
BASES REGULADORAS PARA POSTOS DE VENDA DA I EDICIÓN DE  
MURALLÓN DE SON 

1. O prazo de presentación de solicitudes será de DEZ DÍAS 
NATURAIS dende a publicación das bases na páxina web.  

2. As solicitudes, a cumprimentar no formulario de solicitude, 
deberán comprender:  

• Nome e apelidos do/ da interesado/a.  
• NIF (adxuntar fotocopia). 
• Domicilio (rúa, número, código postal, municipio e 

provincia). 
• Teléfono e dirección de correo electrónico. 

Ademais, nelas especificarase o produto obxecto de venda. 

3. Non se aceptarán solicitudes de venda de produtos de bebidas. 

4. As persoas solicitantes deberán acreditar estar en posesión da 
seguinte documentación:  

• Certificado censal. 
• Alta en Autónomos na Seguridade Social 
• Certificado de estar ao corrente en Facenda.  
• Certificado de estar ao corrente coa Seguridade Social. 
• Póliza e recibo de pago da póliza de Responsabilidade 

Civil. 

5. A montaxe dos postos terá lugar o sábado día 8 a partir das 7 da 
mañá. Levarase a cabo coa axuda do persoal municipal e do 
festival. A venda comezará a partir das 12 da mañá do sábado día 8 
e finalizará ás 6 da mañá do domingo día 9. Concluído o festival 
procederase a desmontar os postos do mercadillo  ata o domingo 
pola tarde, deixando o entorno completamente limpo. 

6. A localización dos postos realizarase segundo os criterios dos 
organizadores, o espazo aproveitable e os requirimentos de cada 
posto. Tanto a vixilancia dos postos coma o seu alumeado será por 
conta das propias persoas vendedoras.  

7. O método de adxudicación de postos realizarane segundo orde de 
solicitude e segundo a oferta dos produtos. No momento de 
selección enviarase unha comunicación ao correo proporcionado 



polas persoas solicitantes xunto coa oferta económica. Espérase 
unha resposta de aceptación ou rexeitamento dentro dos 5 días 
posteriores á comunicación.  

8. Todas as comunicacións faranse a través do correo electrónico do 
festival murallondeson@gmail.com. (www.murallondeson.com)
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