


Nun Concello con grande capacidade orzamentaria para levar a cabo 
iniciativas, como é o de Arteixo, propoñemos un plan con medidas  
económicas, pero tamén outras a custe 0, para recuperar a actividade do 
comercio local -estático e ambulante-, hostalaría e servizos locais. 

TTras un ano de restricións pola pandemia, e contando xa con que é 
unha situación que se manterá ata nal deste 2021, é preciso poñer en 
marcha políticas estruturadas en orde a un plan; a nosa proposta, o Plan 
GREA.

UnhaUnha proposta baseada nos estudios solicitados para Arteixo, coma 
o Plan de Mobilidade Urbana Sostible, publicado ne xaneiro de 2021, e 
na Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado de 
Arteixo. Pero tamén en proxetos exitosos de humanización de vilas pre-
vios e posteriores á declaración da pandemia. Outras propostas se ba-
searon en programas de axudas e políticas de incentivos ao consumo 
postos en marcha por institucións locais e autonómicas, tendo en conta 
as especicidades do tecido económico de Arteixo. Na súa totalidade, o 
Plan GREA parte de proxetos de probado éxito. 

O fundamento desta estratexia é buscar formas para que os ne-
gocios funcionen. Porque cando unha empresa funciona, non precisa 
de axudas directas e ademais xera emprego, riqueza e paga impostos. E 
iso benecia a toda a vila.

O plan está estruturado en base a 3 premisas:
1. O URXENTE - Mantemento das empresas en risco por im-
pedimentos para realizar a súa actividade económica.
2. A CURTO PRAZO - Adaptación da actividade económica 
actual da vila en relación ás necesidades sanitarias.
3. A MEDIO PRAZO – Iniciativas de fomento do consumo e do 
negocio en Arteixo.

revisa o 
dossier completo:



O URXENTE: 2M €
A CURTO PRAZO: 1.974,72 €
A MEDIO PRAZO: 1,6M €

O ORZAMENTO



1. O URXENTE
Mantemento das empresas en risco por impedimentos 
para realizar a súa actividade económica. 2M € + 400 empresas

+ de 2.000
empregos





2. NO CURTO PRAZO
1 - Recuperar o feirón orzamento

1.974,72 €/mes
de ser preciso contratar
persoal de seguridade

privada
+ 200 empregos
do feirón

+ 360.000€/mes
en facturación
na vila

beneciarios

1 - Recuperar o feirón

A - Actualmente, o feirón está adpatado a todos 
os protocolos da Xunta de Galicia, que non prohibe a 
celebración de mercados ao aire libre.

BB - A FEGAMP (Federación Galega de Municipios 
e Provincias) solicitou aos Concellos retomar os mer-
cados. E recorda que “estudios recentes demostran 
que o contaxio require dun contacto prolongado en lug-
ares pechados e o seu contacto co cliente non supera 
de media os 5 minutos”. disposición actual do Feirón



espazo que ocupa o feirón



rúas peonalizadas
fins de semana e festivos

Avda. dos Bosques
peonalización provisional diaria



0,00 € + 300 empregos
+ 32 días abertos
en 2020

+ 40 locais de
hostalaría

locais de hostalaría na Avda. dos Bosques



representación de espazo gañado aos coches

 representación de peonalización da Avda. dos Bosques



3 mesas
(12 cadeiras)



442
novas prazas de
aparcamento

+ 292
vehículos

+ 130
vehículos

Sendo a solución dos aparcadoiros un dos obxectivos 
estratéxicos do futuro PMUS, como medida a curto prazo 
proponse utilizar soares baleiros no perímetro do centro urbano, 
mediante convenios que permitan o uso destas parcelas como 
espazos públicos de aparcadoiro provisionais.

Como compensación ás medidas de peonalización provisional, 
poderíase aumentar a supercie nos seguintes soares:

-- Rúa Ría de Vigo - rúa Eugenio Carré 
- Rúa Otero Pedrayo - Rúa Ría de Vigo – Rúa dos baños
- Camiño dos Cabalos - Rúa Río Miño – Rúa dos Baños
- Camiño dos Cabalos - Rúa Río Tambre



3. NO MEDIO PRAZO
Mellora da actividade económica, competitividade
e fomento do negocio.

1 - 900.000€ para dinamización comercial

1.6M €
+ 2.8M € 
cos bonos
ao consumo
 e potenciación da 
economía local

benecios



3. NO MEDIO PRAZO
Mellora da actividade económica, competitividade
e fomento do negocio.

Cun orzamento anual de 51M de euros para 
este 2021, o Concello de Arteixo está en 
disposición de poñer en marcha actividades de 
dinamización por valor de 900.000€.

