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CONSULTA TOTS ELS CURSOS GRATUÏTS QUE T’OFEREIX EL GREMI CLICANT AQUÍ: FORMACIÓ SUBVENCIONADA 100%

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Els nous autònoms 
s’estalviaran la taxa 
d’ocupació de terrasses

que arribi a entre 500 i 600 nous 
emprenedors. L’import màxim 
de la subvenció és de 4.000 
euros per a menors de 30 anys 
i per a majors de 40, i de 3.600 
euros per a persones de 31 a 39 
anys. Se’n podran beneficiar 
tots els ciutadans empadronats 
a Barcelona (com a mínim tres 
mesos abans de l’alta fiscal), 
que hagin iniciat una nova acti-
vitat econòmica a partir del dia 
1 de gener de 2015 com a treba-
lladors autònoms o com a socis 
de cooperatives de treball asso-
ciat. A més hauran de complir 
els següents requisits: que ha-
gin estat aturats abans de l’inici 
de l’activitat i que estiguin al co-
rrent de les obligacions tribu-
tàries. Les sol·licituds es poden 
presentar fins al 30 de novem-
bre de 2016 a través de la web 
de l’Ajuntament amb certifi-
cat digital o presencialment a  
l’Oficina d’Atenció a les Empre-
ses, situada al carrer Roc Boro-
nat, 117, demanant cita prèvia al 
telèfon 010 o online. 

L’Ajuntament de la ciutat de Bar-
celona, a través de l’empresa 
Barcelona Activa, ha presentat 
un nou programa d’ajuts per 
a persones autònomes amb la 
finalitat d’alleugerir la càrrega 
econòmica que aquests treba-
lladors han d’assumir durant el  
primer any d’activitat laboral. 

Les despeses subvenciona-
bles inclouen les quotes de la 
Seguretat Social, els impos-

tos relacionats amb l’inici de 
l’activitat econòmica i el primer 
establiment, les despeses de 
gestoria i assessorament, i el 
lloguer de locals o despatxos 
afectes fiscalment a l’activitat 
durant els primers 12 mesos. 

En el cas del sector de la res-
tauració, és destacable que els 
nous autònoms s’estalviaran la 
taxa municipal d’ocupació de la 
via pública per a la instal·lació 
de terrasses. Així mateix es be-
neficiaran, com tota la resta de 

Barcelona llança un nou programa d’ajuts per a les 
persones autònomes que inicien activitat

Informació: nou calendari de dies inhàbils als Organismes públics
sol·licitants, de la subvenció de 
les taxes de llicència d’obres, 
l’impost sobre construccions 
i obres i el preu públic per la 
recollida de residus comercials 
de la nova activitat que hagin 
acabat d’iniciar. 

El programa Autònom, Autò-
noma, Llança’t està dotat amb 
dos milions d’euros i es preveu 

Els cartells de la campanya mostren les imatges de dues persones que ‘es llen-
cen’ per trobar en l’emprendedoria una forma d’autoocupació i sortida a l’atur.

L’Administració de l’Estat ha aprovat un canvi reitera-
dament reclamat pels contribuents: que els dissabtes no 
comptin com a dies hàbils a l’hora d’establir terminis de 
períodes de pagament o de respostes de requeriments. 
Així doncs, des del 2 d’octubre són inhàbils els dissab-
tes a tota l’Administració General de l’Estat, als seus 
Organismes públics i a tot el territori nacional. Aquests 
dies s’afegeixen als diumenges, als dies declarats com a 
festes d’àmbit nacional no substituïbles i als determinats 
per cada Comunitat Autònoma com a jornades festives.
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