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REBAIXES

1. REBAIXES
S'entén per rebaixa la reducció en els  preus que els béns o serveis hagin tingut amb anterioritat, la qual en cap cas no 
implicarà una reducció de la qualitat.

1.1 REQUISITS DELS BÉNS O SERVEIS REBAIXATS
- La reducció que s'apliqui en els preus que els béns o serveis hagin tingut amb anterioritat s’ha d’indicar de manera clara, i 
també s’ha d’informar del preu normal o habitual i i del preu rebaixat. 

- S’entén per preu habitual o normal el que s’hagi aplicat al mateix establiment almenys durant 1 mes dins dels 6 mesos 
anteriors a l’inici de la rebaixa, oferta o promoció. 

- No es poden destinar a la venda en període de rebaixes els productes que han estat objecte d'alguna activitat de 
promoció en el mateix establiment dins el termini d’un mes immediatament anterior a la data d’inici del període legal de 
rebaixes.
    
- El béns o serveis rebaixats han de tenir les mateixes garanties que abans de les rebaixes.
    
- No es poden vendre com a rebaixats els productes deteriorats, defectuosos, desaparellats, ni productes que presentin 
qualsevol mancança amb relació al mateix producte original posat a la venda, o productes que es considerin 
manifestament obsolets, els de baixa qualitat o els adquirits expressament per a aquesta finalitat. 
        
- Els productes que no són considerats manifestament obsolets però que han format part de l’estoc de l’empresa venedora 
durant un mínim de sis mesos, immediatament anteriors a l’inici de la venda en rebaixes, es poden oferir sense que els 
afecti la prohibició de la venda a pèrdua.
    
- Si el comerciant fa compatible la venda en rebaixes amb una altra activitat de promoció de vendes, ha de fer-ho en espais 
clarament diferenciats i degudament senyalitzats.

1.2 CONDICIONS DE VENDA
 - L’establiment no té l’obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, a menys que ho anunciï, excepte quan 
tinguin defecte o tara.
- Els establiments poden no acceptar devolucions ni vals en els períodes de rebaixes. Si accepten devolucions, s'interpreta 
que s'ha d'aplicar el preu que consti en el tiquet, és a dir, en el moment de la compra.  
- L’anunci de «rebaixes» no és compatible amb cap altre anunci que generi confusió en el públic sobre la modalitat de 
venda efectivament practicada.
- Cal diferenciar entre les vendes de rebaixes i altres tipus de vendes a preus inferiors als habituals com ara les vendes en 
liquidació i les vendes de saldos.
- A l’establiment, els productes rebaixats han d’estar diferenciats de la resta.
- Si l’establiment admet les targetes de crèdit com a forma de pagament habitual, també ha d’admetre aquest sistema en 
rebaixes.
- Quan s'anuncia tot a un preu o tot rebaixat %, tots els productes han d'estar rebaixats.
   
1.3 PERÍODES DE REBAIXES
La venda en rebaixes es pot dur a terme, a criteri de cada comerciant i durant el termini que aquest consideri convenient, 
en els períodes estacionals següents:

    a) Període estacional d’hivern: del 7 de gener al 6 de març, ambdós inclosos. 
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- Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció.
- Decret llei 4/2012, de 30 d’octubre, de mesures en matèria d’horaris comercials i determinades activitats de promoció.
- Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (versió consolidada).
- Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat 
econòmica. (Versió consolidada)
- Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i 
usuaris i altres lleis complementàries (versió consolidada).
- Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista (versió consolidada).
- Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 
1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre. (Versió consolidada)
-Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial (versió consolidada). 
DATA D'ACTUALITZACIÓ: 30/4/2015

-

    B) Període estacional d’estiu: de l'1 de juliol al 31 d’agost, ambdós inclosos.
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