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Article 4.

El Ministeri d’Afers Exteriors de Bòsnia i Hercegovina 
i el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació d’Espanya 
han d’intercanviar per via diplomàtica exemplars dels 
respectius passaports diplomàtics i de servei vigents.

Els ministeris esmentats s’han de mantenir recíproca-
ment informats, de manera immediata i oportuna, de les 
modificacions introduïdes en les seves respectives legis-
lacions d’expedició de passaports diplomàtics i de servei, 
així com sobre el canvi del seu format, cas en què n’han 
de fer arribar nous exemplars a l’altra Part.

Article 5.

El present Acord el poden esmenar de mutu acord les 
parts contractants mitjançant un bescanvi de notes. Les 
esmenes entren en vigor d’acord amb el procediment que 
estableix el paràgraf 2 de l’article 8.

Article 6.

Cadascuna de les parts contractants pot suspendre, 
totalment o parcialment, l’aplicació del present Acord per 
un temps determinat, sempre que concorrin raons de 
seguretat de l’Estat, d’ordre públic o de salut pública. 
L’adopció o la supressió d’aquesta mesura s’ha de notifi-
car, tan aviat com es pugui, per via diplomàtica. La sus-
pensió de l’aplicació del present Acord entra en vigor als 
trenta (30) dies a partir de la remissió de la notificació a 
l’altra part contractant.

Article 7.

Cadascuna de les parts contractants pot denunciar 
l’Acord per escrit i per via diplomàtica. La validesa del 
present Acord expira al cap de noranta dies a comptar del 
dia que l’altra Part rebi la notificació de la seva denúncia.

Article 8.

1. El present Acord es conclou per un període de 
temps indeterminat.

2. El present Acord entra en vigor l’últim dia del mes 
següent al de l’última comunicació per via diplomàtica 
entre les parts, en què s’assenyali el compliment dels 
requisits legals interns respectius per a l’entrada en 
vigor.

Per donar fe de tot això, els representants de les parts 
degudament autoritzats signen aquest Acord.

Fet a Sarajevo, el 18 de maig de l’any dos mil cinc, en 
dos exemplars originals en idiomes oficials de Bòsnia i 
Hercegovina (bosnià, croat i serbi), espanyol i anglès; tots 
els textos són igualment autèntics. En cas de discrepàn-
cies en la interpretació, preval el text anglès. 

Per Espanya
«a. r.»,

Miguel Ángel Moratinos,
Ministre d’Afers Exteriors

i de Cooperació

Per Bòsnia i Hercegovina,

Mladen Ivanic,
Ministre d’Afers Exteriors

 El present Acord entra en vigor el 31 de març de 
2006, últim dia del mes següent al de l’última comunica-
ció per via diplomàtica entre les parts del compliment 
dels requisits legals interns respectius, segons estableix 
l’article 8.2.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 9 de març de 2006.–El secretari general tècnic, 

Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERI
D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
 5375 REIAL DECRET 225/2006, de 24 de febrer, pel 

qual es regulen determinats aspectes de les 
vendes a distància i la inscripció en el registre 
d’empreses de vendes a distància. («BOE» 72, 
de 25-3-2006.)

L’article 38.2 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’orde-
nació del comerç detallista, estableix que «les empreses 
de vendes a distància que difonguin les seves ofertes per 
mitjans que abastin el territori de més d’una comunitat 
autònoma s’han d’inscriure en el registre especial que a 
aquest efecte funcioni en el Ministeri d’Economia, que ha 
de recollir les dades subministrades per les comunitats 
autònomes on cada empresa tingui el seu domicili social, 
coincidents amb les que figurin en el registre autonòmic 
respectiu, quan hagi estat establert.» així com que «les 
empreses no establertes a Espanya que practiquin vendes 
a distància en el territori espanyol s’hi han d’inscriure 
directament, a efectes informatius…». La redacció vigent, 
introduïda per la Llei 47/2002, de 19 desembre, de reforma 
de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç 
detallista, per a la transposició a l’ordenament jurídic 
espanyol de la Directiva 97/7/CE, en matèria de contractes 
a distància, i per a l’adaptació a diverses normatives 
comunitàries, no varia substancialment de la inicialment 
aprovada el 1996, i s’ha d’entendre que les referències 
fetes en la Llei al Ministeri d’Economia s’han de conside-
rar fetes en l’actualitat al Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç.

