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1. ANTECEDENTES E OBXECTIVOS. 

O Concello de Arteixo celebrará unha FEIRA DE COMERCIO e FEIRA DE OPORTUNIDADES a 
primeira fin de semana de outubro: venres 1, sábado 2 e domingo 3 de outubro de 2021. A Feira terá 
lugar en stands de tipo jaima de 5x5 metros, na Explanada das Festas.  

Segundo a Lei 13/2010, do 17 de decembro, do Comercio Interior de Galicia,  enténdese por FEIRA 
DE OPORTUNIDADES: 

A.- Aquelas de carácter multisectorial promovidas por comerciantes ou as súas asociacións, fóra 
dos seus respectivos establecementos, en lugares do núcleo urbano habilitados para o efecto polo 
respectivo Concello. A Feira celébrase tras de realizar unha comunicación previa á Dirección Xeral de 
Comercio, e tras do informe favorable da Mesa Local de Comercio. 

B.- Aquelas nas que se realizan vendas en condicións máis vantaxosas das habituais, co propósito 
de conseguir un aumento de venda dos productos existentes, e cos seguintes requisitos: 

 B.1. Os artigos non poderán ser adquiridos co fin exclusivo de seren incluídos na Feira. E teñen 
que ter sido expostos á venda previamente no establecemento permanente. Co fin do cumprimento 
desta norma as autoridades competentes de Inspección da Dirección Xeral de Comercio da Xunta de 
Galicia poderán esixir as facturas da mercadoría posta á venda na Feira, ou requerir toda a 
documentación que consideren en relación ao cumprimento da lei de comercio. 

 B.2. Deberá figurar con clareza o prezo anterior xunto co prezo reducido ou a porcentaxe de 
redución aplicada. Entenderase por prezo anterior o que se viña aplicando sobre artigos idénticos 
durante un período continuado de, cando menos, 30 días. 

 B.3. Os produtos ofertados deberán ter as mesmas características que as existentes con 
anterioridade á venta en Feira. 

Como tamén é unha feira de comercio, os establecementos poderán levar produtos de tempada. 

O OBXECTIVO PRINCIPAL deste evento é DINAMIZAR A ECONOMÍA do sector comercial, a 
través dun evento que: 

• PROMOVE O GASTO xa que deriva grande cantidade de clientes e consumidores ao 
evento, tanto de Arteixo coma doutras localidades, animándoos a mercar mediante o 
incentivo das condicións ou prezos vantaxosos, e mediante a comodidade de 
aglutinar un grande número de comercios e produtos diversos nun mesmo espazo 
para facilitar as compras. 

• Contribúe á LIQUIDACIÓN DE RESTOS DA TEMPADA, liberando así os stocks, 
aumentando a liquidez, e diminuíndo as perdas; facilitando espazo no 
establecemento e tesourería disponible para a renovación de mercadoría; 
aumentando a rendibilidade do negocio. 

• Facilita aos comerciantes unha inmellorable oportunidade para CAPTAR NOVOS 
CLIENTES, ademais de FIDELIZAR aos habituais, debido á alta concentración de 
público no evento. 

• Aumenta no sector comercial a necesidade e a posibilidade de MELLORAR EN 
CALIDADE E PROFESIONALIZACIÓN, que derivan en maiores beneficios así como en 
xeración  de emprego e riqueza.  
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• PROMOCIONA ARTEIXO. Ao ser un evento que move grandes masas de público de 
Arteixo e de fóra, provoca o tránsito de consumidores ao núcleo urbano do concello, 
propiciando así o mellor COÑECEMENTO DAS RÚAS DO POBO E DA OFERTA 
COMERCIAL, HOSTALEIRA E DE SERVIZOS existente nas mesmas. 

 

2. ENTIDADE ORGANIZADORA 

O CONCELLO DE ARTEIXO é a Entidade Organizadora da “Feira de Oportunidades de Arteixo” e 
da “Feira de Vehículos de Ocasión: Auto-Arteixo”, e para a correcta execución deste evento créase 
unha comisión de traballo con persoal do Concello de Arteixo e do Arteixo CCA, e recoñéceos como 
representantes, encargados e autorizados para a xestión, coordinación, mantemento, inspección, 
arbitraxe e mellora constante do Evento. Este documento de maneira íntegra, constitúe as Bases e 
Normas do Evento. 

 

3. PARTICIPANTES 

Poden participar na Feira de Oportunidades TODOS OS COMERCIOS DO CONCELLO DE 
ARTEIXO (persoas físicas ou xurídicas, en cumprimento de toda a normativa vixente do sector), que se 
inscriban dentro do prazo e cumpran cos compromisos establecidos nas presentes bases de 
participación.  

O Concello de Arteixo reserva o dereito de interpretación das presentes bases así como de rexeitar 
aquelas inscricións que ao seu criterio non se axusten á finalidade da Feira, ao contido das presentes 
bases ou que poidan interferir no normal desenvolvemento do evento.  

No caso de que as solicitudes de participación superen os stands dispoñibles utilizarase como 
criterio de selección o orde de inscrición, excluíndo os últimos inscritos e deixándoos en listaxe de 
espera no caso de renuncia ou modificación do espazo. 

