CONSELLS A TENIR EN COMPTE ABANS D’OBRIR UN NOU ESTABLIMENT
1. La idea del negoci. La iniciativa o projecte de creació d’un comerç es genera a partir
d’una idea inicial i una primera voluntat d’establir-se per compte propi. Ser comerciant és
un ofici que cal aprendre i perfeccionar per tenir èxit.
Per a la planificació prèvia del comerç caldria tenir en compte alguns aspectes:
•

El producte o servei

•

El mercat

•

El finançament

•

La forma jurídica (autònoms, societats....)

2. Fer una petita enquesta entre el públic de la teva ciutat, per saber que productes o
servei necessiten a la teva ciutat i també entre els teus familiars per saber les seves
opinions.
3. Plasmar la teva idea en un pla de negoci, on definiràs el model de negoci i les
accions estratègiques que implementaràs en la teva tenda, així mateix determinaràs si
és viable econòmicament fer realitat el teu negoci i finalment definiràs la imatge del teu
negoci davant el públic en general. Des del Servei Municipal d'Ocupació, Empresa i
Promoció Econòmica a l’àrea d’emprenedoria de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès,
et poden assessorar i acompanyar en el desenvolupament del teu pla.
4. Localitzar el local. L’elecció del local per instal·lar el negoci és una decisió bàsica,
cal trobar la millor localització per garantir-ne l'èxit. Un factor importantíssim que cal tenir
en compte és conèixer el flux de vianants que passen per davant del local, així com
també els establiments ja existents per barri. Pots consultar per això el nostre directori
de comerços i serveis i hostaleria i restauració per barri en el web de Cerdanyola Oberta
espai Directori de Comerços i Serveis i/o Directori d’Hostaleria i Restauració.
Les formes d’aconseguir el local poden ser mitjançant un contracte de lloguer o un
contracte de compravenda. Es pot fer a través del propietari del local, d’una agència
immobiliària o consultant el Registre de la Propietat.
5. Triar un bon nom pel teu comerç.
6. Definir l'horari de l'atenció de la teva tenda.
7. Temes per tenir en compte en concepte de despeses inicials:
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•

Llicència municipal

•

Tributs, fiscalitat (hisenda)

•

Preu públic per la recollida de residus comercials i industrials

•

Seguretat Social de propietari i treballadors (autònoms)

Recorda que si et finances d'un Banc, estaràs preocupat a retornar els diners en el
menys temps possible.
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