
PROMOVEN: Asociación de Produtores Ecolóxicos de Galicia (APEGA), Asociación Nonéomesmo, Fundación 
Santiago Centro, Área Comercial 
COLABORAN: CRAEGA, Concello de Santiago de Compostela.
PARTICIPANTES: Expositores que presenten produtos ecolóxicos con certificación do CRAEGA ou entidades 
similares. Artesáns (só artesanía de autor, non revenda).
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Praza Roxa, Santiago de Compostela
DATAS DE CELEBRACIÓN: 
Maio 2018: sábados días 12 e 26
Xuño: sábados días 9 e 23
Xullo: sábados días 7 e 14
Horario apertura ao público: 11.00 a 19.00h. 

Correo de contacto: info@compostelaeco.com
Teléfono de contacto: 981 555 920

FORMULARIOS DE SOLICITUDE EN LIÑA: 
FORMULARIO DE SOLICITUDE PARA PRODUTORES, DISTRIBUIDORES E TENDAS DE PRODUTO ECOLÓXICO:

FORMULARIO DE SOLICITUDE PARA ARTESÁNS:

CONVOCATORIA MERCADO COMPOSTELA ECO&ART
BASES DE PARTICIPACIÓN

A. A INICIATIVA E AS SÚAS CARACTERÍSTICAS

Convocada por APEGA, Nonéomesmo e Santiago Centro, Área Comercial, o centro comercial aberto do Ensanche de Santiago, 
Compostela ECO&ART celebrarase na Praza Roxa de Santiago de Compostela nos meses de maio (sábados días 12 e 26), xuño 
(sábados días 9 e 23) e xullo (sábados días 7 e 14) de 2018.

O Mercado ECO&ART conta coa colaboración do CRAEGA e o Concello de Santiago de Compostela.

Continuadora dos mercados ART&ECO realizados en anos anteriores, nace co obxectivo de asentarse como unha Feira Ecolóxica 
estable na cidade de Santiago, capital de Galicia, centro dunha ampla área xeográfica de influencia e polo de atracción turística.

Na súa edición quincenal, Compostela Eco&Art consta de:

1. Exposición comercial: produtos ecolóxicos, artesanía de autor.

2. Programa de Actividades
● Durante a Feira, desenvolvemento de actividades de lecer e formación, dirixidas ao público infantil, sobre temas 
vinculados coa agricultura, o medio ambiente e a alimentación saudable.
● Prográmanse asemade outras actividades como campionatos de chave ou actuacións musicais.

3. Exposición de vehículos eléctricos.
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B. CONDICIÓNS XERAIS DE PARTICIPACIÓN

1. A participación é gratuíta.

2. Para poder participar como Expositor os interesados deberán formalizar unha Solicitude de Participación mediante o formulario 
en liña. 

3. Na Solicitude consignaranse todas as datas nas que se desexa participar. 

4. Como máximo o luns anterior á celebración de cada unha das feiras a Organización confirmará individualmente a cada expositor 
a súa participación.

5. Se por calquera razón os solicitantes non poden acudir a algunha das feiras solicitadas, deberán informar á organización por 
correo electrónico como límite 7 días antes da celebración. De non cumprir esta norma, ou non presentarse na feira, perderán 
todos os dereitos de participación en todas as feiras solicitadas, agás se poidan demostrar causas de forza maior.

6. A adxudicación de feiras realizarase en beneficio do conxunto do Mercado, valorándose a calidade e variedade dos produtos a 
expoñer. En caso de que a demanda supere a oferta de postos daráselle prioridade aos solicitantes de Santiago de Compostela e 
comarca.

7. De non cubrírense as prazas previstas nalgunha das datas, a organización poderá abrir novamente convocatoria para asistencia 
ao Mercado.

8. Existe a posibilidade de que dous expositores compartan espazo de exposición, sempre que o indiquen na Solicitude de 
Participación. Non se admitirán cesións do espazo adxudicado sen aprobación previa da organización.