4. DATAS E HORARIOS 

VENRES 1 de outubro de 2021, de 17 a 21 horas 

SÁBADO 2, de 10 a 21 horas 

DOMINGO 3, de 11 a 20 horas 

A apertura e atención do stand é OBRIGATORIO NA TOTALIDADE DOS DÍAS E 
HORARIOS establecidos. 

 

5. PRAZO e LUGAR DE INSCRIPCIÓN 

Os interesados en participar en calquera das 2 feiras deberán cubrir e enviar o formulario web de 
inscrición do 13 ao 16 de SETEMBRO de 2021.     

https://forms.gle/AYaWmvBUhBFE4Cet6  

https://forms.gle/AYaWmvBUhBFE4Cet6
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Poderán inscribirse a través do formulario web publicitado na páxina web do Concello de Arteixo 
www.arteixo.org, na páxina do Arteixo CCA www.ccaarteixo.com, e tamén nas súas respectivas redes 
sociais. A inscrición implica  a aceptación de cada unha das presentes normas e bases de participación. 

Finalizado o prazo de inscrición, a comisión de traballo comprobará a dispoñibilidade de espazo 
para todos os solicitantes, ou ben establecerá a admisión segundo os criterios establecidos no 
apartado de “Participantes” das presentes Bases.  

A comisión de traballo comunicará a cada solicitante, a aprobación da súa solicitude. 

6. NORMAS DE PARTICIPACIÓN NA FEIRA DO COMERCIO DE ARTEIXO 
 

• A inscrición e participación na Feira é GRATUÍTA. 
 

• STANDS: Os interesados en participar, terán que adaptarse ao formato e metros de 

stand postos a disposición pola organización (jaimas de 5x5 metros). Non se farán 
cambios na posición asignada pola organización. 
 

• PUBLICIDADE: É obriga de cada participante, colocar en lugar visible no seu 

establecemento o cartel informativo da Feira do Comercio de Arteixo. 
 

• MONTAXE E DESMONTAXE. A montaxe poderá iniciarse o xoves, a partir das 

20.00h e debe estar rematada ás 9:45 horas do venres para a apertura ás 17:00 h. A 

desmontaxe iniciarase o domingo, a partir das 21:00 h, unha vez pechado o recinto e 

desaloxado de público, non antes, e o stand deberá quedar baleiro de mercadoría 

e/ou enseres antes das 00.00h da noite. 

• CARGA E DESCARGA: Os vehículos poderán acceder ás zonas habilitadas para tal 

efecto durante os horarios de carga e descarga (xoves a partir das 20.00h – domingo 

a partir das 21.30h). O resto do tempo, está terminantemente prohibido estacionar 

vehículos en ningún lugar do entorno do recinto da feira, para maior vistosidade do 

evento, comodidade dos visitantes. Unha vez aberto o recinto ao público non se 

poderá acceder ao mesmo con carretillas ou similares, nin mover vehículos no 

entorno. 

• SEGURIDADE: O evento contará con seguridade privada, as noites do xoves, venres 

e sábado, de 21 a 10 horas; e o domingo de 21.00 a 00.00 horas. 

• O Concello de Arteixo non se fai responsable de roubos ou danos de enseres e/ou 
mercadoría, por inclemencias atmósféricas, accidentes ou calquera outro motivo, 
participando o expositor ao seu risco e ventura. 

• Para acceder ao recinto fóra das horas de apertura ao público será imprescindible 

mostrar ao persoal de seguridade a acreditación que a organización facilitará ao 

http://www.arteixo.org/
http://www.ccaarteixo.com/
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efecto (ata 4 por establecemento). 

• Os stands teñen habilitados enchufes para: caixa rexistradora e TPV; a potencia é 

limitada, polo cal, se un participante ten alguna necesidade especial de consumo 

eléctrico, debe notificalo no momento de inscrición, como observación. 

• CALIDADE DE PRODUCTO E SERVIZO: É obriga de cada expositor, contribuir á 

excelente imaxe do sector comercial de Arteixo e en xeral do pequeno comercio local, 
poñendo para elo o seu máximo esforzo e desempeño en ofrecer aos clientes 
durante a Feira unha axeitada calidade nos produtos ofertados, e nas condicións de 
orde e limpeza do seu stand e do recinto da Feira en xeral. Así mesmo é 
responsabilidade e obriga do expositor, a calidade no servicio prestado por todos os 
seus traballadores en canto á axilidade e corrección no trato aos clientes  durante a 
Feira. A reclamación/queixa formal por parte de clientes durante o evento, a través 
dos organismos de consumo oficiais, podería ter como resultado a efectos deste 
evento, a  imposibilidade de participar na seguinte edición. 

• O EQUIPO DE ORGANIZACIÓN velará polo bo funcionamento do evento, ante 

calquera dúbida pode consultarse no stand da entrada. 

• INCUMPRIMENTO: O non cumprimento destas bases dará lugar á exclusión como 

participante na seguinte edición. 

 
 

 

En Arteixo, a 13 de agosto de 2021. 
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