
BASES REGULADORAS PARA A CAMPAÑA DOS BONOS O CONSUMO PARA O
SECTOR  COMERCIAL  E  DE  HOSTALARÍA  DO  CONCELLO  DE  RIBADAVIA.
“RIBADAVIA   NADAL 2021  ”.  

O Concello de Ribadavia con motivo da crise do COVID-19 leva implementando medidas
extraordinarias  de  apoio  económico,  fiscal  e  de  contratación  a  empresas,  familias  e
persoas en situación de vulnerabilidade. 

Esta crise supuxo unha serie de medidas de distanciamento social, restricións de
mobilidade, corentenas e medidas sanitarias que sen dúbida foron necesarias para frear o
virus, tendo tamén un impacto social e económico. 

 Unha crise que grazas á vacinación foise superando en parte, sen embargo, as
consecuencias sociais, sanitarias e económicas desta crise aínda permanecen.

Por este motivo, o Concello de Ribadavia, no exercicio das súas competencias no
ámbito do desenvolvemento económico e social tal, pon en marcha estas axudas como
medida urxente para, na medida do posible, revitalizar a actividade comercial comerciante
polo miúdo no municipio de Ribadavia.

A crise do COVID-19 supuxo un auxe do comercio online, acaparado por grandes
plataformas, de maneira que o pequeno comercio comerciante polo miúdo enfróntase a
grandes  retos  para  conseguir  a  súa  supervivencia.  Desde  o  concello  exponse  a
promoción  do  pequeno  comercio  comerciante  polo  miúdo  tendo  en  conta  que  os
beneficios sociais do mesmo van máis aló dos puramente económicos,  o dar vida ás
contornas urbanas, incrementando o nivel de vida e o benestar social da cidadanía e a
cohesión social no seu compoñente de relacións sociais.

Para iso, o programa «Bono Comercio Ribadavia» busca axudar á cidadanía na
adquisición de bens de consumo como medio para fortalecer a hostalaría e o comercio
polo miúdo realizado en establecementos abertos o público por persoas autónomas e
microempresas, e con iso, a dinamización das contornas urbanas.

BASE PRIMEIRA.- Obxecto. 

1.1 O  obxecto  desta  convocatoria  é  regular  as  condicións  das  subvencións
destinadas  á  adquisición  de  bens  de  consumo  e  servizos  á  cidadanía  mediante  a
concesión de bonos desconto para consumir no comercio local de Ribadavia e regular as
condicións de acceso dos establecementos adheridos á esta campaña. 

1.2 Ten  como finalidade  apoiar  economicamente  e  fomentar  a  actividade  do
sector do comercio e a hostalaría do pobo de Ribadavia.

BASE SEGUNDA.- Compatibilidade e Limitacións. 

2.1  As  presentes  axudas  outórganse  como  concorrencia  non  competitiva  e
avaliable individualmente. 

2.2 As presentes axudas serán compatibles con outras axudas outorgadas polo
Concello  de  Ribadavia  para  a  mesma  finalidade  e  coas  concedidas  desde  outras
Administracións Públicas ou desde outros Entes Públicos ou Privados, dentro dos límites
establecidos pola normativa.



BASE TERCEIRA.- Fondos destinados ás axudas.

3.1 As axudas previstas nestas Bases terán como límite orzamentario 4.000 euros, con
cargo á partida 489.00.439  do Orzamento Xeral vixente do Concello de Ribadavia de
2021.

BASE CUARTA.- Establecementos hostaleiros e comerciais onde se poden trocar
os bonos.

4.1. Os establecementos comerciais e hostaleiros do concello de Ribadavia que participen
nesta campaña deberán cumprir os seguintes requisitos: 

4.1.1  O  domicilio  fiscal  da  actividade  debe  atoparse  no  termo  municipal  de
Ribadavia.  Ou  ter  un  establecemento-  local  comercial  activo  e  aberto  ao  público  no
municipio de Ribadavia.

4.1.2  presentar  unha declaración  responsable  de  que se  atopan  o  corrente  da
Facenda Municipal, da Tesouraría da Seguridade Social e da AEAT. 

4.1.3.  Autorizar  ao  Concello  de  Ribadavia  a  verificar  o  cumprimento  destes
requisitos establecidos nas bases. 

4.2 O prazo para presentar as adhesións será de 10 días hábiles a contar desde o mesmo
día  da publicación desta  convocatoria  na páxina  web do concello  de  Ribadavia e na
plataforma  dixital  que  se  estableza  o  efecto,  a  cal  se  publicitará  na  páxina  web  do
Concello de Ribadavia xunto coa publicación íntegra destas bases. A adhesión por parte
dos comercios deberá realizarse pola persoa ou entidade solicitante ou, no seu caso, por
un  representante  da  mesma  (poderase  requirir  a  presentación  da  devandita
representación),  a  través  do  rexistro  municipal,  preferiblemente  a  través  do  rexistro
electrónico dada a situación de alerta sanitaria existente. 