9. A Organización poderá excluír do Mercado, ou retirar total ou parcialmente os seus produtos, a aqueles expositores que non 
cumpran estas Bases canto aos produtos expostos e/ou á venda; ou que non colaboren para favorecer o desenvolvemento do evento.

10. É responsabilidade dos Expositores cumprir rigorosamente as normativas vixentes en materia laboral, tributaria, de hixiene 
e, no seu caso, de autorizacións para a manipulación de alimentos. A Organización non será responsable das irregularidades 
que, neste punto, poidan incorrer os expositores.

C. EXPOSITORES DO SECTOR DO PRODUTO ECOLÓXICO CERTIFICADO

1. Todos os produtos/alimentos que se expoñan e se poñan á venda deberán contar coa correspondente certificación do 
CRAEGA (ou correspondente, se se trata de produtos de fóra de Galicia). Esta norma rexe para todos os expositores.

D. EXPOSITORES DO SECTOR DA ARTESANÍA DE AUTOR

1. Poden concorrer ao Mercado artesáns, artistas e creadores.

2. Daráselle prioridade aos artistas, creadores e artesáns radicados en Santiago e comarca.

3. Exclúese especificamente a participación de expositores non artesáns, que vendan produtos non realizados por eles mesmos, 
con deseños propios e manufacturados a pequena escala. Daráselle prioridade aos produtos e obras feitos en Galicia. Exclúense 
especificamente produtos e obras importados doutros países. A artesanía ou obras de fóra de Galicia ou de carácter internacional só 
serán admitidas se o expositor é o creador.

4. Non se aceptarán produtos con deseños que vulneren dereitos de autor. Exclúense especificamente pezas ou obras que reproduzan 
deseños ou elementos de autoría allea e rexistrados por outros artesáns, creadores ou marcas.

5. Admitirase a participación de tendas de Santiago de Compostela dedicadas exclusivamente ao sector da artesanía compostelá e 
galega.

6. Quedan excluídos os produtos artesáns de alimentación e cosmética que non conten con certificación do CRAEGA ou 
organismo similar noutras Comunidades Autónomas/países.
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E. MONTAXE. VIXIANCIA. DISTRIBUCIÓN DE POSTOS

1. Aos expositores do sector do Produto Ecolóxico proporcionaráselles espazo baixo estrutura tipo xaima, así como mesa de 
exposición (1,20x60 cm) e 2 unidades de caixas de madeira (tipo froita), de 50X32X25 cm.  As caixas non poderán ser utilizadas para 
expoñer produtos que as poidan manchar ou deteriorar.

2. Aos expositores do sector da Artesanía proporciónaselles exclusivamente espazo (deberán desprazar os seus propios expositores). 

3. A montaxe realizarase o sábado pola mañá en horario de 09:00 a 10:45h. A montaxe e decoración dos postos debe estar 
necesariamente rematada ás 11:00h., momento da apertura ao público. A recollida realizarase o sábado pola tarde, inmediatamente 
despois do peche ao público (19.00h.).

4. O Mercado non contará con vixilancia específica. A Organización non se fai responsable da deterioración ou posibles furtos que se 
poidan producir durante o horario de apertura ao público. Será responsabilidade dos expositores a atención permanente dos seus 
postos.

5. Todos os carteis informativos que se expoñan ao público nos postos deberán estar escritos en lingua galega.

F. PROTECCIÓN DE DATOS

1. Os solicitantes quedan informados e consenten expresamente que os seus datos sexan incorporados a un ficheiro para o seu 
tratamento automatizado relacionado cos fins exclusivos do obxecto da Solicitude. Os solicitantes poderán exercer os seus dereitos 
de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose á Secretaría Técnica de Organización: Versal Comunicación, S.L., Xosé 
Chao Rego 8-10 baixo, 15705 Santiago de Compostela, info@compostelaeco.com 

Organizan Colaboran

3

SECRETARÍA TÉCNICA: Versal Comunicación | Rúa Xosé Chao Rego, 8, Baixo - 15705 Santiago de Compostela | Tel.: 981 555 920 | info@compostelaeco.com

mailto:info%40compostelaeco.com?subject=
mailto:info%40compostelaeco.com?subject=

