
 
 
 

IDENTIFICACIÓ. 

Les condicions generals de contractació recollides en el present document són 

d'aplicació a totes les transaccions comercials que es realitzen a través de la pàgina 

www.mayor.cat, que el seu titular és Mayor Materials Per a La Construcció Sl, CIF. B- 

B43998574, amb domicili a Carretera Tortosa a L'aldea, KM 2, Tortosa, 43500 , 

Tarragona. 

Aquestes condicions generals de venda són les úniques aplicables i considerem que 

una vegada que hagi fet una comanda, hi haurà acceptat sense reserves les nostres 

condicions generals de venda després d'haver llegit. 

Accedint a www.mayor.cat el comprador es compromet a respectar les condicions 

generals i les Condicions d'Utilització que figuren en les mateixes. 

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu: 

marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, ..., així com el disseny gràfic, 

codi font i altres elements de software continguts en la pàgina Web (www.mayor.cat) 

són propietat de Mayor Materials Per a La Construcció Sl o de les empreses 

representants i fabricants dels productes i serveis oferts. Per tant estan subjectes a 

drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i 

internacional. 

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent de Mayor Materials Per a La 

Construcció Sl, o, si escau, del representant o del fabricant del producte titular dels 

drets, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús 

que excedeixi d'una utilització normal i necessària per a la visita de la pàgina i l'ús dels 

serveis oferts. 

 

ACTUALITZACIÓ DEL WEB SITE REFERIDA la CONTRACTACIÓ. 

Mayor Materials Per a La Construcció Sl. es reserva el dret a realitzar modificacions i 

actualitzacions sobre els productes, preus, promocions i altres condicions contingudes 

en www.mayor.cat, al seu abast, procura que la informació oferta en el website sigui 

veraç i aparegui sense errors tipogràfics. En cas que es produeixi algun error de 

tipografia, aliè a la voluntat de Mayor Materials Per a La Construcció Sl, es procedirà a 

la seva immediata correcció. Si succeís que algun client decidís fer alguna compra 

basant-se en un error d'aquest tipus, www.mayor.cat l'informarà de forma immediata 

d'aquest error, i les dos parts rescindir la compra sense cap cost sempre que es 

justifiqui l'existència d'aquest error. 



 
 
 

COM COMPRAR. 

Per realitzar una compra pot navegar pel nostre lloc web fins a trobar el producte 

desitjat. Un cop localitzat el producte, feu clic a sobre d'ell per obrir la fitxa del 

producte, on apareixerà una pantalla en què se li oferirà informació més detallada 

sobre aquest producte. 

Si continua interessat en la compra del producte, premeu el botó "Comprar", i veurà 

com el carret situat a la capçalera de la pàgina web (a dalt a la dreta) s'actualitzarà 

amb el producte seleccionat. Un cop finalitzada la selecció de productes a comprar, 

seleccioneu  la cistella per repassar la compra i fer-la efectiva. Un cop dins de la 

cistella pot canviar les unitats dels productes a comprar, eliminar productes de la 

cistella, recalcular el nou preu de les modificacions realitzades dins el carret. També hi 

ha l'opció de seguir comprant a l'enllaç "Tornar a la botiga". Un cop ja hi ha el carret 

preparat, prémer a "comprar" per a realitzar la compra. 

Si prem "comprar", apareixerà un formulari en el qual se li demanarà el seu correu 

electrònic i contrasenya registrada a les nostres webs. Si no està encara registrat a la 

nostra pàgina, apareixerà l'opció "nou client" per registrar-se. Si prem "Nou client", 

apareixerà un formulari en el qual se sol·liciten les seves dades. Si vol pot guardar les 

seves dades per a futures compres, introduint una contrasenya que haurà de recordar, 

juntament amb el correu electrònic introduït. Un cop introduït el correu electrònic i la 

contrasenya en cas d'estar ja registrat o emplenat el formulari de registre de nou 

usuari, apareixerà una nova pantalla on podrà canviar l'adreça d'enviament de la 

comanda si ho desitja i seleccionar el mètode de pagament. Premi el botó "OK. 

Continuar". 

A la següent pantalla, podrà confirmar totes les dades de la comanda. Un cop 

confirmades aquestes dades i si vol seguir endavant amb la compra, premi "Enviar 

comanda " i l’hi apareixerà una última pantalla de "Fi de la compra" en què es confirma 

que la comanda ha estat realitzada. 

 

FORMES DE PAGAMENT 

Posem a disposició del comprador dues modalitats per realitzar el pagament de la 

seva comanda: 

• Targeta bancària VISA o MASTERCARD a través de servidor segur. 

• Pagament en efectiu o amb targeta bancària al nostre magatzem de Tortosa 

 

 



 
 
 

FORMES D'ENVIAMENT 

Mayor Materials Per a La Construcció Sl. es reserva el dret de variar la manera 

d'enviament i la companyia per la qual s'efectua aquest, independentment del que s'ha 

exposat en aquesta pàgina i sempre que no suposi un perjudici manifest per al client. 

