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Instancia Feira de Santa Marta 2021 
 

Datos da persoa interesada 
 
Nome  
Apelidos  
DNI  
Enderezo  
Localidade  Código Postal  

Teléfono  
E-mail  

 
Datos da persoa representante (se procede) 
 
Nome  
Apelidos  
DNI  

 
Solicita 
 
A reserva de espazo público para a instalación dun posto para venda durante os días 30 e 31 de 
xullo e 1 de agosto, con ocasión da Feira de Santa marta 2021 de Cabanas, na seguinte zona 
(escoller só unha das seguintes opcións). 
 
 ❏ Zona artesanía 
 ❏ Zona alimentación 
 ❏ Outros (especificar): __________________________________ 
 
Número total de metros da frontal do posto: __________________ 
 
Documentación que achega 
 

❏ Copia do DNI 
❏ Xustificante bancario de pago das taxas (9 € por posto polos 3 días). Pódese facer mediante 
ingreso na conta bancaria Abanca ES13 2080 0201 9831 1000 0052 ou con tarxeta na Casa 
do Concello. 
❏ Fotografía do posto 
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Outros: 
 

❏ Marcar esta casiña se por causas médicas de mobilidade ou loxísticas necesita un espazo 
específico para o seu posto. Deberá anexar xustificante que acredite tal condición. 

 
 
En Cabanas, a           de                               de 2021 
 
 
 
 
 
Asdo:  
 
Normas xerais: 
 

- Na zona de artesanía non poderán participar vendedores de produtos de vestido e 
complementos que non produzan eles mesmos os seus produtos ou que non poidan garantir 
a orixe artesá dos mesmos. 

- O Concello, reservándose o dereito de organizar os mercados do mellor xeito posíbel, 
delimitará o espazo asignado a cada posto, que será inalterábel. 

- Os postos instalados deberán situarse sempre sobre a superficie pavimentada da beirarrúa 
do Paseo Marítimo, deixando libres os accesos ao Piñeiral, os bancos, os colectores do lixo e 
as papeleiras, así como as franxas e zonas de paso delimitadas por parte do Concello. 

- Horarios: instalación de 09:00 – 11:00 horas, funcionamento de 11:00 a 21:00 horas, recollida 
de 20:00 a 21:30 horas. 

- Os postos e cubertas deberanse soster por si mesmos, non podendo empregar mobiliario 
urbano (farois, bancos, papeleiras, étc), cravar piquetas ou taladrar o chan para o seu soporte. 

- Cada un dos postos será responsábel de deixar limpos de refugallos os espazos. 
- Non se permite en ningún caso a invasión da beirarrúa por parte de vehículos. 
- Non se permite en ningún caso a acampada, o emprego de camping – gas, os lumes nin o 

verquido de augas ou líquidos. 
- A seguridade dos postos nas horas nocturnas corresponderá ás persoas titulares dos 

mesmos. 
- COVID-19: todos os postos deberán contar con solucións de xel hidroalcóholico a disposición 

das persoas usuarias. Ademais respectarase a normativa vixente en materia COVID-19, sobre 
o uso da máscara e aforos. 


