
 
 

  

DECRET DEL 10-04-2019 PEL QUAL S’ESTABLEIX EL CALENDARI PEL PERÍODE DE VENDA EN 

REBAIXES PER A LA TEMPORADA D’ESTIU 2019. 

 

Decret pel qual s’estableix el calendari pel període de 

venda en rebaixes per a la temporada d’estiu 2019. 

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. 

El Decret del 18-03-2015 pel qual es regula l’establiment 

del calendari de venda en rebaixes preveu una fórmula 

genèrica d’inici dels períodes de rebaixes per tal d’obtenir 

una regularitat en l’inici del períodes de rebaixes i d’oferir 

més garanties als operadors del sector. 

Atès que el pla estratègic del turisme de compres identifica 

la necessitat de regular els períodes de rebaixes en el 

sentit de reduir la durada dels mateixos, als efectes 

d’assolir una major qualitat com a destí de compres, s’ha 

decidit establir les dates concretes d’inici del període de 

rebaixes d’estiu per aquest any. 

Cal recordar que 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 

establerts, respectant en tot moment els drets dels 

consumidors i la bona fe en les relacions de consum. 

A proposta del ministre d’Economia, Competitivitat i 

Innovació en funcions, el Govern, en la sessió del 10 d’abril 

del 2019, aprova el Decret següent: 

Article 1 

Aquest decret té per objecte únicament establir el calendari 

de venda en rebaixes per a la temporada d’estiu 2019. 

 

 

Article 2 

El període de venda en rebaixes per la temporada d’estiu 

2019 s’inicia el 21 de juny del 2019 i finalitza l’1 de 

setembre del 2019. La venda en rebaixes privades 

únicament pot tenir lloc durant el període comprès entre el 

14 i el 20 de juny del 2019. 

Article 3 

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 del Decret del 18-03-2015 pel qual 

es regula l’establiment del calendari de venda en rebaixes. 

Article 4 

Els comerciants que optin per dur a terme la venda en 

rebaixes han de complir el que es disposa en aquest 

Decret, en el Decret del 18-03-2015 pel qual es regula 

l’establiment del calendari de venda en rebaixes i en la 

normativa vigent en matèria de comerç. 

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, 10 d’abril del 2019 

Antoni Martí Petit 

Cap de Govern en funcions 
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