EMPRESARI INDIVIDUAL (AUTÒNOMS)
INFORMACIÓ QUE CAL PORTAR AL PUNT PAE EN EL MOMENT DE LA TRAMITACIÓ
Del titular:


Informe de Vida Laboral – per tal d’ acreditar el número d’ afiliació a la Seguretat Social1 (en
cas de no tenir, es pot sol·licitar l’assignació d’un número de seguretat social conjuntament
amb l’alta al RETA).



La base de cotització escollida i la Mútua d’accidents2 - es poden consultar a la web de la
Seguretat Social: www.seg-social.es – Cotitzacions. (*)



Número de compte corrent (IBAN) per domiciliar el pagament mensual de la quota



DNI – estrangers: NIE comunitari o NIE i permís de residència i treball per compte propi.
De l’activitat:



Epígraf de l’IAE3 (Impost d’Activitats Econòmiques) i del CNAE (Classificació Nacional
d’Activitats Econòmiques). Consulteu a l’Agència Tributària sinó esteu segurs a través del
telèfon: 901 33 55 33 o pàgina web: www.aeat.es (*)



Dades completes del domicili de l’empresa i de l’activitat (incloent referència cadastral,
metres quadrats totals, telèfon i codi postal.)



Número de referència de la llicència municipal d’obertura (si s’ha demanat) . En el cas de
lloguer concretar si el propietari és persona física o societat mercantil (Fac, hi ha o no IRPF)
Dels treballadors, si s’escau4:



Contracte o acord de contractació.



Fotocòpia i original del DNI dels treballadors – estrangers: NIE comunitari o NIE i permís
de residència i treball



Fotocòpia i original de la Targeta de la Seguretat social dels treballadors o document que
acrediti el número d’afiliació.



En el cas de ser TRADE (Treballadors Autònoms Dependents):
Nom i CIF de l’entitat de la que serà autònom depenent, per la que realitzarà els seus serveis.
* Recordar que si es desitja la capitalització de l’atur, s’ha de sol·licitar prèviament a l’alta
d’activitat
1

No és el número que apareix a la targeta sanitària facilitada per Catsalut sinó un núm 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
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.

(*) Aquesta informació la podem definir conjuntament durant l’elaboració del Pla d’Empresa
Amb el suport de:
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

Amb el suport del Departament d’Empresa i Coneixement i el cofinançament del FSE.