Aquesta competència es va concretar en el Reial 
decret 1133/1997, d’11 de juliol, pel qual es regula l’autorit-
zació de les vendes a distància i inscripció en el Registre 
de vendes a distància, on específicament s’hi va determi-
nar la creació del Registre d’empreses de venda a distàn-
cia, les seves funcions, documentació necessària per a la 
sol·licitud d’autorització i inscripció, autorització de l’acti-
vitat de vendes a distància i revocació, obligacions de les 
empreses, recursos i procediment sancionador. Després 
d’un requeriment d’incompetència contra el Reial decret 
1133/1997, d’11 de juliol, pel qual es regula l’autorització de 
vendes a distància i inscripció en el Registre de vendes a 
distància, el Govern de la nació va arribar al convenci-
ment que la gestió del Registre és una activitat que es pot 
enquadrar en l’àmbit de les competències executives de 
les comunitats autònomes en matèria de comerç interior. 
Per aquest motiu es va aprovar el Reial decret 1976/1998, 
de 18 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 
1133/1997, d’11 de juliol, pel qual es regula l’autorització de 
les vendes a distància i inscripció en el Registre d’empre-
ses de venda a distància.

L’activitat duta a terme en el Registre els últims anys 
ha permès identificar alguns aspectes millorables en rela-
ció amb el seu funcionament.

D’altra banda, la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis 
de la societat de la informació i de comerç electrònic, ha 
introduït una regulació específica per a les activitats de 
comerç electrònic, i ha establert uns requisits d’informa-
ció per als prestadors d’aquests serveis. Per aquest motiu, 
ja no és necessària l’obligació de registrar la seva activitat 
en el Registre d’empreses de venda a distància quan una 
empresa, fent servir els serveis d’operadors de telecomu-
nicacions, portals, o qualsevol altre servei d’accés a Inter-
net, ofereixi i vengui els seus productes a través d’aquest 
mitjà, atès que la Llei de serveis de la societat de la infor-
mació ja conté els elements de la identificació de l’em-
presa oferent adequats al mateix canal de comunicació a 
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distància, en aquest cas Internet i correu electrònic. No 
obstant això, les obligacions del contracte de compra-
venda sorgides per aquest mitjà s’han de regir substan-
cialment pel que disposa el capítol II del títol III de la Llei 
7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç detallista 
en matèria de contractes de venda a distància. Igualment, 
cal precisar que si bé les empreses que facin servir els 
serveis de la societat de la informació com a canal de ven-
des no estan obligades a inscriure’s en el Registre d’em-
preses de venda a distància, sí que estan obligades a 
registrar-s’hi les empreses que a més d’aquest canal fan 
servir altres mitjans com ara el catàleg, el telèfon, etc.

D’altra banda també és necessari assenyalar que el 
Tribunal Constitucional, en la Sentència 124/2003, de 19 
de juny de 2003, es pronuncia sobre l’obligació d’inscrip-
ció i autorització per a les activitats de vendes especials, 
entre les quals hi ha la venda a distància. Sobre això asse-
nyala que «l’exigència d’autorització i de la seva eventual 
inscripció registral, per part de la comunitat autònoma, 
per exercir les vendes a distància, ambulants, automàti-
ques o en subhasta pública no es pot considerar un criteri 
global d’ordenació d’aquest sector comercial, ni una 
mesura singular d’ordenació econòmica per assolir una 
determinada finalitat, en aquest cas, el control d’aquestes 
activitats comercials, sinó una mesura de política admi-
nistrativa corresponent a la disciplina de mercat i adre-
çada a la protecció del consumidor, i per això no es pot 
reputar com a norma bàsica a l’empara del títol compe-
tencial que correspon a l’Estat ex article 149.1.13a CE. En 
conseqüència, l’article 37 de la Llei impugnada s’ha de 
declarar inconstitucional».

En conseqüència, no és procedent que l’Estat reguli 
les condicions perquè les comunitats autònomes conce-
deixin aquestes autoritzacions, motiu pel qual aquest 
Reial decret suposa la derogació del Reial decret 1133/1997, 
d’11 de juliol, pel qual es regula l’autorització de les ven-
des a distància i inscripció en el Registre d’empreses de 
venda a distància, atès que el nou marc jurídic no permet 
la regulació estatal de les autoritzacions.

En conseqüència, amb aquest Reial decret s’adapta la 
regulació del Registre d’empreses de vendes a distància 
al nou marc normatiu, alhora que es recullen els canvis 
que puguin ser útils, després de l’experiència dels últims 
anys, per millorar l’actualització del registre, la coordina-
ció amb les comunitats autònomes i la informació reco-
llida per a cada empresa.