SSorteos, feiras, actividades culturais, de ocio, 
de promoción gastronómica ou de fomento do 
consumo mellorarán a actividade económica das 
PYMES de Arteixo.

1 - 900.000€ para 
dinamización comercial



3. NO MEDIO PRAZO
Mellora da actividade económica, competitividade
e fomento do negocio.

Unha forma para mellorar a actividade comercial durante os 
próximos anos é aumentar o atractivo turístico da nosa vila. Para o cal, o 
Plan GREA propón:

a)  Organización de campañas publicitarias de cara a verán, 
dando a coñecer os servizos, actividades e aloxamentos da vila.
b) Creación da marca Arteixo para o fomento da gastronomía, 
turismo e comercio locais. 
c)c) Posta en marcha de actividades de turismo de aventura e 
natureza (BTT, surf, sendeirismo, etc.) para atraer un turismo non 
masicado e de alto valor engadido.

2 - Estratexia para atraer
o turismo nacional



3. NO MEDIO PRAZO
Mellora da actividade económica, competitividade
e fomento do negocio.

Con programas de incentivos ao consumo como 
bonos, tarxetas ou vales, non só conseguimos 
axudar aos establecementos, senón tamén ós e ás 
veciñas da nosa vila. E reactivamos a economía, o que 
xera postos de traballo e pago de impostos que 
retornan ás arcas públicas. 

TTodas estas iniciativas provocan un movemento 
económico na vila que, dependendo de como se 
organiza, chega a cuadriplicar a inversión feita.

3 - Programa de incentivos
ao consumo de Arteixo 700.000 €

+ 2.8M €
benecios



3. NO MEDIO PRAZO
Mellora da actividade económica, competitividade
e fomento do negocio.

O comercio electrónico ten saída para o pequeno comercio de 
distribución e a hostalaría se funciona coma unha canle máis de venda para o 
seu público de proximidade. Un servizo km0.

AsAs empresas que máis se poderán beneciar serían os 
establecementos hostaleiros, pero tamén os comercios, especialmente os 
de alimentación, que farían chegar de mellor xeito estes produtos frescos a 
calquera punto dun municipio con núcleos de poboación tan dispersos 
coma o noso.

Para que unha iniciativa así saia adiante debe nacer dunha entidade forte 
capaz de poñer a infraestrutura e os medios para facela funcionar e mantela.

4 - Sistema municipal de
reparto a domicilio 



3. NO MEDIO PRAZO
Mellora da actividade económica, competitividade
e fomento do negocio.

O Concello de Arteixo conta bonicación de ata o 95% do IBI a aquelas 
empresas que desenvolvan actividades económicas de especial interese, por 
concorrer circunstancias que poñan de manifesto a creación de emprego.

De forma similar, comercio, servizo e hostalaría deberían ter esa 
bonicación do IBI sempre e cando estean ligados a: 

1- Unha explotación económica directa do propietario do local.
2-2- O aluguer para unha nova explotación, no caso de locais baleiros 
durante máis de 6 meses.
3- Á redución do aluguer vixente, no caso de locais actualmente 
ocupados. 

5 - Bonicación do IBI dos
baixos comerciais



3. NO MEDIO PRAZO
Mellora da actividade económica, competitividade
e fomento do negocio.

Para poder facer as rúas comerciais atractivas, é 
preciso que ademais de peonalizalas, se mellore a súa 
iluminación. Moitas das rúas da vila, como a Avenida dos 
Bosques, teñen un alumeado escaso, con farois vellos e só nun 
lado da senda.

InstalarInstalar un alumeado público eciente e suciente fará 
das nosas rúas comerciais espazos máis atractivos, e das 
nosas rúas en xeral, espazos máis seguros.

6 - Mellora da iluminación
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