Cambra Barcelona

Neg oc

i

“doing business”

PUNT D’ATENCIÓ A L’EMPRENEDOR (PAE)

Formulari
Formulari d’inici
d’inici de
detramitació
tramitaciód’alta
d’altad’empresaris
d’empresarisindividuals
individuals
Cal enviar-lo per correu electrònic, degudament emplenat, juntament amb fotocòpia de la
documentació necessària per fer el tràmit. Un cop rebut i verificada la documentació, es
concertarà el dia i hora per a la tramitació.
Dades personals:
Nom:________________________________ Cognoms: _____________________________________________
DNI/NIE: ______________ Correu electrònic: _______________________________ Telèfon: _______________
Estat civil:___________ Règim matrimonial: ____________________________ Data matrimoni: ____________
Adreça domicili: ________________________________________________________ Codi postal: __________
Municipi: __________________________________________________________________________________

Dades de l’empresari individual (autònom):
Número de la Seguretat Social: ________________________ Facturarà a empreses de la UE?: SI

NO

Adreça activitat: __________________________________________________________ Codi postal: ________
Superfície local (m2) _____________ Llicència obertura núm. (en cas d’haver-se tramitat): _________________
Data inici activitat: ______________

Codi CNAE: ________

Codi IAE: __________

Base de cotització: ________________ Mutua Col·laboradora: ________________________________________
Compte per domiciliar les quotes de la Seguretat Social (IBAN): ________________________________________
Règim IRPF: Estimació Directa Normal

Estimació Directa Simplificada

Capitalització de la prestació d’atur:
Sol·licitada (Data sol·licitud: _____________)
Contracta treballadors?: SI

NO

No sol·licitada

Mòduls
No te dret a capitalitzar

Núm. de treballadors (en cas de contractar-se) ________________

Número de la Seguretat Social: (Treballador 1) ___________________ (Treballador 2) _____________________

Autoritzo la Cambra per enviar-me informació per correu electrònic.
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, tractarà les seves dades per possibilitar la prestació dels
serveis sol·licitats, així como per la remissió de comunicacions sobre la Cambra i els seus serveis. La base legal per la prestació de
serveis serà l’execució contractual i un interès legítim de mercadotecnia directa / art. 21.2 Llei 34/2002. Les seves dades seran
tractades mentre siguin necessàries per la prestació del serveis sol·licitats o fins que vostè no ens digui lo contrari, en relació al
enviaments. Es preveuen únicament, les comunicacions imprescindibles per a la prestació dels serveis o les legalment establertes.
Podrà sol·licitar informació addicional sobre els tractaments o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició
i portabilitat a: Cambra de Comerç de Barcelona, Av. Diagonal, 452 -08006 Barcelona, www.cambrabcn.org,o: lopd@cambrabcn.org.
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