En l’elaboració d’aquesta disposició han estat consul-
tades les comunitats autònomes i escoltats els sectors 
afectats.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, 
Turisme i Comerç, amb l’aprovació prèvia del ministre 
d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Es-
tat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en 
la reunió del dia 24 de febrer de 2006,

D I S P O S O :

Article 1. Registre d’empreses de vendes a distància.

1. Aquest Reial decret té per objecte regular el fun-
cionament del Registre d’empreses de vendes a distància, 
previst en l’article 38.2 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, 
d’ordenació del comerç detallista.

2. Aquest Registre depèn orgànicament de la Direc-
ció General de Política Comercial del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç, i es forma amb les dades facilitades per 
les comunitats autònomes on les empreses tinguin el seu 
domicili social. Igualment el Registre es constitueix amb 
les dades que facilitin les empreses no establertes a Espa-
nya que practiquin vendes a distància en el territori espa-
nyol, les quals tenen l’obligació d’inscriure’s directament 

en el Registre del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç a 
efectes informatius.

Article 2. Definició del Registre.

El Registre d’empreses de vendes a distància es confi-
gura com un òrgan de caràcter públic i naturalesa admi-
nistrativa, dependent de la Direcció General de Política 
Comercial del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, 
l’objectiu del qual és obtenir informació de les empreses 
que practiquen la modalitat de vendes a distància en el 
territori espanyol, així com elaborar-ne un cens actualit-
zat.

Article 3. Funcions del Registre.

El Registre d’empreses de vendes a distància del 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç té les funcions 
següents:

1. Inscriure les empreses de venda a distància les 
ofertes de les quals es difonguin per mitjans que abastin 
el territori de més d’una comunitat autònoma, i quan 
hagin estat autoritzades per exercir aquesta modalitat de 
venda per la comunitat autònoma on l’empresa tingui el 
seu domicili social, sempre que la comunitat autònoma 
hagi decidit sotmetre a autorització administrativa el seu 
tipus d’activitat.

La inscripció en el Registre d’empreses de vendes a 
distància s’efectua amb les dades i les modificacions 
sobre les dades que facilitin les comunitats autònomes.

Els criteris necessaris, si s’escau, per autoritzar l’acti-
vitat de venda a distància els fixen, si s’escau, les comuni-
tats autònomes en l’exercici de les seves competències. 
En qualsevol cas, les comunitats autònomes han de facili-
tar al Registre d’empreses de vendes a distància les dades 
relatives a la identificació de l’empresa, productes o ser-
veis que configuren la seva oferta comercial, àmbit 
comercial, i el lloc on els consumidors puguin adreçar les 
seves queixes i reclamacions.

Quant a les dades que les comunitats autònomes han 
de facilitar al Registre d’empreses del Ministeri d’Indús-
tria, Turisme i Comerç, hi ha de figurar, a més de les 
esmentades anteriorment, les següents: dades del regis-
tre autonòmic, si n’hi ha, data de l’autorització de l’activi-
tat de vendes a distància per part de la comunitat autò-
noma, si s’escau, així com de l’òrgan autoritzador i 
supervisor. A més, quan la venda a distància de productes 
es dugui a terme a través de les tècniques que preveu la 
Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de societat de la 
informació i de comerç electrònic, i s’efectuï a més per 
mitjà d’Internet, amb caràcter voluntari es pot aportar 
constància registral del nom de domini i la seva substitu-
ció.

2. Expedir les oportunes certificacions acreditatives 
a les empreses inscrites en el Registre d’empresa de ven-
des a distància d’acord amb els formats que defineix l’an-
nex, juntament amb les quals s’ha de facilitar un número 
de registre de caràcter nacional amb la data d’alta en el 
Registre.

Sempre que l’interessat ho sol·liciti, els certificats 
administratius en suport paper es poden substituir per 
certificats telemàtics, d’acord amb la normativa vigent.

El certificat expedit pel Registre d’empreses de vendes 
a distància només acredita que l’autoritat administrativa 
ha comprovat les dades que figuren en el Registre i que 
l’empresa inscrita du a terme l’activitat comercial de ven-
des a distància d’acord, si s’escau, amb uns requisits pre-
vis d’autorització establerts per la comunitat autònoma 
autoritzadora.

3. Elaborar almenys amb una periodicitat anual una 
relació actualitzada d’empreses inscrites en el Registre, i 
remetre-la a les comunitats autònomes.
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4. Cancel·lar els assentaments de les empreses les 
inscripcions de les quals hagin estat anul·lades o les 
seves autoritzacions revocades per les comunitats autò-
nomes corresponents. A aquests efectes, les empreses 
han de comunicar anualment a la comunitat autònoma on 
tinguin la seu la seva voluntat de renovació de l’autoritza-
ció d’activitat de venda a distància, la modificació de 
dades d’empreses o productes i, si s’escau, el cessament 
en l’activitat.

