
 
 

BASES REGULADORAS DA CAMPAÑA DE APOIO AO COMERCIO E A 

HOSTALARÍA DA RÚA 

                                     ‘EN NADAL MERCA NA NOSA RÚA’ 

 

Primeira. Obxecto e finalidade 

O obxecto destas bases é regular o procedemento de adhesión dos comercios 

e establecementos hostaleiros de A Rúa á campaña ‘EN NADAL MERCA NA 

NOSA RÚA’, así como a distribución das guías anexadas a billetes de curso legal 

con valor de 10€ que serán obxecto da campaña. 

Esta iniciativa vai destinada a promover e impulsar o consumo no comercio e 

hostalaría locais que, tras unha difícil etapa marcada polos perxuízos que trouxo 

consigo a pandemia actual, continúan apostando por A Rúa, polos seus veciños 

e veciñas, por xerar riqueza e cercanía no municipio. Será a demostración da 

realidade diaria, na que o abastecemento e a economía de cada rués e ruesa 

depende do abastecemento e a economía do que ten preto, e de cómo cada 

decisión sobre o lugar no que mercar afecta ao ben común do pobo.  

 

Segunda. Descrición da campaña 

A campaña consistirá no reparto de dípticos entre todos os establecementos 

comerciais e hostaleiros adheridos á mesma. Cada unha destas guías de ‘EN 

NADAL MERCA NA NOSA RÚA’ levará anexado un billete de curso legal, válido 

para realizar pagos en tódolos establecementos, e unhas instruccións que 

marcan o transcurso da campaña. 

Na guía estará plasmado un apartado, integrado por 25 movementos, que 

deberá ser completado polos establecementos entre os que transite a mesma. 

PUNTO DE SAÍDA: A guía terá o seu punto de saída en cada un dos 

establecementos adheridos á campaña. A partir do primeiro intercambio no que 

a guía é transferida a un cliente ou establecemento, comezará a ruta ata cumplir 

cos 25 pasos. En cada entrega da guía/billete, o comercio no que se utilice 

deberá anotar os datos requeridos e selar o movemento da compra.  

PUNTO DE ENTREGA FINAL: Unha vez estean completados todos os pasos da 

guía coa información das persoas que a tiveron nas súas mans e os 

establecementos onde mercaron, a persoa que a posúa deberá acudir á Casa 

do Concello, onde depositará a guía cumprimentada e recibirá un agasallo por 

colaborar no obxectivo final. Así mesmo, todas as persoas físicas que figuren en 

cada paso percorrido pola guía, entrarán a participar nun sorteo de vales de 

compra, doados polos establecementos a cambio dos billetes/guía entregados 

polo Concello, organizado como broche final da campaña. 



 
 

Terceira. Requisitos dos participantes: persoas físicas e establecementos 

adheridos 

Poderán adherirse a esta campaña todos os establecementos que desenrolen a 

súa actividade económica en A Rúa, tratándose de establecementos abertos ao 

público, con licencia en vigor. 

A guía/billete poderá empregarse en calquera establecemento por persoas 

físicas maiores de 16 anos, con independencia de se son residentes no municipio 

ou non. As guías con billete que son obxecto da campaña só serán válidas para 

o seu uso nos establecementos. 

Cuarta. Forma de adquisición das guías e prazo de presentación das solicitudes 

polos  establecementos que se queiran adherir á campaña 

Os establecementos que se queiran adherir a esta iniciativa utilizarán o modelo 

de solicitude que figura no anexo destas bases e o presentarán no rexistro 

presencial na Casa do Concello, en Praza José Antonio Míguez Freire, Nº1, por 

rexistro electrónico ou en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 

39/15, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común, dirixido ao 

alcalde de A Rúa. 

As solicitudes de adhesión á campaña por parte dos establecementos poderán 

presentarse a partir do día seguinte á aprobación destas bases por xunta de 

goberno local e da súa publicación no portal web do Concello. 

A lista dos establecementos adheridos será publicada na páxina web do 

Concello. 

