Nota de Premsa
Calvià, 26 d'octubre de 2021

L'Ajuntament de Calvià proposa al Ple una bonificació del cent per cent de la taxa
d'ocupació de mercats per als productes de km 0

L'Ajuntament de Calvià presenta, en el Ple ordinari d'octubre, sengles propostes per
prorrogar al 2022 la taxa d'ocupació de les parades dels mercats setmanals i de les
activitats itinerants. Concretament, de la mateixa manera que es va realitzar per al 2020 i
2021, es proposa bonificar un 20% la taxa de parades dels mercats setmanals, i un 50%
la taxa d'activitats itinerants, per pal·liar els efectes de les restriccions que han seguit
durant aquest any a causa de la Covid-19.
Però, a més, s'introdueix una novetat en la proposta i és la bonificació del cent per cent de
la taxa d'ocupació dels mercats setmanals per a aquelles parades l'objecte comercial de
les quals es destini exclusivament a AGRICULTURA ECOLÒGICA, PRODUCTES AMB
DENOMINACIÓ D'ORIGEN BALEAR I ARTESANIA BALEAR. Aquesta iniciativa es
proposa amb l'objectiu de promocionar el producte local balear i situar-lo en un lloc
preferent en el mercat, tenint en compte que la situació derivada per la pandèmia, lligada
a la insularitat, penalitza directament o indirectament als sectors productius radicats a les
illes, per la qual cosa es proposa adoptar aquesta mesura de suport.
Aquesta proposta s'emmarca en les polítiques de mesures de reactivació i de suport als
sector productius que du a terme l'Ajuntament per pal·liar els efectes provocats per la crisi
de la Covid-19.
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Nota de Prensa
Calvià, 26 de octubre de 2021

El Ajuntament de Calvià propone en el Pleno una bonificación del cien por cien de la
tasa de ocupación de mercados para los productos de km 0

El Ajuntament de Calvià presenta, en el Pleno ordinario de octubre, sendas propuestas
para prorrogar en 2022 la tasa de ocupación de las paradas de los mercados semanales y
de las actividades itinerantes. Concretamente, al igual que se realizó para 2020 y 2021, se
propone bonificar un 20% la tasa de paradas de los mercados semanales, y un 50% la
tasa de actividades itinerantes, para paliar los efectos de las restricciones que han
seguido durante este año a causa de la Covid-19.
Pero, además, se introduce una novedad en la propuesta y es la bonificación del cien por
cien de la tasa de ocupación de los mercados semanales para aquellas paradas cuyo
objeto comercial se destine exclusivamente a AGRICULTURA ECOLÓGICA,
PRODUCTOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN BALEAR Y ARTESANÍA BALEAR.
Esta inciativa se propone con el objetivo de promocionar el producto local balear y situarlo
en un lugar preferente en el mercado, teniendo en cuenta que la situación derivada por la
pandemia, ligada a la insularidad, penaliza directa o indirectamente a los sectores
productivos radicados en las islas, por lo que se propone adoptar esta medida de apoyo.
Esta propuesta se enmarca en las políticas de medidas de reactivación y de apoyo a los
sectores productivos que lleva a cabo el Ayuntamiento para paliar los efectos provocados
por la crisis de la Covid-19.
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