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L’Ajuntament reduirà aquest 2021 el 90% de la taxa que grava les
terrasses dels bars i restaurants

Dimecres 28 d'abril de 2021

El Ple de l’Ajuntament de Castellar del Vallès va aprovar ahir per unanimitat la
modificació de l’ordenança que regula l’ocupació temporal de domini públic amb
l’objectiu de bonificar aquest 2021 un 90% de l’import de la taxa que han de pagar
bars i restaurants per establir terrasses a l’espai públic. Amb aquesta iniciativa, que
suposarà que l’administració local deixi d’ingressar 36.000 euros, es pretén donar
suport al sector de la restauració, molt afectat per les mesures per lluitar contra la
COVID-19.

En aquest sentit, cal recordar que bars i restaurants han vist com en els darrers
mesos es limitava l’aforament a l’interior dels seus locals així com l’horari
d’obertura al públic, en l’actualitat fixat entre les 7.30 i les 17.00 hores. Això ha
provocat una reducció substancial dels ingressos d’aquestes activitats.

D’aquesta manera, es dona continuïtat a la mesura adoptada el 2020 (l’any passat el
suport a bars i restaurants es va donar en forma de subvenció). Com l’any passat,
també es permetrà que bars i restaurants puguin duplicar la superfície de terrassa
que ocupaven abans de l’esclat de la pandèmia. L’objectiu és facilitar el compliment
de les distàncies de seguretat i garantir, així, la compatibilitat entre salut i oci.

La modificació de l’ordenança s’ha dut a terme mitjançant la inclusió d’una
disposició addicional que fixa excepcionalment per a aquest 2021 la bonificació del
90% de les tarifes d’instal·lació de taules i cadires a l’espai públic.

El nombre d’establiments que es beneficiaran d’aquesta mesura és d’una seixantena,
d’acord amb la previsió d’obertura de terrasses aquesta temporada d’estiu.
D’aquesta manera, l’estalvi mig en el pagament d’aquesta taxa per a cada
establiment serà de 600 euros.

Programa de suport al comerç local

Com a complement, l’Ajuntament també desplegarà aquest estiu un programa de
suport al comerç local, que inclou ene d’altres una campanya conjunta amb
l’associació Comerç Castellar per promoure vals que incentivin les compres als
establiments de proximitat.

L’Ajuntament també ha previst enguany ajudar l’entitat per tal de posar en marxa
d’una plataforma de venda per Internet i servei d’entrega a domicili.
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