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BASES MERCAT DELS DIVENDRES D’ESTIU 2018
Característiques del mercat:
El mercat es celebrarà els dies 6, 13, 20 i 27 de juliol i 3 i 10 d’agost de 19 a 24h. al
carrer Sant Lluís.

Documentació i requisits:
Els requisits legals per a poder participar són:
- Estar donat d’Alta d’Autònom
- Comptar amb una pòlissa de responsabilitat civil
- Estar al corrent dels pagaments amb l’Ajuntament de Sant Lluís
La documentació necessària per inscriure’s a la 11ª edició del Mercat és:
・ Sol·licitud d’inscripció i declaració responsable de complir els requisits establerts.
・ Fotocòpia del DNI.
Una vegada autoritzada la seva participació s’ha de presentar abans del primer dia de
mercat la següent documentació.
-

Copia del justificant de l’alta com autònom.
Copia de la pòlissa de responsabilitat civil.

Recordeu:
1) S’haurà de presentar la documentació exigida al SAC de l’Ajuntament de 8’30 a
14 h. abans del dia 8 de juny.
2) Un cop rebudes les sol·licituds els tècnics de l’àrea de comerç i turisme de
l’Ajuntament revisaran la documentació. El llistat de persones autoritzades
mitjançant resolució de batlia es penjarà tan al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament com a la pàgina web municipal www.ajsantlluis.org
3) Cada venedor/a disposarà d’un màxim de 4m lineals per 2m d’ample
4) L’ajuntament únicament proporcionarà el punt de llum. Els venedors/es resten
obligats a emprar llums de baix consum.
5) Les parades es posaran al C. Sant Lluís en els punts que l’Ajuntament autoritzi.
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6) Els venedors/es hauran d’avisar abans de les 14h del dia del mercat si no poden
assistir. En el cas de que no s’avisi, a la segona vegada es cancel·larà
l’autorització.
7) Els venedors/es pagaran 100€ en concepte de bestreta que els seran retornats
al finalitzar el mercat sempre i quan s’hagin respectat els punts 3, 4 i 6
d’aquestes bases.
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