FITXA RESUM de dades necessàries
per poder fer la tramitació d’autònom
Aquest formulari recull les dades més importants del Document Únic Electrònic (DUE) que es tramita al
punt PAE del Consell Comarcal del Maresme.
Envieu-nos aquest formulari al mail emprenedoria@ccmaresme.cat i ens posarem en contacte amb
vosaltres per concertar una cita.

Dades
de la persona interessada
Nom

Cognoms

Data naixement

Estat civil

NIF/NIE/CIF

des de

(data)

Adreça

Codi postal

Adreça electrònica

Telèfon

Base de Cotització

Nacionalitat

Població

Núm. de la Seguretat Social (12 dígits) Mútua d’accidents Treball/ Malalties professionals
-

de l’empresa (autònom/a) (En cas de ser diferent a les dades anteriors)
Nom

Telèfon

Adreça social

Fax

Adreça electrònica

Codi postal

Població

Fax

Adreça electrònica

Codi postal

Població

de l’activitat
Descripció de l’activitat

Telèfon

Adreça
Superfície del local
m2
L’activitat es realitza:
dins del local

Núm. de treballadors

Codi IAE*

Codi CNAE**

Data inici activitat

fora del local

*Consulteu codi IAE (impost d’Activitats Econòmiques) a informació d’IAE a la AEAT 901 33 55 33, o a:
https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adws/certificados/Tabla_de_epigrafes_IAE.pdf
**Consulteu el codi CNAE (Clasificació nacional d’Activitats Econòmiques) a http://www.ine.es/EX_AYUDACOD

Declaració censal Manual d’ajuda: https://subsede.pyme.minetur.gob.es/es-ES/CanalPAE/Documents/DeclaracionCensal.pdf
1. Realitzareu compres de materials o serveis per desenvolupar l’activitat?
Abans d’iniciar l’activitat (504) Aquesta opció implica l’alta al RETA des de la data de la primera compra.
desitja especificar el % de deducció

NO

SI

% de deducció

SI

NO

A la vegada o després d’iniciar l’activitat (502)

2. Realitzareu operacions a altres països de la UE ? (582)
IVA Consulteu-ho prèviament AEAT 901 33 55 33 http://www.agenciatributaria.es

1. Realitzareu operacions comercials exemptes d’ IVA ? (501)
SI
NO
2. Esteu inclòs en el règim general?
SI
NO (510)
En el règim especial simplificat?
SI
NO
Esteu inclòs en el règim especial “recargo de equivalencia”? (514)
SI
NO
3. Altres règims especials a especificar, si escau (or, venda bens usats, agència de viatges, agricultura...):

IRPF Consulteu-ho prèviament AEAT 901 33 55 33 http://www.agenciatributaria.es
Heu d’escollir un mètode d’estimació:

OBJECTIVA
DIRECTA NORMAL
DIRECTA SIMPLIFICADA

Relació de la documentació que cal portar al Consell Comarcal del Maresme en el
moment de la tramitació



Fotocòpia i original del DNI del titular: (Estrangers: NIE comunitari, o NIE i permís de residència i treball per



Fotocòpia i original de la Targeta de la Seguretat Social del titular o altre document que acrediti el



Document Ordre de domiciliació de càrrecs directes SEPA pel càrrec de quotes de la Seguretat
Social.
Original d’aquest formulari.



compte propi).
número d’afiliació a la Seguretat Social.

DECLARO, sota la meva responsabilitat, que les dades aportades en aquest formulari són certes.
I per que així consti signo aquest document.

Localitat i data

Nom, cognoms i signatura de la persona sol·licitant

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals
Base jurídica del tractament
Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)
Responsable del tractament
Consell Comarcal del Maresme
Delegat de Protecció de Dades
Delegat de Protecció de Dades del Consell Comarcal del Maresme
Finalitat del tractament
Gestionar el servei d’emprenedoria i fer els tràmits corresponents
Exercici de drets dels interessats
D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al
tractament, adreçant-vos a Consell Comarcal del Maresme, Plaça Miquel Biada, 1
08301 Mataró dpd@ccmaresme.cat
Informació addicional ampliada
“Política de Protecció de Dades” al nostre web (http://www.ccmaresme.cat/politicade-privacitat)

