
18 Mitjans a través dels quals es realitza la publicitat / Medios a través de los que se realiza la publicidad:

Correus/ Correo Premsa / Prensa Telèfon / Teléfono TV Internet

Altres ( especifiqueu-los) / Otros (especificar cuales):

1 Cognoms i nom o raó social / Apellidos y nombre o razón social Nacionalitat / Nacionalidad 2 NIF / CIF

8 Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico 9 Adreça pàgina web / Dirección página web
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4 Municipi / Municipio Província / Provincia CP 5 Telèfon / Tel. Fax

Número Pis Porta
Número Piso PuertaSg. Nom de la via pública / Nombre de la vía pública

3 Adreça / Domicilio

SOLICITA la inscripción en el Registro General de Comerciantes y de
Comercio, de acuerdo con el Decreto de 77/1987, de 25 de mayo, del Consell
de la Generalitat Valenciana y, declara que todos los datos reseñados son
ciertos y se adjunta la documentación preceptiva.

SOL·LICITE la inscripció en el Registre General de Comerciants i de Comerç,
d'acord amb el Decret 77/1987, de 25 de maig, del Consell de la Generalitat
Valenciana, declare que totes les dades ressenyades són certes i adjunte la
documentació preceptiva.

,  d de 20
EL-LA SOL·LICITANT / EL-LA SOLICITANTE,

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ, INSCRIPCIÓ, BAIXA,SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ, INSCRIPCIÓ, BAIXA,SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ, INSCRIPCIÓ, BAIXA,SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ, INSCRIPCIÓ, BAIXA,SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ, INSCRIPCIÓ, BAIXA,
MODIFICACIÓ D'ALTRES  MODALITATS DE VENDAMODIFICACIÓ D'ALTRES  MODALITATS DE VENDAMODIFICACIÓ D'ALTRES  MODALITATS DE VENDAMODIFICACIÓ D'ALTRES  MODALITATS DE VENDAMODIFICACIÓ D'ALTRES  MODALITATS DE VENDA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INSCRIPCIÓN, BAIXA,SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INSCRIPCIÓN, BAIXA,SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INSCRIPCIÓN, BAIXA,SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INSCRIPCIÓN, BAIXA,SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INSCRIPCIÓN, BAIXA,
MODIFICACIÓN DE OTRAS MODALIDADES DE VENTAMODIFICACIÓN DE OTRAS MODALIDADES DE VENTAMODIFICACIÓN DE OTRAS MODALIDADES DE VENTAMODIFICACIÓN DE OTRAS MODALIDADES DE VENTAMODIFICACIÓN DE OTRAS MODALIDADES DE VENTA

VENDA A DOMICILI / VENDA A DOMICILI / VENDA A DOMICILI / VENDA A DOMICILI / VENDA A DOMICILI / VENTA A DOMICILIOVENTA A DOMICILIOVENTA A DOMICILIOVENTA A DOMICILIOVENTA A DOMICILIO VENDA A DISTÀNCIA / VENDA A DISTÀNCIA / VENDA A DISTÀNCIA / VENDA A DISTÀNCIA / VENDA A DISTÀNCIA / VENTA A DISTANCIAVENTA A DISTANCIAVENTA A DISTANCIAVENTA A DISTANCIAVENTA A DISTANCIA VENDA AUTOMÀTICAVENDA AUTOMÀTICAVENDA AUTOMÀTICAVENDA AUTOMÀTICAVENDA AUTOMÀTICA / VENTA AUTOM. / VENTA AUTOM. / VENTA AUTOM. / VENTA AUTOM. / VENTA AUTOM.

AAAAA DADES DEL TITULAR-SOL·LICITDADES DEL TITULAR-SOL·LICITDADES DEL TITULAR-SOL·LICITDADES DEL TITULAR-SOL·LICITDADES DEL TITULAR-SOL·LICITANT / ANT / ANT / ANT / ANT / DADADADADATOS DEL TITULAR-SOLICITTOS DEL TITULAR-SOLICITTOS DEL TITULAR-SOLICITTOS DEL TITULAR-SOLICITTOS DEL TITULAR-SOLICITANTEANTEANTEANTEANTE

10  Activitat (segons IAE) / Actividad (según IAE) Epígraf IAE / Epígrafe IAE Data inici activitat
Fecha inicio actividad

ALTAALTAALTAALTAALTA BAIXA / BAIXA / BAIXA / BAIXA / BAIXA / BAJABAJABAJABAJABAJA MODIFICACIÓ / MODIFICACIÓ / MODIFICACIÓ / MODIFICACIÓ / MODIFICACIÓ / MODIFICACIÓN *MODIFICACIÓN *MODIFICACIÓN *MODIFICACIÓN *MODIFICACIÓN *

Advertiment Advertiment Advertiment Advertiment Advertiment  / / / / /AdvertenciaAdvertenciaAdvertenciaAdvertenciaAdvertencia::::: El present imprés de sol·licitud no acredita, per ell mateix, que el titular haja obtingut la inscripció o la autorització que s'insta.
Este impreso de solicitud no acredita, por sí solo, que el titular haya obtenido la inscripción o autorización que se insta.