5. Qualsevol altra de compatible amb la seva activi-
tat que li sigui encomanada.

Article 4. Documentació necessària per sol·licitar l’auto-
rització i inscripció de les empreses en el Registre.

1. En qualsevol cas, per fer la inscripció registral les 
empreses han d’aportar a la comunitat autònoma on tin-
guin la seu els documents que acreditin les qüestions que 
figuren en l’annex d’aquest Reial decret.

2. Amb caràcter voluntari, les empreses de venda a 
distància, als efectes de publicitat i informació, poden ins-
criure en el Registre les dades següents:

a) La possessió d’un certificat de qualitat acreditatiu 
del compliment de normes de qualitat, i les normes a les 
quals es refereix el certificat.

b) L’adhesió al sistema arbitral de consum o altres 
sistemes de resolució extrajudicial de conflictes en relació 
amb les queixes que presentin els consumidors.

c) Altres dades que es puguin considerar d’interès 
públic.

3. Correspon, en tot cas, a les comunitats autòno-
mes determinar les dades i documents que hagin d’apor-
tar les empreses de venda a distància per sol·licitar l’auto-
rització i la inscripció en el registre autonòmic, si es donen 
aquests supòsits.

4. Així mateix, correspon, en tot cas, a les comuni-
tats autònomes suspendre o revocar l’autorització de 
l’activitat per incompliment sobrevingut dels requisits 
que s’estableixin.

Article 5. Àmbit d’aplicació.

1. S’han d’inscriure en el Registre d’empreses de 
vendes a distància les empreses de comerç detallista que 
tinguin disposat un sistema de contractació a distància a 
través de les tècniques de comunicació a distància 
següents:

a) Catàleg.
b) Imprès sense destinatari o amb destinatari.
c) Carta normalitzada.
d) Publicitat en premsa amb un cupó de comanda.
e) Telèfon.
f) Ràdio.
g) Televisió.
h) Videòfon (telèfon amb imatge).
i) Videotext.
j) Fax (telecòpia).

2. S’exceptuen de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial 
decret, sense perjudici de les obligacions d’autorització i 
inscripció que, si s’escau, estableixin les normes autonò-
miques d’acord amb el marc legal vigent, les empreses 
següents:

a) Les empreses que, exercint la seva activitat 
comercial en un establiment fix, esporàdicament puguin 
fer vendes a distància, si la seva suma en cap cas consti-
tueix un valor significatiu de venda, ni constitueix una 
activitat ordinària.

b) Les empreses de serveis de la societat d’informa-
ció.

c) Les empreses que duguin a terme la prestació de 
serveis financers, ja sigui en l’àmbit dels mercats de 
valors, institucions d’inversió col·lectiva o en l’àmbit ban-
cari o assegurador.

d) Les empreses de venda de medicaments, d’acord 
amb la Llei 25/1990, de 20 de desembre, del medicament.

Article 6. Obligacions de les empreses inscrites en el 
Registre.

En el termini de tres mesos, des que es produeixi 
qualsevol alteració de les dades que van servir de base 
per concedir l’autorització de l’activitat, si s’escau, i la 
seva inscripció posterior, les empreses de venda a distàn-
cia inscrites ho han de comunicar, en cas que s’hagi pre-
vist així, al registre de la comunitat autònoma on l’em-
presa tingui la seu social, i especialment en els supòsits 
següents:

a) Els que afectin la naturalesa de l’empresa o signi-
fiquin canvi del seu objecte, orientació o activitat de 
venda.

b) Les modificacions en la composició i estructura 
dels seus òrgans de govern, i les dades d’identificació 
corresponents, si s’escau, dels nous administradors.

c) Els canvis de domicili social i l’obertura o tanca-
ment d’establiments.

d) Les empreses de venda a distància han de fer 
constar en els seus anuncis comercials les dades relatives 
al registre i el seu número d’identificació nacional.

Article 7. Inscripció en el Registre d’empreses de vendes 
a distància i coordinació amb altres registres autonò-
mics.

1. Una vegada concedida, si s’escau, l’autorització a 
les empreses compreses en l’àmbit d’aquest Reial decret, 
les comunitats autònomes han de comunicar a aquest 
Registre les dades a què es refereix el tercer paràgraf de 
l’apartat a) de l’article 3, de manera que es garanteixi que 
l’Estat pugui disposar d’un cens actualitzat de les empre-
ses de vendes a distància. Les comunitats autònomes 
també han de comunicar a aquest Registre les modifica-
cions sobre aquestes dades.

