SUBVENCIONS PER A LA
INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES
A LA CALÇADA
barcelona.cat/comerc

QUINA FINALITAT TENEN?

QUI POT OPTAR-HI?

Ajudar econòmicament els establiments de restauració que comptin
amb llicència de terrassa a la calçada a instal·lar les noves plataformes
homologades obligatòries.

Les persones físiques o jurídiques titulars d’establiments de restauració o assimilats
que hagin disposat d’una llicència excepcional de terrassa a la calçada i que
obtinguin llicència per a la instal·lació de terrassa el 2022.

QUINS REQUISITS
CAL COMPLIR?

QUIN IMPORT SE
SUBVENCIONA?

 aver comptat amb una llicència
H
excepcional per a la instal·lació de
terrassa durant la COVID-19.
 aver sol·licitat la nova llicència de
H
terrasses a la calçada de 2022 i
tenir-la concedida en el moment de
l’abonament.
 enir en compte les condicions
T
d’instal·lació i ubicació de la
plataforma, segons l’Ordenança de
terrasses.
Alhora, les persones beneficiàries de les
subvencions han de complir els requisits
habituals en aquests processos.

QUINES DESPESES
SÓN SUBVENCIONABLES
I QUINES NO?
Es consideren subvencionables
les despeses:

QUINA DOCUMENTACIÓ
CAL PRESENTAR?

Depèn del nombre de taules atorgades en
la llicència:

El formulari de sol·licitud de la subvenció.
L a declaració responsable que
s’adjunta a la convocatòria.

2 taules

3.300 €

 e subministrament, transport i
D
muntatge de la plataforma.

3 taules

4.000 €
4.900 €

L a documentació identificativa de la
persona física o jurídica sol·licitant.

 ècniques de tramitació i replanteig,
T
com les de gestoria, honoraris de
tècnics intervinents...

4 taules
5 taules

5.900 €

Les dades bancàries.

6 taules o més

6.900 €

 ’adquisició de la plataforma
D
obligatòria.
No són despeses subvencionables:
 ls impostos indirectes quan es
E
puguin recuperar o compensar.
Els impostos sobre la renda.
 l cost salarial i el cost de la seguretat
E
social del personal.

QUIN TERMINI TÉ?
L es sol·licituds es poden presentar del
4 d’abril al 17 de maig de 2022.
La convocatòria d’aquestes subvencions
es fa en règim de concurrència no
competitiva, per ordre d’entrada de
les sol·licituds i fins a exhaurir el crèdit
pressupostari.

ON S’HA DE PRESENTAR?
 e forma telemàtica, a través de
D
l’Oficina Virtual de Tràmits:
https://seuelectronica.ajuntament.
barcelona.cat/oficinavirtual
 xcepcionalment, les persones que
E
no estiguin obligades a presentar-la
telemàticament, poden fer el tràmit en
qualsevol oficina del registre municipal.

