ANEXO II DAS BASES REGULADORAS DA AUTORIZACIÓN DE
INSTALACIÓN DE POSTOS DE VENDA AMBULANTE NA FESTA DA
ARRIBADA DA CARABELA PINTA PARA O ANO 2020.

5.- Postos de venda de artigos no Mercado Medieval da Festa da Arribada:
DESCRICIÓN
DOS POSTOS

Nº DE
POSTOS

TIPO DE POSTO /

UBICACIÓN

PREZO TAXA
(2 e 3 de marzo de 2019)

Venda de
artesanía:
cerámica, repuxado
de coiro, cestería,
barro, xoguetes
artesáns,
marionetas, feltro,
bixutería, xabóns e
produtos de
cosmética natural,
antigallas, libros
usados,
elaboracións en
calceta, ganchillo,
lá e tela, coroas
florais e abelorios,
etc

70 tenderetes do
Concello

TENDERETE DO
CONCELLO: Son os
tenderetes propiedade do
Concello que se asignaran por
sorteo público mediante
solicitude presentada por
rexistro ou a través da sede
electrónica dentro do prazo
establecido. Estes postos non
poderán alugarse nin cedelos a
terceiros.
Só poderán vender artesanía.
Entre todas as solicitudes
presentadas, sortearanse
publicamente os 70 tenderetes
(capacidade máxima que ten o
casco antigo), así como o
lugar da rúa onde se situará o
mesmo.
Tamaño do tenderete: 2 x 1,5
metros lineais.
Taxa: 100.-€
Estes postos terán unha
bonificación do 75% da taxa
mediante declaración
xurada de que realizarán
durante a venda dos seus
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Colocaranse por
todo o recinto
do Real
Mercado
Medieval da
Arribada (casco
antigo), excepto
a zona do Bo
Xantar (Santa
Liberata)
destinada a
comida.

produtos unha demostración
en vivo e en directo no
propio posto de venda.
Venda de postos de Nº Postos de
POSTOS DE
Establecementos ESTABLECEMENTOS DE
comida salgada e
que o soliciten
doce:
BAIONA:
Pan, empanadas,
empanadillas,
filloas, queixos,
embutidos,
croquetas, tortillas,
chourizos, lacón,
callos, polbo,
xamón asado,
aceitunas, froitos
secos, froita, doces
caseiros,
magdalenas,
cañitas,rosquillas,
leite frita, gofres,
bica, ñoclos de
Pinzón, tortas de
Sarmiento, mel,
chocolate,
amendoados, etc.

Son aqueles postos dos
establecementos: bares,
tabernas, bodegas,
restaurantes, e negocios de
venda de produtos con sede
social en Baiona e en pleno
funcionamento durante os 2
últimos anos, na que os donos
soliciten asentarse na vía
pública, fronte a súa
propiedade para atendelos eles
mesmos no seu beneficio.

Colocaranse nas
fachadas dos
establecementos
con licenza en
vigor no recinto
do Real
Mercado
Medieval.

Estes postos solo serán
autorizados no caso de que a
organización non necesite dito
espazo e sempre que as
condicións da rúa o permita.
Montarán o seu propio posto
con supervisión da
organización en canto a
metros cadrados e ubicación.
TAXA: exentos ata os 2
metros lineais e o exceso por
cada metro lineal ou
fracción: 50.-€
POSTOS DE
ESTABLECEMENTOS DE
BAIONA:

Venda de
artesanía:
cerámica, repuxado

Son aqueles postos dos
establecementos de venda de
artesanía dos negocios con
sede social en Baiona e en
pleno funcionamento durante
Nº Postos de
Establecementos os 2 últimos anos, na que os
donos soliciten asentarse na
que o soliciten
vía pública, fronte a súa
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Colocaranse nas
fachadas dos
establecementos
con licenza en

de coiro, cestería,
barro, xoguetes
artesáns,
marionetas, feltro,
bixutería, xabóns e
produtos de
cosmética natural,
antigallas, libros
usados,
elaboracións en
calceta, ganchillo,
lá e tela, coroas
florais e abelorios,
etc.

propiedade para atendelos eles vigor no recinto
mesmos no seu beneficio.
do Real
Mercado
Estes postos solo serán
Medieval.
autorizados no caso de que a

Venda de postos de 50 Postos
comida salgada ou Propios
doce:

POSTOS PROPIOS: Son
aqueles postos de empresas ou
autónomos que polas súas
características e produtos de
venda sexan autorizados pola
organización da festa.