2. Les dades comunicades per les comunitats autò-
nomes s’incorporen automàticament a aquest Registre. El 
Registre assigna a l’empresa un número d’identificació de 
caràcter nacional que es notifica a les comunitats autòno-
mes on l’empresa estigui radicada.

3. Quan les comunitats autònomes revoquin les 
autoritzacions d’activitat de vendes a distància, també 
han de notificar la revocació al Registre, perquè aquest 
cancel·li les inscripcions corresponents.

El Registre d’empreses de vendes a distància es coor-
dina amb els registres que puguin establir les comunitats 
autònomes, en l’àmbit de les seves respectives compe-
tències.

Article 8. Informatització del Registre d’empreses de 
vendes a distància.

1. El Registre d’empreses de vendes a distància ha 
d’estar instal·lat en suport informàtic per rebre escrits i 
comunicacions dels òrgans competents de les comunitats 
autònomes.

2. En relació amb el funcionament del dit Registre, 
cal atenir-se al que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú.
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Article 9. Recursos.

Contra la resolució denegatòria d’inscripció de les 
empreses en el Registre, s’hi pot interposar el recurs 
administratiu que correspongui.

Article 10. Procediment sancionador.

Les infraccions a què fa referència l’article 65.ñ) de la 
Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç deta-
llista, les sanciona la comunitat autònoma en la qual l’em-
presa que dugui a terme la venda a distància hi tingui el 
seu domicili social.

En el supòsit de les empreses estrangeres, el procedi-
ment sancionador correspon a qualsevol de les comuni-
tats autònomes en les quals l’empresa exerceix la seva 
activitat i s’hi hagi comès la infracció.

Amb la finalitat d’evitar l’obertura de diversos proce-
diments sancionadors per un mateix fet, la comunitat 
autònoma que incoï un procediment sancionador a una 
empresa estrangera té l’obligació de comunicar-ho, sense 
cap dilació, una vegada iniciat el procediment, al Registre 
d’empreses de vendes a distància del Ministeri d’Indús-
tria, Turisme i Comerç, el qual al seu torn ho ha de posar 
en coneixement de la resta de comunitats autònomes on 
l’empresa hi estigui fent l’activitat.

Disposició transitòria primera. Empreses ja inscrites en 
el Registre.

Les empreses que figurin inscrites a l’entrada en vigor 
d’aquesta disposició en el Registre d’empreses de vendes 
a distància d’acord amb el Reial decret 1133/1997, d’11 de 
juliol, pel qual es regula l’autorització de les vendes a dis-
tància i inscripció en el Registre d’empreses de venda a 
distància, segueixen mantenint la seva inscripció en el 
registre amb el número assignat al seu moment.

Disposició transitòria segona. Actualització de dades.

Les dades de les empreses ja inscrites en el Registre, a 
l’empara del Reial decret 1133/1997, d’11 de juliol, pel qual 
es regula l’autorització de les vendes a distància i inscripció 
en el Registre d’empreses de venda a distància, s’han d’ac-
tualitzar durant el primer trimestre de l’any 2006.

La Direcció General de Política Comercial ha d’actua-
litzar els sistemes informàtics del registre en el nou marc 

regulador perquè puguin estar operatius quan finalitzi el 
procés d’actualització corresponent al primer trimestre 
de 2006.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Es deroguen el Reial decret 1133/1997, d’11 de juliol, 
pel qual es regula l’autorització de les vendes a distància i 
inscripció en el Registre d’empreses de vendes a distàn-
cia, i el Reial decret 1976/1998, de 18 setembre, pel qual es 
modifica el Reial decret 1133/1997, d’11 de juliol, pel qual 
es regula l’autorització de vendes a distància i inscripció 
en el Registre d’empreses de vendes a distància.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret té la consideració de norma bàsica 
dictada a l’empara de l’article 149.1.13a de la Constitució.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç 
perquè, en l’àmbit de les seves competències, dicti les 
disposicions que siguin necessàries per al desplegament 
i execució del que estableix aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Inscripció de les empreses.

En el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret, les empreses de vendes a dis-
tància les propostes de les quals es difonguin per mitjans 
que abastin el territori de més d’una comunitat autònoma 
han de presentar la sol·licitud d’autorització, si s’escau, i 
d’inscripció en les comunitats autònomes on tinguin el 
seu domicili social.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor al cap de vint 
dies de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 24 de febrer de 2006.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,

JOSÉ MONTILLA AGUILERA 
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