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Amb el suport de:



NOU RÈGIM DE 
GARANTIES A 
PARTIR DE L’1 DE 
GENER DE 2022
El Reial decret llei 7/2021 va transposar 
les Directives Europees (UE) 2019/770 
i 2019/771, que afecten la normativa 
espanyola de consum, concretament al text 
refós de la Llei General per a la Defensa 
dels Consumidors i Usuaris i altres lleis 
complementàries (Reial decret legislatiu 
1/2007, de 16 de novembre), ampliant 
els drets dels consumidors i garantint una 
major durabilitat dels béns, amb la finalitat 
d’aconseguir patrons de consum més 
sostenibles i una economia circular.

La garantia legal  
dels productes

La garantia legal mínima dels productes 
nous serà de tres anys i la dels serveis 
i continguts digitals dos anys. Quant 
als productes de segona mà, que el 
comprador i el venedor podran acordar un 
període de garantia menor de tres, però en 
cap cas podrà ser inferior a un any. 

El fabricant podrà oferir a les persones 
consumidores condicions més favorables 
a través de la seua garantia comercial o les 
que anuncie a través de la seua publicitat 
que seran vinculants sempre que siguen 
condicions més beneficioses per a la 
persona consumidora.

L’obligació 
de mantindre 
l’existència de 
peces de reparació 
s’estén a 10 anys
Els fabricants hauran de garantir 
les peces de recanvi durant 10 
anys des que el producte deixa de 
fabricar-se. L’objectiu és que els 
consumidors puguen allargar la vida 
útil dels productes i reduir l’impacte 
mediambiental

El termini d’inversió de la 
càrrega de la prova per a 
acreditar la falta de conformitat 
serà de 2 anys, depenent de 
l’objecte contractual
Si durant els dos primers anys després de la garantia el 
producte presentara algun tipus de defecte o les seues 
característiques no es correspongueren a les contractades o 
anunciades, s’entendrà que aqueix defecte és de fàbrica llevat 
que el venedor demostre el contrari o que eixa presumpció 
siga incompatible amb la naturalesa dels béns.

Per als productes de segona mà, si la garantia pactada fora 
de 3 anys, el termini d’inversió de la càrrega de la prova seria 
també de 2 anys, però si s’acordara una garantia menor, 
el termini d’inversió de la càrrega de la prova no podrà ser 
inferior al període pactat que, en qualsevol cas, serà, com a 
mínim, un any. 

Per al subministrament de continguts o serveis digitals aquest 
termini serà d’un any com a mínimEl termini per a 

reclamar les faltes 
de conformitat 
passa a ser de 
5 anys
Les persones consumidores disposen 
d’un termini de 5 anys per a reclamar 
al venedor, o, en defecte d’això, al 
productor, la falta de conformitat dels 
productes.

Quan s’entén que hi ha falta  
de conformitat amb el producte? 

Quan el producte no s’ajuste a la descripció realitzada pel venedor i no 
posseïsca les qualitats que li haja presentat a la persona consumidora 
en forma de mostra o model. El producte no siga apte per als usos a què 
ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus.

El producte no siga apte per a qualsevol ús especial requerit pel consumidor 
i usuari i l’haja posat en coneixement del venedor i aquest haja admés que 
el producte és apte per a aqueix ús determinat.

El producte no present la qualitat i prestacions habituals d’un producte del 
mateix tipus que el consumidor i usuari puga amb fonament esperar de la 
naturalesa del producte i de les seues característiques informades en la 
publicitat i en el seu etiquetatge.