CCCCC DADES DE L'ACTIVITDADES DE L'ACTIVITDADES DE L'ACTIVITDADES DE L'ACTIVITDADES DE L'ACTIVITAAAAAT / T / T / T / T / DADADADADATOS DE LA ACTIVIDADTOS DE LA ACTIVIDADTOS DE LA ACTIVIDADTOS DE LA ACTIVIDADTOS DE LA ACTIVIDAD

6 Cognoms i nom / Apellidos y nombre Telèfon / Teléfono 7 NIF

BBBBB DADES DEL REPRESENTDADES DEL REPRESENTDADES DEL REPRESENTDADES DEL REPRESENTDADES DEL REPRESENTANT / ANT / ANT / ANT / ANT / DADADADADATOS DEL REPRESENTTOS DEL REPRESENTTOS DEL REPRESENTTOS DEL REPRESENTTOS DEL REPRESENTANTEANTEANTEANTEANTE

15 15 15 15 15 a a a a a 17.17.17.17.17. NOMÉS PER A VENDA A DOMICILI / NOMÉS PER A VENDA A DOMICILI / NOMÉS PER A VENDA A DOMICILI / NOMÉS PER A VENDA A DOMICILI / NOMÉS PER A VENDA A DOMICILI / SOLO PARA VENTA A DOMICILIOSOLO PARA VENTA A DOMICILIOSOLO PARA VENTA A DOMICILIOSOLO PARA VENTA A DOMICILIOSOLO PARA VENTA A DOMICILIO

13 Utilitza catàleg / Utiliza catálogo SÍ NO (Només per a vendes a distància i venda a domicili)
       (Solo para ventas a distancia y venta a domicilio)

11 Àmbit territorial. Indiqueu les comunitats autònomes i els països / Ámbito territorial. Indicar las comunidades autónomas y paises:

12 Relació de gammes de productes i marques (Adjunteu en full a banda si necessiten més espai)
Relación de gamas de productos y marcas (Adjúntese en folio aparte si precisa más espacio)

14 Persona i adreça on efectuar possibles reclamacions / Persona y dirección donde efectuar posibles reclamaciones

15 Xifra anual de vendes de la Comunitat Valenciana 16 Modalitat de venda / Modalidad de venta
Cifra anual de ventas de la Comunidad Valenciana En reunió ( hotels, salons, etc.) / En reunión (hoteles, salones, etc.)

En domicili particular / En domicilio particular
Any / Año: Euros En lloc de treball del comprador / En lugar de trabajo del comprador

17 Nombre de venedors que desenvoluparan l'activitat de venda a domicili:
Núm.  de vendedores que desarrollaran la actividad de venta a domicilio

18 18 18 18 18 i/i/i/i/i/yyyyy     19.19.19.19.19. NOMÉS PER A VENDA A DISTÀNCIA / NOMÉS PER A VENDA A DISTÀNCIA / NOMÉS PER A VENDA A DISTÀNCIA / NOMÉS PER A VENDA A DISTÀNCIA / NOMÉS PER A VENDA A DISTÀNCIA / SOLO PARA VENTA A DISTANCIASOLO PARA VENTA A DISTANCIASOLO PARA VENTA A DISTANCIASOLO PARA VENTA A DISTANCIASOLO PARA VENTA A DISTANCIA

19 Mitjans a través dels quals rep la comanda del client / Medios a través de los que recibe el pedido del cliente:

Correus/ Correo Fax Telèfon / Teléfono Internet

Altres ( especifiqueu-los) / Otros (especificar cuales):

20.20.20.20.20. NOMÉS PER A VENDA AUTOMÀTICA / NOMÉS PER A VENDA AUTOMÀTICA / NOMÉS PER A VENDA AUTOMÀTICA / NOMÉS PER A VENDA AUTOMÀTICA / NOMÉS PER A VENDA AUTOMÀTICA / SOLO PARA VENTA AUTOMÁTICASOLO PARA VENTA AUTOMÁTICASOLO PARA VENTA AUTOMÁTICASOLO PARA VENTA AUTOMÁTICASOLO PARA VENTA AUTOMÁTICA

20 Nombre de màquines a la Comunitat Valenciana / Número de màquinas en la Comunidad Valenciana:



1 Se consignarán los apellidos y nombre o la denominación de la
sociedad.

2 Se consignará el NIF/CIF del comerciante. En caso de que el titular
sea extranjero, se consignará el número de permiso de trabajo.