Unha vez se coñezan os establecementos adheridos, farase un reparto 

proporcional das guías. No suposto de que, despois de facer ese primeiro 

reparto, aínda restasen guías, contando co listado de todos os establecementos 

por orde alfabético, mediante un sorteo, sairá a letra pola que se iniciará un novo 

reparto ata esgotar todas as guías. 

No caso das persoas físicas, entenderase a súa aceptación destas bases dende 

o momento en que merquen/consuman nun establecemento, e, nesa compra, 

reciban a guía obxecto da campaña. 

Quinta. Participación e obrigas dos establecementos adheridos á campaña e 

das persoas físicas que realicen compras nos mesmos 

A participación na campaña é totalmente gratuita para comerciantes e 

hostaleiros. Voluntariamente, poden doar vales por valor superior ás guías que 

reciben. 

As obrigas dos establecementos adheridos á campaña son:  



 
Aceptar as guías con billete como forma de pago, previa comprobación da súa 

orixinalidade. 

Conservar o billete anexado á guía para conseguir o obxectivo da campaña. 

Anotar os datos persoais do cliente que recibe ou entrega a guía nun listado que 

deberá permanecer no establecemento. No caso da guía, para identificar á 

persoa que recibe ou entrega a guía/billete, indicará, xunto ao número que 

corresponda cubrir, os díxitos do seu DNI con catro deles sustituídos por (*) para 

salvagardar a protección de datos, sinalando o establecemento no que se 

mercou e selando a mesma para asegurar a veracidade das inscricións para o 

sorteo. 

 

As obrigas das persoas físicas que empregan a guía para mercar/consumir nos 

establecementos son: 

Conservar o billete anexado á guía para conseguir o obxectivo da campaña. 

O cliente que ocupe a posición 25 dentro da guía, deberá acudir ó Concello e 

facer entrega da mesma, obtendo un obsequio corporativo como agradecemento 

a súa colaboración e podendo proceder á separación da guía e o billete.  

Sexta. Procedemento do sorteo 

Entrarán a participar no sorteo todas as persoas que aparezan dentro dos pasos 

que integran o percorrido da guía. Os seus datos persoais non aparecerán na 

propia guía senón que quedarán anotados no establecemento no que realizaran 

a compra, de acordo co establecido na Base quinta. Unha vez se resolva o 

sorteo, o Concello contactará cos establecementos para que, indicándolles 

número de guía, número de movemento e díxitos visibles do DNI, poidan 

comunicarlle cales son as persoas premiadas cos diferentes vales. No caso dos 

dípticos que non sexan entregados no Concello en prazo, o vale que lle 

corresponda será sorteado entre os participantes do resto de dípticos. 

Todos os vales que serán obxecto do sorteo serán os doados por parte dos 

establecementos adheridos. 

Unha mesma guía non poderá conter máis de cinco movementos por parte da 

mesma persoa.  

Sétima. Crédito orzamentario 

O importe máximo que se destinará á campaña é de 6000€ a cargo da partida 

orzamentaria 231.227 do orzamento municipal vixente. 

Oitava. Período de duración da campaña 

Esta campaña de apoio ao comercio e hostalaría locais estará vixente desde o 

15 de decembro de 2021 ata o 15 de xaneiro de 2022. 



 
 

ANEXO 

 

SOLICITUDE DE ADHESIÓN DOS ESTABLECEMENTOS Á CAMPAÑA DE APOIO 

AO COMERCIO E HOSTALARÍA LOCAIS ‘EN NADAL MERCA NA NOSA RÚA’ 

 

Nome e apelidos: 

 

Nome do establecemento: 

 

DNI/CIF: 

 

IAE: 

 

Dirección:                                                                    CP:                                    Localidade: 

 

Correo electrónico:                                                  Teléfono:                                  

 

Representado por:                                                   DNI/NIE: 

 

DECLARO: 

Que acepto as bases reguladoras da campaña de apoio ao comercio e hostalaría 

locais ‘EN NADAL MERCA NA NOSA RÚA’ e pola presente, 

 

SOLICITO: 

A adhesión á mencionada campaña que promove o Concello da Rúa. 

 

 

A Rúa, a                                  de  2021 

Sinatura do interesado 


