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LES REBAIXES EN EL 
COMERÇ

Les obligacions del comerciant 
i els drets dels consumidors



1.- VENDES A PREU REBAIXAT

S’entén com a rebaixes quen els articles objecte de 
la mateixa s’ofereixen en el mateix establiment que 
s’havien venut a un preu mes baix del que fins a 
les hores es venien.

No es pot qualificar de rebaixes aquells articles que 
no s’han posat a la venda anteriorment.

Tampoc podrà qualificar-se de rebaixes aquels
articles amb tara o defectuosos.

Els articles rebaixats hauran d’haver estat inclosos 
en l’oferta habitual de la botiga com a mínim un 
mes abans del període de rebaixes



2.- VENDES A PREU REBAIXAT
Vendes en les quals s’ofereix al públic, al mateix establiment en que 
s’exerceix habitualment l’activitat comercial, una reducció dels preus 
d’un producte o servei, en relació amb els preus practicats 
habitualment. REQUISITS

ABANS
P.V.P.
80 €

ARA
P.V.P. 
70 €

REBAIXES Els preus figuraran en lloc visible.

Al costat del preu habitual figurarà el 
preu rebaixat

Resta prohibida la venda sota la 
denominació de preus rebaixats 
articles deteriorats o expressament 
adquirits per a aquesta finalitat.

El dret a la garantia existeix encara que es compri en rebaixes.

Quan s'anunciïn les rebaixes per temps limitat l’estoc de productes 
estarà en relació al temps anunciat i en les mateixes condicions.



1.- VENDES A PREU REBAIXAT
TEMPORADA DE REBAIXES.

Les vendes a preus rebaixats només es poden realitzar en dues temporades 
anyals:

Una iniciada al principi de l’any.

L’altre en torn al període estival de vacances.

La durada de cada període ha de ser com a mínim d’una setmana i com a 
màxim de dos mesos.

Les dades les estableix el Govern de la Generalitat.



3.- VENDES A PREU REBAIXAT

Tampoc els articles rebaixats podran haver format 
part de cap promoció al menys un mes abans de 
les rebaixes.

Queda especialment prohibit oferir com a 
rebaixats articles deteriorats.

Els productes han de ser nous, actuals i de 
qualitat.

Els productes han d'exhibir obligatòriament el preu 
antic (taxat) i el preu rebaixat.



4.- VENDES A PREU REBAIXAT

• Les vendes de rebaixes sols podran tindre lloc dos 
períodes anuals, a primers d’any i al voltant de les 
vacances

•La durada de cada període no podrà ser inferior a una 
setmana ni superior a dos mesos.

•Les comunitats autònomes amb competències fixaran les 
dades de cada periode.

•Cada comerciant podrà fixar les seves rebaixes dins 
d’aquest període.



5.- VENDES A PREU REBAIXAT
LES TENDES OUTLET: LES REBAIXES DE TOT L’ANY
Que son les tendes outlet:

Outlet en sí mateix no vol dir res, s’associa a venda a “baix cost” i 
aprofita el “boom” de la novetat importada de l’extranger.
Són establiments que utilitzen un sistema de màqueting
comercial.
No és una venda especial de les que reconeix la legislació catalana 
i l’estatal.
No hi ha raó que impedeixi utilitzar aquesta nomenclatura, que és 
similar a la que abans s’utilitzava dient “venda directa de fabrica”, 
però ha de complir el principi bàsic de que no es pot vendre un 
producte que hagi estat en el circuit comercial anteriorment.
Outlet és comprar en origen a preu econòmic per vendre a vendre 
a preu econòmic competitiu.
No es poden vendre productes de liquidacions, saldos o de 
rebaixes.



ALTRES MODALITATS DE VENDA

1)VENDES EN LIQUIDACIÓ.

2)VENDES EN SALDOS.

3)VENDES EN PROMOCIÓ.

4)VENDES AMB OBSEQUIS



1.- VENDES EN LIQUIDACIÓ

CONCEPTE

Vendes de caràcter excepcional amb la finalitat d’exhaurir 
determinades existències de productes.

MOTIUS:

•Execució d’una decisió judicial.

•Decisió del comerciant.

AUTORITZACIONS:

•Per cessament total o parcial de l’activitat comercial.
•Canvi del ram del comerç o modificació substancial en la orientació del
comerç.
•Canvi de local o realització d’obres d’importància.
•Qualsevol supòsit de força major.



1.- VENDES EN LIQUIDACIÓ

També es consideraran com a vendes en liquidació 
aquelles per part de comercials en qualsevol dels 
següents casos:

•Tancament total o parcial del negoci. Si es 
parcial haurà d’assenyalar-se quins son els 
productes objecte de liquidació.
•Les liquidacions només es deuen de fer per 
tancament o canvi de l’activitat comercial.
•Les liquidacions es poden fer en qualsevol època 
de l’any
•Per vendre productes en liquidacions es 
necessària uns autorització prèvia de 
l’administració.
•Els productes ofertats en liquidació no han de 
ser defectuosos.