4.3 No momento da inscrición, os comercios interesados en participar deberán presentar
unha instancia xeral na que se solicite participar na campaña “Ribadavia chea de vida” e
na que aparezan os seguintes datos e se axunte a seguinte documentación: 

4.3.1 Nome, apelidos e DNI ou razón social e CIF do establecemento comercial ou
hostaleiro. 

4.3.2 Nome comercial e dirección do establecemento. 

4.3.3  Número  de  conta  bancaria  na  que  se  lles  abonará  o  importe  dos  bonos
utilizados no seu establecemento que estará a nome da empresa.  Deberase achegar
certificado de titularidade de conta bancaria 

4.3.4. Foto do establecemento. 

4.3.5. Deberá presentar certificado de alta no Imposto de Actividades Económicas
no ano 2021 expedido pola AEAT. 

4.3.6. Deberá asinar unha declaración responsable en que se indique que cumpre
todos os requisitos e que está de acordo coas bases e así mesmo que autoriza o Concello
de Ribadavia a verificar o cumprimento dos requisitos. 

4.4 O establecemento queda obrigado a cobrar os bonos válidos antes do 15 de xaneiro
de 2022. 



4.5. En caso de devolución do ben adquirido en ningún caso o importe da subvención
será devolto en diñeiro. 

4.6 Unha vez realizada a compra o establecemento queda obrigado a validar a mesma na
plataforma habilitada ao efecto. 

4.7. Poderáselles entregar distintivo da campaña que deberán colocar no escaparate ou
en sitio visible do establecemento.

4.8. Os comercios participantes recibirán a información dá campaña nos días previos o
comezo desta (bases de participación e instrucións). 

BASE QUINTA.- CAMPAÑA.-

A campaña constará de catrocentos bonos de desconto, por valor cada un deles de 10
euros  para  utilizar  como  desconto  en  compras  superiores  ou  iguais  a  30  euros  nos
establecementos de Ribadavia adheridos á campaña. A campaña realizarase dende o seu
inicio ata o 31 de decembro de 2021 (ou ata que se troquen todos os bonos postos en
circulación, e se esgote a partida orzamentaria).

BASE SEXTA.- OS BONOS.- 

-  Serán  nominativos,  polo  que  os  usuarios  deberán  estar  empadroados  non
Concello de Ribadavia e deberán facilitar ou seu nome e apelidos, DNI, e-mail e teléfono. 

- Cada usuario só poderá trocar un bono. 

-  O valor de 10 euros de desconto,  deberá aplicarse na súa totalidade a unha
compra de importe igual ou superior a 30 euros.

- Os bonos recibiranse por correo electrónico unha vez sexan solicitados a través
dunha páxina web habilitada para ou efecto .

- Para ou seu troco terase que presentar o DNI no comercio para o que se tivese
adquirido o bono desconto en cuestión.  

BASE SÉTIMA.- REBAIXAS.-

O ser unha campaña de promoción do consumo, será compatible co período de
rebaixas, sempre que o importe final dá compra sexa igual ou superior a 30 euros unha
vez aplicada a rebaixa. 

BASE OITAVA.- 

OS CLIENTES que  queiran  acceder  os  bonos deberán  cumprimentar  os  datos
solicitados na web e seguir as instrucións sinaladas na páxina web habilitada. Poderán
participar na seguinte campaña todos os clientes do comercio de Ribadavia maiores de 18
anos  que  se  rexistren  na  páxina  web  www.ribadaviacheadevida.com  e  descarguen
correctamente o seu bono de desconto de 10 euros. 

Serán requisitos indispensables para poder participar:

a) Non estar incurso en ningunha prohibición establecida no art.  13.2 da Lei
Xeral de Subvencións. 

b) Que  se  atopan  o  corrente  da  Facenda  Municipal,  da  Tesourería  da
Seguridade Social e da AEAT. 



c) Na plataforma o beneficiario deberá declarar responsablemente que cumpre
todos os requisitos establecidos nestas bases e que autoriza o Concello de Ribadavia a
comprobar a veracidade dos datos declarados

BASE NOVENA.- 

Cada persoa só poderá trocar un bono de desconto de 10 euros. Cada bono terá
vixencia ata o 31 de decembro de 2021. Non se poderán gastar os bonos desconto máis
alá desta data (31/12/2021).  

BASE DECIMA.- VALIDACIÓN DOS BONOS POLOS COMERCIANTES.-

A  validación  realizarase  a  través  dá  web  habilitada  para  a  campaña.  Os
comerciantes deberán estar rexistrados nos días previos o comezo da mesma na web.
Sendo,  por  tanto,  requisito  imprescindible  o  rexistro  na  campaña  para  poder  aplicar
calquera bono. 