3, 4 y 5 Se consignarán los datos correspondientes al domicilio
particular,  social o del establecimiento, según proceda.
Sg.: siglas indicativas del tipo de vía pública:
C = calle PL = plaza PA = paseo CR = carretera R = ronda
GL = glorieta PS = pasaje CO = callejón AV = avenida
El nombre de la vía pública será el que corresponda con la denomina-
ción actual. Edificio sin número = S.N.
Cuando corresponda a un punto kilométrico = K

6 Se consignarán los apellidos y nombre del representante, en su caso.

7 NIF del solicitante o permiso de trabajo (en caso de extranjeros).

12 Se indicarán las gamas de productos que se comercializan y a
continuación la marca/s que corresponden, evitando, en lo posible,
denominaciones excesivamente detalladas (Ej: "calzado" comprende
todo tipo de calzado, sin necesidad de citar "zapatillas", "zapatos",etc.).

14 Se indicará nombre y apellidos de la persona a la que recurrir en caso
de reclamación y dirección completa donde remitirlas.

15 Indicar la cifra anual de ventas en la Comunidad Valenciana mediante
la venta a domicilio en el ejercicio inmediatamente anterior al de la
solicitud. En el caso de ser el primer año en la Comunidad Valenciana
se señalará en la casilla que corresponde a esta opción.

(*)(*)(*)(*)(*) En los casos de modificación, deberá cumplimentar, además de los datos
de identificación del solicitante y del titular, sólo las casillas correspon-
dientes a los datos que se modifican.

1 Es consignaran els cognoms i nom o la denominació de la societat.

2 Es consignarà el NIF/CIF del comerciant. En cas que el titular siga
estranger, es consignarà el número de permís de treball.

3, 4 i 5 Es consignaran les dades corresponents a l'adreça social,
particular o de l'establiment, segons corresponga.
Sg.: Sigles indicatives del tipus de via pública:
C = carrer PL= plaça PA = passeig CR = carretera R = ronda
GL = glorieta PS = passatge CO = carreró AV = avinguda
El nom de la via pública serà el que es corresponga amb la denominació
actual. Edifici sense número = S.N.
Quan corresponga a un punt quilomètric = K

6 Es consignaran els cognoms i el nom del representant, si és  el  cas.

7 NIF del sol·licitant o permís de treball (en cas d'estrangers).

12 S'indicaran les gammes de productes que es comercialitzen i a continuació
la marca/ques que corresponen, evitant en la mesura que siga possible,
denominacions excessivament detallades (Ex. --"calçat" comprén tot tipus
de calçat, sense necessitat d'especificar "espardenyes", "sabates", etc.).

14 S'indicarà nom i cognoms de la persona a la qual recórrer en cas de
reclamació i adreça completa on enviar-la.

15 Indiqueu la xifra anual de vendes a la Comunitat Valenciana mitjançant
la venda a domicili en l'exercici immediatament anterior al de la sol·licitud.
En el cas de ser el primer any a la Comunitat Valenciana, s'assenyalarà
en la casella que corresponga a aquesta opció.

(*)(*)(*)(*)(*) En els casos de modificació, haurà d'omplir, a mès de les dades d'identificació
del sol·licitant i del titular, només les caselles corresponents a les dades que
es modifiquen.

NORMAS DE CUMPLIMENTACIÓNNORMAS DE CUMPLIMENTACIÓNNORMAS DE CUMPLIMENTACIÓNNORMAS DE CUMPLIMENTACIÓNNORMAS DE CUMPLIMENTACIÓNNORMES D'EMPLENAMENTNORMES D'EMPLENAMENTNORMES D'EMPLENAMENTNORMES D'EMPLENAMENTNORMES D'EMPLENAMENT

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTADOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTADOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTADOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTADOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Fotocopia del DNI del solicitante (persona física).

Fotocopia del CIF, fotocopia de las escrituras públicas (inscritas en el
Registro Mercantil) de constitución y modificación de la sociedad y
poder del representante (persona jurídica).

Fotocopia del alta en el  Impuesto de Actividades Económicas (IAE), o
en su caso, fotocopia  de la declaración censal de alta de la empresa
que habilite para el ejercicio de la modalidad de venta.

En caso de solicitud de baja, fotocopia de la baja del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE), o en su caso, fotocopia de la declaración censal de
baja de la empresa en la modalidad de venta.

