EMPRESARI INDIVIDUAL (AUTÒNOM)

Informació que cal portar al punt PAE en el moment de la tramitació:

Dades de la persona interessada:
•

DNI (estrangers: NIE comunitari o NIE i permís de residència i treball per
compte propi).

•

Targeta de la Seguretat Social – o altre document que acrediti el número
d’afiliació1

•

Base de cotització escollida i mútua d’accidents2 - es poden consultar a la web
de la Seguretat Social (www.seg-social.es)

•

Número de compte bancari per domiciliar el pagament de les quotes (IBAN).

Dades de l’activitat:
•

Codi CNAE (Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques) i IAE3 (Impost
d’Activitats Econòmiques)4.

•

Dades completes del domicili de l’empresa i de l’activitat (superfície total (m²),
telèfon, codi postal, etc.)

•

Número de referència de la llicència municipal d’obertura (si s’ha demanat).

Dades dels treballadors, si s’escau5:
•

Contracte o acord de contractació.

•

DNI dels treballadors (estrangers: NIE comunitari o NIE i permís de residència i
treball).

•

Targeta de la Seguretat Social dels treballadors o document que acrediti el
número d’ afiliació.

•

En el cas de treballadors autònoms dependents, caldrà portar el nom i CIF de
l’entitat de la que serà autònom depenent, per la que realitzarà els serveis.

1
No és el número que apareix a la targeta sanitària facilitada per Catsalut sinó un número que comença amb 08 i es
pot trobar també als fulls de nòmina o als informes de vida laboral que envia la Seguretat Social
2
És la companyia encarregada de gestionar les prestacions. L’elecció de la mútua no comporta costos afegits.
3
Si es realitzaran més activitats (a banda de la principal), caldrà anotar els codis per tenir-ho en compte.
4
Consulteu a l’Agència Tributària sinó esteu segurs a través del telèfon: 901 33 55 33 o pàgina web: www.aeat.es
5
Si es contracten treballadors, caldrà aportar la còpia del contracte o acord de treball o bé, l’autorització (amb les
dades de la persona treballadora) per tal de poder cursar l’alta a la Seguretat Social.

