correspondre. 
 L’ incompliment per part del comprador o venedor de les obligacions assumides en virtut de 

les presents Condicions Generals de Venda. 
 La falta de pagament per part del comprador de qualsevol de les factures en el termini acordat. 
 El mutu acord de les parts amb els efectes que estableixin. 

 
11. PROTECCIÓ DE DADES 

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i deL 
Consell de 27 d'abril de 2016 (en endavant RGPD), de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD) i 
qualsevol altra normativa de protecció de dades aplicable, l'informem que les dades personals 
comunicades seran incorporades a una bases de dades titularitat i responsabilitat de 
BARCELONESA DE DROGUES i PRODUCTES QUÍMICS, SAU (en endavant 
BARCELONESA). La finalitat i base legal és la gestió de la relació contractual i el manteniment i 
desenvolupament de relacions comercials basant-se en l'interès legítim comercial de 
BARCELONESA. Identitat: BARCELONESA DE DROGUES I PRODUCTES QUÍMICS, S.A.U; 
CIF, A08435919; amb domicili al C / Crom, 14, 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona); amb 
telèfon 933770208; i correu electrònic barcelonesa@barcelonesa.com. Les seves dades es 
conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament, i un cop finalitzat el mateix 
es mantindran a disposició de l'administració pública, jutges i tribunals durant el termini previst 
de prescripció de les accions que siguin aplicables al tractament de les seves dades . Per a 
qualsevol assumpte relacionat amb el tractament de dades de persones físiques per part de 
BARCELONESA es pot adreçar al nostre Delegat de Protecció de Dades a través de la següent 
adreça de correu electrònic rgpd@barcelonesa.com. Per a qualsevol assumpte relacionat amb 
el tractament de dades de persones físiques per part de BARCELONESA podrà dirigir-se a la 
següent adreça de correu electrònic rgpd@barcelonesa.com. 

Vostè té reconegut l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i 
portabilitat de les dades facilitades que podrà exercitar mitjançant l'enviament d'una petició 
escrita a C / Crom, 14, 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) - BARCELONESA , Dep. Legal, 
o per correu electrònic a l'adreça rgpd@barcelonesa.com. De la mateixa manera, l'informem que 
té el dret a retirar el seu consentiment amb finalitats comercials per al tractament dades per part 
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de BARCELONESA i que li assisteix el dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció 
de Dades. 

No es produiran cessions o comunicacions de dades llevat de les prestacions de serveis de 
tercers com encarregats de tractament, amb els quals BARCELONESA ha signat els 
corresponents contractes d'Encarregat de Tractament i verificat que els mateixos reuneixen les 
garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de tal manera que 
el tractament es realitza d'acord amb els requisits de l'RGPD garantint la protecció dels drets de 
la persona interessada. 

BARCELONESA es compromet a complir la seva obligació de guardar secret respecte de les 
dades de caràcter personal i garanteix l'adopció de les mesures de seguretat legalment exigibles 
i necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva 
alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, 
naturalesa de les dades i riscos als quals estan exposats. 

Té més informació sobre el tractament de les seves dades a la política de privacitat 
(https://www.grupbarcelonesa.com/es/politica-de-privacidad). 

12.  PROPIETAT  INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL. 

La propietat intel·lectual i / o industrial de la Comanda en tots els seus termes, i la informació 
adjunta a la mateixa així com la dels Productes objecte de subministrament pertany a 
Barcelonesa, Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France o als seus proveïdors; per la qual cosa 
queda prohibida la seva utilització per part del comprador per a altres fins que no sigui el 
completament de la Comanda, així com la seva còpia total o parcial o cessió d'ús a favor de 
tercers sense el previ consentiment de Barcelonesa ,Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France. 

13.  FORÇA MAJOR. 

Barcelonesa, Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France queda exonerada de qualsevol tipus 
de responsabilitat en cas de força major, o cas fortuït, d'acord amb el concepte de la mateixa en 
el Codi Civil, com a causa justificativa de l'incompliment d'una obligació, tenint aquesta 
consideració qualsevol altre cas en el qual per circumstàncies alienes a la voluntat de 
Barcelonesa, Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France, no resulti possible el compliment de 
l'obligació, com ara, sense caràcter limitador, guerra o atacs terroristes, catàstrofes naturals, 
vagues, escassetat de materials o canvis normatius. Si qualsevol de les causes impeditives del 
compliment de les obligacions de Barcelonesa , Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France es 
prolongués més enllà de tres mesos, Barcelonesa, Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France 
podrà resoldre la Comanda mitjançant notificació al Comprador, sense que per aquesta incorri 
en cap tipus de responsabilitat per part seva. En cas que el comprador es negués a rebre la 
mercaderia lliurada, Barcelonesa, Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France procedirà a seu 
emmagatzematge pel seu compte i risc. 

14.  CONFIDENCIALITAD. 

Les parts hauran de tractar confidencialment tots els documents, dades i informació 
proporcionada per ambdues parts i no revelar-los a cap tercer ni fer-lo servir per a cap propòsit 
diferent del compliment i desenvolupament del subministrament, llevat que consti el consentiment 
escrit i previ per part de l’ altra part. 
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15. LEGISLACIÓ APLICABLE I FUR 

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en relació amb el compliment de les presents 
Condicions Generals s'ha de resoldre en primera instància de forma amistosa, per a això les 
parts disposaran del termini d'un mes a comptar des de que hagués estat posada de manifesta 
per una de les parts. Transcorregut aquest termini, qualsevol de les Parts pot acudir a la 
jurisdicció ordinària, per a això les parts estipulen sotmetre tals controvèrsies als Jutjats i 
Tribunals de Barcelona, de Lisboa i de Lyon respectivament amb renúncia expressa a qualsevol 
altre fur que pogués correspondre'ls. 

Barcelonesa ,Barcelonesa Portugal i Barcelonesa France es reserva el dret a modificar aquestes 
Condicions Generals de Venda. 

Pot consultar les Condicions Generals de Venda a la nostra web corporativa 
www.grupbarcelonesa.com 
  