En cap cas es realitzaran enviaments a apartats postals. 

 

RECLAMACIONS, QUEIXES O DENÚNCIES. 

Per Reclamacions: 

Imprescindible primer dirigir-se a l'empresa. Pot remetre la seva reclamació 

telemàticament amb un formulari web o un correu electrònic amb justificant de 

recepció, o bé per correu postal certificat, burofax, etc. 

En l'escrit de reclamació ha d'incloure les seves dades (adreça, telèfon de contacte, 

etc.), una exposició dels fets i la petició que faci. 

Per queixes i denúncies: 

Podeu descarregar els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia per presentar la 

queixa o la denúncia directament en un servei públic de consum. 

 

DEVOLUCIONS 

Es considera devolució, i per algun motiu no queda satisfet amb la seva comanda i 

desitja que se li reemborsi l'import de l'article, té un termini de 30 dies, a comptar de la 

data d'entrega de la comanda, per retornar-lo. Les despeses generades per la 

devolució del producte seran a càrrec de comprador (art. 101.1 RDLg 1/2007). Només 

ha de fer-nos arribar els productes en perfectes condicions i en el seu embalatge 

original, incloent garanties, etiquetes i instruccions d'ús, és important que no presenti 

signes d'ús, invalidaria la devolució. En cas que rebem el producte en unes condicions 

NO òptimes, s'ho tornaríem de nou, generant unes despeses d'enviament a assumir 

pel client. 

Una vegada que rebem el producte en el nostre magatzem i verifiquem que es donen 

totes les condicions anteriors, Mayor Materials Per a La Construcció Sl gestionarà la 

devolució de l'import de la compra (en un període de 3 a 7 dies laborables), excepte 

els ports generats en el primer enviament. 

 

 



 
 
 

GARANTIES 

En el cas de productes defectuosos, totes les despeses d'enviament aniran a càrrec 

de Mayor Materials Per a La Construcció Sl. durant el primer mes transcorregut des de 

la seva venda Garanties (Llei, 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la Venda de 

Béns de Consum i Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris). 

El nostre producte disposa d’una garantia de 25 anys. Durant el període de garantia, 

l'article disposa de la garantia de fabricant. Per beneficiar-se d'aquesta garantia, ha de 

posar-se en contacte amb el nostre Servei d'Atenció a l'Client o amb el centre d'atenció 

a client de la marca del producte. Imprescindible conservar la factura original de 

compra. 

La garantia no cobreix la reparació de danys, ús o instal·lació incorrectes (no 

conformes a les instruccions de fabricant), d'un ús que afectés a la bona conservació 

de l'article, d'un ús comercial o col·lectiu i / o de l'ús d'accessoris o components no 

compatibles. 

 

CANCELACIONS. 

Es considera cancel·lació quan el client vol anul·lar una comanda que encara no ha 

estat pagada, no ha estat encara processada pels nostres magatzems, i per tant, no 

ha estat enviada. La comanda es podrà cancel·lar en cas: transferència bancària no 

rebuda. Si es donen les condicions prèviament esmentades, el client haurà de 

contactar el més aviat amb el Servei d'Atenció a l'Client; indicant que voleu cancel·lar 

la comanda i incloent el nombre d'ell mateix. 

 

L'usuari no pot cancel·lar el procés de compra si aquest ha estat pagat. Un cop rebem 

el pagament acceptat els nostres especialistes es posen mans a l'obra i és en aquest 

moment quan tramitem la teva comanda. Volem transmetre que tot aquest procés 

suposa una dedicació i implicació per part del nostre equip Bigmat Mayor, no solament 

de mà d'obra especialitzada i logística, sinó que alguns dels nostres productes han de 

ser comandes als fabricants amb els que treballem . 

En cas que la comanda hagi estat enviada, per tant que ja ha sortit de les nostres 

instal·lacions i està en mans del transportista, es considerarà llavors com una 

devolució. 

 

 

 



 
 
 

RESSENYES I COMENTARIS 

Mayor Materials Per a La Construcció Sl recomana als nostres clients que deixin 

alguna ressenya, comentari i pregunta sobre l’article en venda. Regularment 

supervisem aquest contingut i ens reservem el dret d'eliminar-lo, rebutjar-lo o editar-lo 

en qualsevol moment. A l'enviar informació als nostres llocs web com una ressenya, 

una pregunta tècnica sobre un producte o un comentari sobre el servei, el client entén 

que el que ha enviat no està protegit per drets d'autor i està permetent la seva aparició 

a les nostres botigues en línia. 

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 

Mayor Materials Per a La Construcció Sl li garanteix la confidencialitat de les seves 

dades personals. Cap de les dades que ens proporcioni serà compartida amb 

organitzacions o empreses alienes a nosaltres. 