Pan, empanadas,
empanadillas,
filloas, queixos,
embutidos,
croquetas, tortillas,
chourizos, lacón,
callos, polbo,
xamón asado,
aceitunas, froitos
secos, froita, doces
caseiros,
magdalenas,
cañitas,rosquillas,
leite frita, gofres,
filloas, bica, ñoclos
de Pinzón, tortas de
Sarmiento, mel,
chocolate,
amendoados, etc.

organización non necesite dito
espazo e sempre que as
condicións da rúa o permita.
Montarán o seu propio posto
con supervisión da
organización en canto a
metros cadrados e ubicación.
TAXA: exentos ata os 2
metros lineais e o exceso por
cada metro lineal ou
fracción: 50.-€

Estes postos se adxudicarán
tendo en conta o tamaño do
posto, os metros dispoñibles
na rúa, a ambientación
medieval do posto, as
características dos produtos á
venda e a mellor circulación e
seguridade das persoas dentro
do recinto do Mercado
Medieval.

Taxa: mínimo 2 metros
lineais: 100.-€
Exceso sobre 2 metros
lineais, cada metro lineal ou
fracción: 50.-€
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Colocaranse no
recinto do Real
Mercado
Medieval.
(Marqués de
Quintanar,
Santa Liberata,
Praza Pedro de
Castro e
Alameda
Carabela Pinta).

POSTOS PROPIOS: Son
aqueles postos de empresas ou
autónomos que polas súas
características e produtos de
venda sexan autorizados pola
organización da festa.

Venda de
artesanía:
cerámica, repuxado
de coiro, cestería,
barro, xoguetes
artesáns,
marionetas, feltro,
bixutería, xabóns e
produtos de
cosmética natural,
antigallas, libros
usados,
elaboracións en
calceta, ganchillo,
lá e tela, coroas
florais e abelorios,
etc

Estes postos se adxudicarán
tendo en conta o tamaño do
posto, os metros dispoñibles
na rúa, a ambientación
medieval do posto, as
características dos produtos á
venda e a mellor circulación e
seguridade das persoas dentro
do recinto do Mercado
Medieval.
Taxa: Mínimo 2 metros
lineais: 100.-€
Exceso sobre 2 metros
lineais, cada metro lineal ou
fracción: 50.-€
Estes postos terán unha
bonificación do 75% da taxa
mediante declaración
xurada de que realizarán
durante a venda dos seus
produtos unha demostración
en vivo e en directo no
propio posto de venda.

Venda de postos de 20 Postos
Gremiais
comida doce e
salgada:
pan, empanadas,
empanadillas,
filloas, queixos,
embutidos,
croquetas, tortillas,
chourizos, lacón,
callos, polbo,
xamón asado,
aceitunas, froitos
secos, froita, doces

POSTOS GREMIAIS: Son
Entorno de
aqueles establecidos para
Santa Liberata
colectivos ou institucións con
sede social en Baiona en pleno
funcionamento con
anterioridade á aprobación das
bases da arribada.
Estes postos se adxudicarán
tendo en conta o tamaño do
posto, os metros dispoñibles
na rúa, a ambientación
medieval do posto, as
características dos produtos á
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caseiros,
magdalenas,
cañitas,rosquillas,
leite frita, gofres,
filloas, bica, ñoclos
de Pinzón, tartas de
Sarmiento, mel,
chocolate,
almendrados, etc.

venda e a mellor circulación e
seguridade das persoas dentro
do recinto do Mercado
Medieval.
TAXA: exentos ata os 14
metros lineais e o exceso por
cada metro lineal ou
fracción: 50.-€
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