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Característiques del mercat:
El mercat es celebrarà els dies 25 i 26 d’agost de 17h a 02h al carrer Son Perruquet, entre
els carrers Pere Tudurí i Plaça des Pins.
Els interessats podran disposar únicament d’una parada al mercat, la qual és personal i
intransferible.
L’ocupació de l’espai es realitzarà d’acord amb el replanteig dels Serveis Tècnics
Municipals.
Es cas d’haver d’utilitzar equips generadors de energia elèctrica, s’haurà de complir amb
les prescripcions establertes a l’Ordenança reguladora de la protecció davant la
contaminació per renous i vibracions.
Està totalment prohibida la venda de begudes i animals així com la realització de tatuatges.
Cada parada disposarà d’un màxim de 5m lineals per 2m d’ample.
Presentació de sol·licituds:
La presentació de la sol·licitud requerirà als interessats, únicament, la signatura d’una
declaració responsable.
El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’1 de juliol fins el 31 de juliol, ambdós
inclosos.
Observacions:
S’haurà de comptar amb una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil vigent.
S'haurà d’estar al corrent de pagaments amb l’Ajuntament de Sant Lluís.
S’haurà de comptar amb les autoritzacions sectorials pertinents pel funcionament de
l’activitat.
S’haurà de pagar una taxa de 32€, conforme a la taula de coeficients correctors
assenyalats a l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per les utilitzacions privatives o
l’aprofitament especial del domini públic local. L’ingrès es podrà fer a les oficines
municipals de recaptació de 9h a 13h o bé mitjançant ingrès en algun dels números de
compte bancari següents, indicant nom, NIF i concepte.
CAIXABANK: ES70 2100 0772 19 0200035963
BANKIA:
ES89 2038 3398 53 6400000223
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