En caso de modificación, si ha cambiado la actividad, deberá aportar
la fotocopia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE),
o en su caso, fotocopia de la declaración censal de modificación.

11111 VVVVVENTAENTAENTAENTAENTA     AAAAA     DOMICILIODOMICILIODOMICILIODOMICILIODOMICILIO:::::

Relación de los vendedores con sus datos de identificación personal,
indicando, en cada caso, si se trata de trabajadores por cuenta ajena a cargo
de la empresa o de agentes independientes vinculados por un contrato
mercantil, en cuyo caso, deberá aportar fotocopia del IAE del que son
titulares, o en su caso, fotocopia de la declaración censal de alta.

En caso de ser el primer año que se pretende iniciar esta modalidad
de venta en la Comunidad Valenciana, declaración jurada o respon-
sable firmada por un representante de la empresa, constatando esta
circunstancia.

Carta de pago acreditativa del depósito de la fianza correspondiente en
la Conselleria de Hacienda para el desarrollo de la venta a domicilio.

Relación de productos y marcas (en el caso de que resulte insuficien-
te el espacio del impreso).

22222 VVVVVENTAENTAENTAENTAENTA     AAAAA     DISTANCIADISTANCIADISTANCIADISTANCIADISTANCIA:::::

Modelo de propuesta de contratación, modelo de oferta o catálogo
que se ajuste a lo dispuesto en el Decreto 118/2000 y en los artículos
39 y 40 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio
Minorista (BOE nº 304, de 20 de diciembre).

Modelo de documento de desistimiento para el comprador que
incluirá en todo caso la dirección para efectuar las reclamaciones.

Para empresas con domicilio social en el exterior de la Comunidad
Valenciana: copia de la autorización para el ejercicio de la venta a
distancia de la Comunidad Autónoma donde se ubica el domicilio
social o, en su defecto, certificado de dicha Administración Autonó-
mica de que no tramita autorizaciones para dicha venta.

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTADOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTADOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTADOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTADOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA

Fotocòpia del DNI del sol·licitant (persona física).

Fotocòpia del CIF, fotocòpia de les escriptures públiques (inscrites en el
Registre Mercantil) de constitució i modificació de la societat i poder del
representant (persona jurídica).

Fotocòpia de l'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), o si de cas,
fotocòpia  de la declaració censal de alta de l'empresa que habilite per
a l'exercici de la modalitat de venda.

En cas de sol·licitud de baixa, fotocòpia de la baixa de l'Impost d'Activitats
Econòmiques (IAE), o si de cas, fotocòpia  de la declaració censal de
baixa de l'empresa en la modalitat de venda.

En cas de modificació, si ha canviat l'activitat, haurà d'aportar la fotocòpia
de l'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), o si de cas, fotocòpia
de la declaració censal de modificació.

11111 VVVVVENDAENDAENDAENDAENDA     AAAAA     DOMICILIDOMICILIDOMICILIDOMICILIDOMICILI:::::

Relació dels venedors amb les seues dades d'identificació personal,
que indique, en cada cas, si es tracta de treballadors per compte d'un
altre a càrrec de l'empresa o d'agents independents vinculats per un
contracte mercantil; en l'últim cas, haurà d'aportar fotocòpia de l'IAE de
què són titulars.

En cas de ser el primer any que es pretén iniciar esta modalitat de venda
a la Comunitat Valenciana, declaració jurada o responsable firmada per
un representant de l'empresa os es constate la dita circunstància.

Carta de pagament acreditativa del depòsit de la fiança corresponent
en la Conselleria d'Hisenda per al desenvolupament de la venda a
domicili.

Relació de productes i marques (en el cas que resulte insuficient l'espai
de l'imprés).

22222 VVVVVENDAENDAENDAENDAENDA     AAAAA     DISTÀNCIADISTÀNCIADISTÀNCIADISTÀNCIADISTÀNCIA:::::

Model de proposta de contractació, model d'oferta o catàleg que
s'ajuste al que es disposa en el Decret 118/2000 i en els articles 39 i
40 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç al Detall
(BOE núm. 304, de 20 de desembre).

Model de document de desistiment per al comprador que inclourà en
tot cas l'adreça per a efectuar les reclamacions.

Per a empreses amb domicili social en l'exterior de la Comunitat
Valenciana: còpia de l'autorització per a l'exercici de la venda a
distància de la Comunitat Autònoma on s'ubica el domicili social o, si
de cas hi manca, certificat de l'esmentada Administració Autonòmica
que no tramita autoritzacions per a la dita venda.
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