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CORRECCIÓ D’ERRATA DEL 25-03-2015 PER LA QUAL S’ESMENA UN ERROR DE TRANSCRIPCIÓ EN EL 

DECRET DEL 18-03-2015 PEL QUAL ES REGULA L’ESTABLIMENT DEL CALENDARI DE VENDA EN 

REBAIXES. 

 

Correcció d’errata 

Vist que s’ha constatat un error de transcripció en el 

Decret de data 18-03-2015, publicat al Butlletí Oficial 

del Principat d’Andorra, núm. 23, any 27 del 25-03-

2015, pel qual es regula l’establiment del calendari 

de venda en rebaixes, es torna a publicar 

íntegrament a efectes de seguretat jurídica. 

“Decret pel qual es regula l’establiment del calendari 

de venda en rebaixes 

Exposició de motius 

L’article 74 de la Llei 12/2013, del 13 de juny, de 

comerç, atorga al Govern, amb consulta prèvia al 

sector del comerç, la facultat d’establir un calendari 

durant el qual els comerços poden dur a terme la 

venda en rebaixes. 

Cada comerciant és lliure d’efectuar o no la venda en 

rebaixes, tot i que si decideix dur-la a terme ho ha de 

fer tenint en compte les condicions establertes en la 

normativa vigent en matèria de comerç i durant els 

terminis que estableix el calendari que aprova aquest 

Decret o els que successivament s’estableixin, 

respectant en tot moment els drets dels consumidors 

i la bona fe en les relacions de consum. 

Així mateix, i a petició del sector del comerç, es 

regulen les rebaixes privades. L’objectiu no és cap 

altre que la voluntat del sector de beneficiar els seus 

clients de programes de fidelització donant-los 

prioritat, en els períodes de venda en rebaixes, 

respecte de la clientela general. 

Amb la voluntat d’establir una regularitat en l’inici del 

períodes de rebaixes i d’oferir més garanties als 

operadors del sector, el present decret preveu una 

fórmula genèrica d’inici dels referits períodes. 

L’aprovació d’aquest Decret, que regula els períodes 

en què es pot dur a terme la venda en rebaixes, és 

fonamental per al respecte dels drets i els interessos 

dels consumidors. Ara bé, també és molt convenient 

per dotar el sector del comerç d’una imatge millor, de 

transparència i de qualitat. Alhora, reforça el dret a la 

informació dels consumidors, permet la llibertat de 

decisió del comerciant i salvaguarda l’equilibri normal 

en les prestacions contractuals. 

A proposta del ministre d’Economia i Territori en 

funcions, el Govern, en la sessió del 18 de març del 

2015, aprova el Decret següent: 

Article 1 

1. Es considera venda en rebaixes la venda en què 

els productes que es venen s’ofereixen a un preu 

reduït respecte del seu preu anterior. 

2. Es considera venda en rebaixes privades la venda 

en rebaixes que el comerciant pot dur a terme en el 

període que s’estableixi, segons l’apartat 2 de l’article 

2. Les rebaixes privades únicament es poden 

comunicar i dirigir als clients que prèviament formin 

part dels programes de fidelització dels comerços. En 
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cap cas es poden comunicar en els locals destinats a 

l’activitat comercial ni per altres mitjans publicitaris 

d’àmbit general. 

Article 2 

1. Els períodes de venda en rebaixes d’estiu i 

d’hivern s’inicien, respectivament, el tercer divendres 

del mes de juny i el tercer divendres del mes de 

desembre. Cadascun d’aquests períodes de venda 

en rebaixes pot tenir una durada màxima de 3 

mesos. 

2. La venda en rebaixes privades únicament pot tenir 

lloc durant els 4 dies previs a l’inici dels períodes de 

rebaixes establerts en l’apartat anterior. El 

comerciant que vulgui realitzar venda en rebaixes 

privades haurà de complir amb el que s’estableix en 

l’apartat 2 de l’article 1. 

Article 3 

Els comerciants que optin per dur a terme la venda 

en rebaixes han de complir el que es disposa en 

aquest Decret i en la normativa vigent en matèria de 

comerç. 

Disposició derogatòria 

Queda derogat el Decret del 26-11-2014 pel qual es 

regula l’establiment del calendari de venda en 

rebaixes. 

Disposició final 

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de ser 

publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. 

 

 

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general. 

Andorra la Vella, 18 de març del 2015 

Antoni Martí Petit 

Cap de Govern en funcions” 

Cosa que es fa pública per a coneixement general. 

Andorra la Vella, 25 de març del 2015 

p.d. 

Gilbert Saboya Sunyé 

Ministre d’Afers Exteriors en funcions 
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