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Tarragona deixa de recaptar més
d'un milió d'euros per les terrasses a
bars i restaurants
Es prorroga la taxa del sector almenys fins al gener de 2022

Terrasses a la plaça de Corsini de Tarragona | Eloi Tost/ACN

El portaveu del govern municipal de Tarragona, Manel Castaño, ha anunciat en una
compareixença de premsa que la ciutat ha deixat d'ingressar més d'un milió d'euros a causa
de la supressió de la taxa de terrasses a bars i restaurants. L'Ajuntament de Tarragona vol
?donar suport a un dels sectors amb més restriccions durant la crisi de la Covid-19 responent les
demandes dels restauradors de la ciutat?. És per això que es prorroga l'ajornament de l'impost de
les terrasses i es segueixen renovant les autoritzacions aquest últim trimestre d'any.
L'Ajuntament de Tarragona ha calculat que l'any 2020 va deixar de recaptar fins a 600.000 euros
en concepte d'impost de terrasses de la ciutat i s'estima que enguany s'arribarà a una xifra similar.
Els restauradors de Tarragona no paguen la taxa des del març del 2020, és per això que el total
d'ingressos de la ciutat en aquest concepte disminuirien fins a un mínim d'1.200.000 euros des de
l'esclat de la pandèmia.
Castaño ha anunciat que se seguirà donant suport al sector i les mesures plantejades des de
l'ajuntament aniran en consonància amb l'evolució de l'epidèmia i de les limitacions establertes pel
PROCICAT. És per això que el gener de 2022 es tornarà a valorar la situació sanitària i econòmica del
sector de la restauració i es decidirà si es manté l'exempció de les taxes o no.
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Així i tot, es confia que la situació epidemiològica seguirà millorant els mesos vinents. Per una banda,
el nombre de vacunats a Catalunya supera el 75% de la població i, a més, el Govern de la
Generalitat contempla flexibilitzar les mesures i restriccions al sector de la restauració.
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