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REBAIXES 
 
 
Els comerços no estan obligats a rebaixar els preus en època de rebaixes, és una elecció 
de cada establiment. 
 
Els articles rebaixats han d’haver estat inclosos amb anterioritat, i durant un mínim d’un 
mes, en l’oferta habitual de vendes. Les rebaixes no poden implicar en cap cas una 
disminució de la qualitat dels productes. 
 
Les vendes en rebaixes poden tenir lloc en els períodes estacionals de més interès 
comercial segons el criteri de cada comerciant. La durada de cada període de rebaixes la 
decideix lliurement cada comerciant i ha d’indicar-se expressament en l’anunci. 
 
Les persones consumidores tenen els mateixos drets en rebaixes que durant la resta de la 
temporada. 
 
Els establiments comercials no estan obligats a fer canvis o devolucions tret que 
anunciïn aquesta possibilitat o el producte sigui defectuós. El comerç ha d’informar la 
persona consumidora de les condicions relatives als canvis i devolucions. 
 
Durant el període de rebaixes, l’establiment ha de continuar mantenint les mateixes 
condicions de venda que durant la resta de l’any. Si durant tot l’any un establiment 
anuncia que admet devolucions i canvis, ha d’acceptar-los també en època de rebaixes 
tret que assenyali expressament el contrari de manera clara i visible. 
 
El comerç ha d’admetre les mateixes formes de pagament en el període de rebaixes que 
durant la resta de l’any, inclòs el pagament a través de targeta de crèdit. 
 
Si s’adquireix un producte defectuós en període de rebaixes, es té la mateixa garantia 
legal de dos anys que amb la resta de productes. 
 
 
NORMATIVA 
 
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 
Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista 
Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears 


