
 

RUTA XACOBEA DO MAR DE AROUSA E ULLA 

 

1.- O Concello de Vilagarcía de Arousa ofrece 130 prazas en barco para facer a Ruta 

Xacobea do Mar de Arousa o vindeiro día 21 de xullo de 2019. 

 

2.- As persoas interesadas en participar na actividade deberán presentar solicitude 

normalizada,  no rexistro municipal, na sede electrónica do concello: sede.vilagarcia.gal ou 

no correo electrónico oficinaturismo@vilagarcia.gal. O modelo de solicitude estará 

dispoñible na páxina web do concello, na sede electrónica, nas oficinas municipais e 

na oficina municipal de Turismo. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto 

dende o 10 ao 16 de xullo. Cada persoa só poderá figurar nunha solicitude e no caso 

de que o seu nome apareza en máis dunha, quedará anulada a última ou últimas que 

foran presentadas.  

 

3.- A solicitude posibilita a participación no sorteo e a inscrición, segundo o resultado 

do primeiro, na actividade ou na lista de espera. 

 

4.- Entregarase un resgardo de cada solicitude presentada no rexistro ou enviarase un 

correo electrónico confirmando a recepción.  Posteriormente asignarase a cada 

solicitude un número de orde para o sorteo, que se lle comunicará ao solicitante por 

correo electrónico ou ben por  teléfono. No caso de que o formulario careza de ambos 

datos, quedará excluído. 

 

5. O Sorteo realizarase mediante unha aplicación informática que permitirá obter de 

maneira aleatoria o número de corte a partir do cal se adxudicarán as prazas. Terá 

lugar o día 17 de xullo, ás 12 h. no Departamento da Alcaldía. Poderá presencialo 

calquera persoa. 

 

6.- No caso de obter praza, avisaráselle por teléfono en horario de mañá, un máximo 

de dúas veces para confirmar a asistencia á actividade. De non poder contactar, 



 

pasarase ao seguinte. Utilizarase o mesmo procedemento para avisar ás persoas da 

lista de espera. Os agraciados deberán presentar o seu DNI no momento do 

embarque. Se algunha das persoas que confirmaron a súa asistencia logo decidira, 

por calquera circunstancia, non acudir, deberá comunicalo, na maior brevidade, á 

oficina de Turismo, no teléfono 986501227, ao obxecto de adxudicar a súa praza á 

seguinte da lista. 

 

7.- O día de realización da actividade é o 21 de xullo, con embarque no peirao de 

Pasaxeiros ás 16.15 h.  

 

En Vilagarcía de Arousa, a 8 de xullo de 2019. 

 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

 

 

 

Asdo.: Alberto Varela Paz 

 

 

 


