Com obrir un comerç
Si vols iniciar una activitat comercial, assessora’t per afrontar un procés que pot
resultar complex pels diversos tràmits administratius que hi tenen lloc.
Abans d’iniciar l’activitat:
· Tenir el dret d’ocupació del local, llogant o comprant on es vol exercir l’activitat.
· Les gestions les realitzarem a traves del propietari del local, agència immobiliària
i/o administrador i/o consultant el registre de la propietat.
· Obtenir la llicència municipal d’activitat. És obligatori. S’obté a l’ajuntament ( c/
Mur 61) i tenim l’opció de fer‐ho mitjançant una sol·licitud de nova llicencia o per
transmissió, en cas de canvi de nom.
· Sol·licitar la llicència d’obres. Només en el cas d’adequació d’establiment. El
tràmit es fa a l’Ajuntament de Martorell (Carrer del Mur, 61).

En iniciar l’activitat:
· Fer la declaració censal ‐alta fiscal‐ de l’inici de la activitat. Això vol dir, inscriure’s
al cens de l’Agència Tributària per obtenir el NIF. Imprès 036, que també ens
donarà d’alta del IAE.
· Consultar www.aeat.es o al telèfon 901 200 345
· Inscriure’s a la Tresoreria de la Seguretat Social. La persona o societat jurídica
que desenvolupa l’activitat s’ha d’inscriure al règim d’autònoms de la Tresoreria de
la Seguretat Social. Més informació a www.seg‐social.es o al telèfon 901 502 050.
· Contractar i assegurar els treballadors, donant‐los d’alta a la Seguretat Social i
formalitzant un contracte de treball a l’Oficina de Treball de la Generalitat:
www.oficinadetreball.cat o al telèfon 935 536 100.
Altres adreces d’interès:
Atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya: www.gencat.cat o telèfon 012
Agència Catalana del Consum: www.consum.cat o telèfon 012
Excepcions als horaris generals: www.gencat.cat/especial/comerç/cat
Demanar Fulls de reclamació: www.consum.cat i www.gencat.cat/oge

Confederació de Comerç de Catalunya: www.confecom.cat
Consorci per a la normalització lingüística: www.cpnl.cat o telèfon 932 723 100
Ajuntament de Martorell: www.martorell.cat o telèfon 937 750 050