2.- VENDES EN SALDOS

•Es consideraran con a saldos aquells productes 
deteriorats, que tenen un desperfecte, o son 
obsolets i que per això veuen disminuir el seu valor 
de mercat.
•No es qualificaran com a saldos aquells productes 
que la seva venda sota aquest regim impliqui un 
risc o un engany per al comprador. Ni aquells que 
no es venen per tindre un preu inferior al habitual.
•Tampoc seran qualificats de saldos aquells 
productes que el comerciant no els tingui a la 
venda sis mesos abans de la data de venda
•Les vendes de saldos hauran d’anunciar 
obligatòriament aquest tipus de venda



2.- VENDES EN SALDOS

•Quan es tracti d’articles deteriorats o defectuosos 
haurà de constar aquesta característica de manera 
precisa o ostensible.
•La venda es pot efectuar a qualsevol època de l’any 
i s’ha de comunicar a l’administració.
•Els saldos són un tipus de venda que afecta a la 
qualitat del producte, ja que poden ser obsolets, 
defectuosos, deteriorats o desaparellats.
•S’ha d’informar clarament dels defectes que 
presenten i vendre’ls separadament dels altres 
productes per tal de diferenciar-los.
•No han de comportar RISC ni ENGANY per al 
comprador



3.- VENDES EN PROMOCIÓ

DEFINICIÓ

S’entén per venda en promoció aquella en la que el 
comerciant minorista ofereix al consumidor final 
unes condicions més favorables de les habituals 
mitjançant  les quals pot adquirir els articles 
promocionats amb incentius favorables ja siguin de 
preu reduït o amb obsequi.
El productes de promoció no podran estar 
deteriorats ni ser de qualitat inferior que als que 
desprès de la promoció formin part de l’oferta 
ordinària de l'establiment



3.- VENDES EN PROMOCIÓ

Quins requisits s’han de complir

És necessari que els articles hagin format part 
prèviament de les existències.
És obligatori informar al consumidor prèviament o 
en el moment de la compra:

•Quins son els productes de promoció
•Quines son les seves condicions de venda
•Com es poden pagar
•El període de vigència de la promoció.

És obligatori disposar d'existències suficients per fer 
front a la demanda d’un dia.



5.- VENDES AMB OBSEQUIS

Per a fomentar les vendes és pot oferir als compradors un altre 
producte o servei, ja sigui gartuïtament o a preu reduit. Això es 
pot fer de forma automàtica o mitjançant participació en 
sorteig.
Quan l’obsequi s’ofereixi en el envasos dels productes, hi haurà
dret al regal, com a mínim, durant els tres mesos següents a la 
data en que acabi la promoció. Queda prohibit oferir 
conjuntament dos o mes articles, llevat que:

•Existeixi una relació funcional entre ells.
•La venda en lots sigui la habitual del producte.
•Es pugui també comprar els articles per separat i al seu 
preu.
•Es tracti de lots que es venguin conjuntament, per raons 
estètiques o per a regal.

















PREGUNTES 
ORIENTADORES DE LA 

REGULACIÓ DE LES 
REBAIXES



De vegades els comerços en rebaixes no 
volen bescanviar el producte adquirit per un 
altre ni retornar els diners. Això és legal?
De fet, si el producte adquirit no està deteriorat o no és 
defectuós, el comerciant no té obligació de bescanviar-lo 
si no ho anuncia prèviament. Si anunciava aquesta 
possibilitat del canvi de producte abans de les rebaixes i 
no ho vol fer en aquest període, ha d’informar-ne els seus 
clients. 



De quina manera els comerciants han 
d’informar els consumidors sobre les 
condicions de la venda en rebaixes?

De qualsevol forma visible per als consumidors, bé sigui a 
l’aparador, bé sigui amb cartells situats en llocs a l’abast 
del consumidor dins de la botiga, etc. 



En rebaixes també es poden vendre articles 
antiquats o deteriorats?

Cal diferenciar el que són rebaixes d’altres vendes 
especials com ara saldos –articles antiquats o 
deteriorats– i liquidacions per tancament o canvi 
d’activitat comercial de l’establiment. Els productes 
rebaixats han d’haver estat a la venda amb anterioritat i a 
un preu més alt.



Quina diferència hi ha entre rebaixes i 
liquidacions?

S'entén per venda en rebaixes quan els articles rebaixats s'ofereixen 
en el mateix establiment en què habitualment s'exerceix l'activitat 
comercial, a un preu inferior al fixat abans de la venda esmentada. 
La venda en liquidació és la venda de caràcter excepcional i de finalitat 
extintiva de determinades existències de productes que, anunciada 
amb aquesta denominació o altra equivalent, es produeix com a 
conseqüència de l'execució d'una decisió judicial o administrativa, o és 
duta a terme pel comerciant o per l'adquirent del negoci en algun dels 
casos següents: cessament total o parcial de l'activitat comercial; canvi 
o modificació substancial de l'orientació del negoci; canvi de local o 
realització d'obres d'importància en el local i qualsevol supòsit de força 
major que obstaculitzi greument el desenvolupament normal de 
l'activitat comercial. 



Servei de Salut Pública i Consum
Passeig de la Vall d’Hebron, 171

Edifici Serradell, pl. 2 / Recinte “Llars Mundet”
08035 Barcelona

Tel. 93 402 21 43
Fax 93 404 91 93

http://www.diba.es/salutpconsum/consum/default.asp
sspc.consum@diba.es
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