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La Confederació Catalana d’Associacions de Marxants “COCAM”, integrada per les
Associacions de l’encapçalament , Associació de Marxants Maresme, Asomercat, Federació
d’associacions de Marxants de Barcelona Llevant, Associació de Marxants de les Comarques
Gironines i Associació de Marxants de la Província de Tarragona les quals aglutinen la
representativitat majoritària del col·lectiu de Marxants, davant la greu afectació per la crisi
sanitària provocada pel coronavirus COVID-19, el tancament dels mercats de marxants i
l’impacte econòmic provocat, fa que els ingressos dels marxants des de dijous 12 de març de
2020, siguin nuls quedant sense liquiditat i sense capacitat per fer front tant a les despeses
mínimes per abastir la nostra llar, com per fer front als derivats dels nostres negocis, per tant,
com a representants del col·lectiu dels marxants de Catalunya, DEMANEM / SOL·LICITEM
l’aprovació d’un Pla de xoc municipal per pal·liar aquests efectes:
● Anul·lació i devolució de les taxes cobrades dels mercats i condonació
d’aquestes fins al menys un semestre, en la línia de les que estan començant
a aprovar alguns ajuntaments.
● Cancel·lació de tots els impostos que afecten la nostra activitat durant el
període d’Alarma.
● Aprovació d’un Pla específic de reactivació dels mercats de marxants que
inclogui la posada en marxa dels mercats tan aviat com la situació ho permeti,
una baixada de taxes generalitzada, accions de potenciació i dinamització
dels mercats de marxants, activació d’un Pla d’ajuts econòmics i consensuar
amb les associacions representants del sector les mesures que es puguin
aprovar.
Tot això, tramitant-lo amb caràcter d’urgència, donat que el nostre col·lectiu ja està
molt malmès i no pot suportar una aturada d’aquestes característiques . Totes aquestes

mesures han de quedar aprovades el més aviat possible.
Atentament,
Martí Ramoneda
President de l’Associació de Marxants del Maresme

