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1. PRESENTACIÓN 

A Consellería do Mar desenvolveu e puxo en marcha a marca “pescadeRías ¿de onde se non?”, 
coa finalidade de promocionar os produtos procedentes da pesca artesanal, garantindo a súa 
trazabilidade. Esta marca xorde coa idea de que os produtos do mar procedentes da pesca 
artesanal poidan ser claramente diferenciados, dentro da variada oferta que presenta un 
mercado cada vez máis globalizado e cunha ampla variedade de produtos. 

Co obxectivo de dar a coñecer os produtos do mar e poñer en valor ao comercio minorista, 
comezaremos unha campaña promocional da marca pescadeRías, ¿de onde se non? a través 
das redes sociais en prazas de abastos e peixerías adheridas ao selo, que transcorrerá ao longo 
dos próximos meses en distintas localidades. 

 

2. PERSOAS PARTICIPANTES 

Poden participar as persoas maiores de 18 anos que realicen fotografías a produtos do mar 
certificados nun establecemento ou posto de venda adherido á marca “pescadeRías ¿de onde 
se non?”, que se atope situado nalgunha das prazas de abastos e/ou peixerías participantes no 
sorteo, nas datas indicadas no epígrafe 4 deste documento. Ademais, debes amosar a túa foto 
no teu perfil e subir as fotografías como comentario na publicación do sorteo de facebook ou 
instagram da marca ou envialas como mensaxe privado ás mesmas redes sociais. 

A participación será de xeito individual e gratuíta. 

 

3. PREMIOS 

Cada mes, concederemos os seguintes premios: 

 Dous vales de 20€ para a compra de peixe ou marisco certificados + kit promocional da 
marca: bolsa de rafia, luva de cociña, libreta de notas, bolígrafo e receitario. 

 Dous kits promocionais da marca: bolsa de rafia, luva de cociña, libreta de notas, 
bolígrafo e receitario. 

 

 

 

CAMPAÑA #QUEMERCOEU 

BASES DE PARTICIPACIÓN 



3 
 

4. DESENVOLVEMENTO DO SORTEO 

4.1. Como participar 

Prepara o teu móbil ou cámara de fotos e segue os seguintes pasos: 

1. Saca unha ou varias fotografías nas que aparezan produtos do mar certificados nas que 
se vexa a etiqueta do produto co logotipo de pescadeRías, ¿de onde se non? ou coa 
etiqueta individual na galada do peixe. 
 

2. Comparte publicamente a foto no teu perfil de facebook ou instagram coa etiqueta 
@pescadeRías, ¿de onde se non? ou o hashtag #pescaderiasdeondesenon, indicando 
de que especie se trata e o nome do posto ou peixería adherida na que foi tomada 
(podes contarnos tamén o que sabes dos peixes e mariscos que aparezan). 

3. Sube as fotografías como comentario na publicación do sorteo de facebook ou 
instagram da marca pescadeRías, ¿de onde se non? ou, se o prefires, fáinolas chegar 
como mensaxe privada ás mesmas redes sociais. 

 
O equipo da marca publicará cada mes a listaxe dos postos e peixerías adheridas en cada 
localidade. 
O equipo da marca elaborará fichas de especies que publicará a través das redes sociais da 
marca.  
 

4.2. Desenvolvemento do sorteo 

O sorteo levarase a cabo cada mes en prazas de abastos e peixerías de varias localidades: 

 

LOCALIDADES setembro MES DE CELEBRACIÓN 

Noia, Serra de Outes, A Estrada, A Guarda e 
Tomiño 

Mes de xullo 

Cee, Fisterra, Ferrol, A Coruña, Cedeira,  
Narón, Carballo, Carnota e Corcubión 

Mes de agosto 

Bueu, Pontevedra, Santiago, Pontecesures e 
Comarca do Barbanza 

Mes de setembro 

Portonovo, Sanxenxo, Cambados, Illa de 
Arousa e Vilagarcía 

Mes de outubro 

Redondela, Chapela, Baiona, Sabarís, Cangas 
e Moaña 

Mes de novembro 

 

4.3. Resultado e comunicación do sorteo 
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Ao finalizar o mes, comunicarase o resultado das persoas premiadas a través das redes sociais 
da marca e solicitarase un número de teléfono por mensaxe privado para xestionar a entrega 
do premio. 

 

5. CONFORMIDADE 

A participación na campaña conleva a plena aceptación das bases de participación, así como o 
consentimento para a utilización e difusión das imaxes e fotografías das persoas participantes 
por parte da marca “pescadeRías ¿de onde se non?” 

 
Cláusula informativa sobre protección de datos: 
Responsable: Identidade: ARDORA FORMACIÓN Y SERVICIOS, S. COOP. GALEGA - NIF: 
F36527109; Enderezo Postal: Largo Praia Madorra nº 5 baixo - 36340, Nigrán, Pontevedra; 
Teléfono: 986020899; Correo Electrónico: teresa.rivas@ardoraformacion.com 
No nome da cooperativa tratamos a información que nos facilita co fin de xestionar a súa 
participación no proxecto xestionado pola entidade. Os datos proporcionados conservaranse 
durante o prazo de organización do proxecto, e durante os anos necesarios para cumprir coas 
obrigas legais.  
Os datos facilitados non serán comunicados a terceiros, salvo por imperativo legal no caso de 
proxectos subvencionados por Organismos oficiais, onde sexa requisito a comunicación dos 
datos.  
Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se en ARDORA FORMACIÓN Y SERVICIOS, S. 
COOP. GALEGA estamos tratando os seus datos persoais e por tanto ten dereito a acceder aos 
seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa 
no sexan necesarios. Así mesmo, poderá presentar unha reclamación ante a autoridade de 
control (Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es). 