BASE UNDECIMA.- PROCEDEMENTO DE APLICACIÓN DO BONO Á COMPRA.-

Os establecementos que participan na campaña poderán validar os bonos que se
apliquen en operacións de venda por valor igual ou superior a 30 euros realizadas nos
seus establecementos a través de www.ribadaviacheadevida.com 

NON  PODERÁ  APLICARSE  O  DESCONTO  ATA QUE  O  BONO  NON  SEXA
CORRECTAMENTE VALIDADO. Para iso, sempre que a compra sexa igual ou superior a
30 euros: 

1. O comerciante comprobará que a identidade do cliente corresponde coa do
titular do bono. 

2. Introducirá o DNI do cliente na plataforma. 

5. Se  o  comerciante  ten  algunha  dúbida  trocando  o  bono  ou  xorde  algún
problema no proceso poderá porse en contacto co soporte da páxina web a través do chat
de asistencia a comerciantes situado nun apartado da web que será visible accedendo a
través  do  seguinte  ligazón:  https://ribadaviacheadevida.com/chat-soporte-a-
establecementos/

BASE  DECIMO  SEGUNDA.-  REINTEGRO  DO  DIÑEIRO  DESCONTADO  POLOS
COMERCIANTES.- 

Tras o fin dá campaña, os comercios participantes recibirán o reintegro dos bonos
consumidos no seu establecemento en base aos datos existentes na plataforma dixital
habilitada ao efecto. 

SÓ SE REINTEGRARÁ O DIÑEIRO DOS BONOS QUE FOSEN DEBIDAMENTE
TROCADOS E QUE ASÍ CONSTE NA PLATAFORMA DIXITAL.

BASE DECIMO TERCEIRA.- 

A  participación  do  establecemento  nesta  campaña  supón  a  aceptación  dás
presentes bases.



BASE DÉCIMO CUARTA.- Protección de datos de carácter persoal.

Estas Bases axustaranse o establecido na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro,
de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais. 

14.1 Información adicional sobre a Protección de Datos de Carácter Persoal que
foron facilitados para este procedemento: 

14.2.  Tratamento:  BONOS O CONSUMO PARA O SECTOR DE COMERCIO E
HOSTALARÍA RIBADAVIA 2021 

14.3. Responsable: Concello de Ribadavia.

14.4. Obxecto: Axudas CAMPAÑA DOS BONOS O CONSUMO PARA O SECTOR
COMERCIAL E DE HOSTALARÍA DO CONCELLO DE RIBADAVIA 2021 (RIBADAVIA
CHEA DE VIDA). Os datos proporcionados conservaranse por catro anos e sempre que
non se solicite a supresión polo interesado. Non serán utilizados para elaborar decisións
automatizadas. 

14.5. Lexitimación do tratamento: A base legal para o tratamento dos datos atópase
no exercicio das competencias atribuídas o Concello de Ribadavia pola Lei 7/1985, de 2
de  abril,  reguladora  das  Bases  do  Réxime  Local  e  por  consentimento  expreso  dos
solicitantes. 

14.6.  Destinatarios:  Os  seus  datos  comunicaranse  ás  Unidades  do  Concello
competentes  na  materia  sobre  a  que  verse  a  súa  comunicación  e  non  poderán  ser
cedidos a terceiros alleos o Concello salvo nos supostos previstos na normativa vixente
sobre protección de datos de carácter persoal. 

14.7.  Dereitos:  Calquera  persoa  ten  dereito  a  obter  confirmación  sobre  se  no
Concello  de  Ribadavia  están  a  tratar  datos  persoais  que  lles  concernen  ou  non.  As
persoas interesadas teñen dereito a acceder os seus datos persoais, así como a solicitar
a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre
outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. Para
iso  as  solicitudes  poden  dirixirse  o  Concello  de  Ribadavia.  En  determinadas
circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos,
nese caso unicamente conservaranse para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
Tamén por  motivos  relacionados coa súa situación  particular,  os  interesados poderán
oporse o tratamento dos seus datos. O responsable do tratamento deixará de tratar os
datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles
reclamacións. Así mesmo ten dereito a retirar o consentimento outorgado, nese caso será
efectivo desde o momento no que o solicite,  sen ter  efectos retroactivos,  e  dereito  a
reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos. 

14.8. As resolucións e actos de trámite derivados do procedemento administrativo o
que  se  incorporan  os  datos  persoais  do  presente  procedemento  e  nos  termos
establecidos  na  súa  convocatoria,  poderán  ser  obxecto  de  publicación  no  BOP  de
Ourense, no Taboleiro de Edictos do Concello de Ribadavia, na páxina web municipal
www.ribadavia.gal  ou  na Base de Datos  Nacional  de  Subvencións.  A publicación  nos
diferentes medios electrónicos municipais será bloqueada ou cancelada cando finalizase
o prazo de publicidade do acto administrativo correspondente. 

BASE DÉCIMO QUINTA.- Normativa aplicable. 



Para o non previsto nestas Bases, estarase o previsto na Lei 38/2003 de 17 de
novembro, Xeneral de Subvencións, no seu Regulamento de desenvolvemento aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, e na Ordenanza Xeral de Subvencións do
Concello de Ribadavia, sen prexuízo da aplicación de lexislación sobre réxime local e
demais normas de dereito administrativo.

Ribadavia, 9 de decembro de 2021.-

A ALCALDESA


