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Bases reguladoras do concurso público para a concesión de axudas para o fomento da 

reactivación económica e comercial local, no Concello do Barco de Valdeorras: Máis 

Barco. 

ANTECEDENTES.  

 A Asociación Empresarial de Valdeorras entende prioritario  o desenvolvemento 

de actuacións de reactivación económica e social da vila tras a crise do COVID-

19, entre as que se atopan unha campaña de bonificación que se desenvolverá 

mediante a utilización dunha tarxeta moedeiro. Para iso acordouse co Concello 

do Barco a sinatura dun convenio que se concreta nunha subvención a favor da 

Asociación Empresarial de Valdeorras, en adiante AEVA, co fin de levar a cabo 

unha  “ Campaña de incentivos ao comercio barquense de proximidade” . Cam-

paña Máis Barco. 

CLÁUSULAS: 

I. Obxecto da campaña: 

Constitúe o obxecto destas bases a regulación e procedemento da participación na cam-

paña Máis Barco, tanto para establecementos como para usuarios-consumidores. 

II. Establecementos participantes na campaña. 

 

Os establecementos suxeitos a esta promoción son todos os establecementos de comer-

cio e hostalería que se detallan no ANEXO I segundo o seu grupo de clasificación do 

IAE. 

Os establecementos comerciais, ao aceptar estas bases declaran responsablemente que 

ocupan menos de 10 empregados en cada establecemento. Igualmente tanto establece-

mentos comerciais como hostaleiros declaran que desenvolven unha actividade que se 

encadra  dentro dos epígrafes de actividade aceptados neste Programa,  e que se atopan 

relacionados no ANEXO I destas bases. 

 

III. Contía 

As tarxetas levarán incorporada a axuda económica obxecto desta subvención, para gas-

tar nos establecementos adheridos nunha cantidade de 20 euros por tarxeta. 

 

IV. Solicitudes, prazos e procedementos de solicitude das tarxetas. 

1. As tarxetas poderán ser adquiridas por calquera titular de DNI/NIE, maior de idade 

no momento de realización da solicitude. 

2. Só se poderá solicitar unha tarxeta por persoa no prazo ordinario de solicitude.  

3. A solicitude da tarxeta será exclusivamente por medios telemáticos,  a través da web 

creada ao efecto polo Concello do Barco de Valdeorras. Xunto co formulario de so-

licitude se deberán aceptar as presentes bases reguladoras e o tratamento de datos 

por parte do Concello do Barco e AEVA.  

4.  Para a presentación da solicitude terá que utilizarse o formulario normalizado que 

se estableza. Todo o proceso deberá tramitarse a través da plataforma informática, 
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que requirirá automaticamente a emenda das deficiencias,  de xeito tal que o proce-

so de presentación da solicitude non poderá completarse ata que esta deficiencia 

conste emendada. 

5. Os clientes solicitantes recibirán unha tarxeta física para gastar nos establecemen-

tos adheridos á campaña. 

6. O cliente solicitante deberá abonar, no momento da recollida da tarxeta, a cantidade 

de  30€ e recibirá a tarxeta cun valor de 50€. 

7. Coa solicitude da tarxeta o solicitante acepta as presentes bases. 

8.  En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información, as 

persoas interesadas poderán dirixirse á dirección de correo específica habilitada pa-

ra a campaña: infomaisbarco@concellodobarco.org e os números de teléfono: 

988320202 e 616402885 
9. Os prazos para o desenvolvemento da campaña son os seguintes: 

a. Do 29 de decembro de 2020 a 6 de xaneiro de 2021: campaña de adhesión 

de establecementos. 

b. Do 7 de xaneiro a 22 de xaneiro: prazo ordinario de solicitude de tarxetas 

polos usuarios a través da web maisbarco 

c. Do 15 de xaneiro ata o 1 de febreiro: prazo ordinario de distribución e en-

trega de tarxetas. 

d. Prazo de utilización das tarxetas. Ata o 31 de marzo 

10. No caso de que, transcorrido o período ordinario de solicitude das tarxetas estas 

non se esgotaran, poderase prorrogar, de xeito extraordinario, o prazo de solicitude 

e distribución e incluso poderase adquirir unha segunda tarxeta por aqueles clientes 

solicitantes que xa esgotaran o crédito da primeira. 

11. As tarxetas solicitadas a través da web e non recollidas no prazo ordinario de entre-

ga quedarán liberadas da solicitude inicial e poderán distribuírse no prazo extraor-

dinario. 

V. Distribución e entrega das tarxetas. 

AEVA en colaboración coa área de Promoción Económica do Concello do Barco xes-

tionará as solicitudes presentadas en prazo e forma, concedéndose automaticamente as 

tarxetas por rigoroso orde de entrada. 

A xestión electrónica das solicitudes realizarase diariamente, e cada día publicarase na 

páxina web da campaña unha listaxe de solicitantes indicando a data e lugar na que 

poden recoller a tarxeta.   A publicación das listaxes, será atendendo ao orde de chega-

da das solicitudes e ás posibilidades de distribución das tarxetas, tendo en conta, ade-

mais que se deben evitar as aglomeracións e excesivas colas. O procedemento de dis-

tribución respectará os protocolos Covid, vixentes para esas datas no Concello do Bar-

co. 

A listaxe dos solicitantes admitidos non será obxecto de notificación individual. Uni-

camente será publicado na web da campaña MÁIS BARCO. 

Os lugares, períodos e datas concretas de recollida faranse públicos na páxina web da 

campaña.  

mailto:infomaisbarco@concellodobarco.org
https://www.concellodobarco.gal/gl/mais-barco
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VI.  Forma de pago 

O solicitante deberá achegarse no día indicado ao lugar establecido provisto dunha 

tarxeta de débito ou crédito da súa propiedade e o seu DNI ou NIE. Alí, unha vez iden-

tificado, abonará os 30 euros, exclusivamente mediante pagamento electrónico e inme-

diatamente recibirá unha tarxeta cargada cun valor de 50 € que poderá gastar nos esta-

blecementos adheridos, segundo o seu criterio e a partir dese mesmo momento. 

O importe das tarxetas que sexa gastado nos establecementos adheridos á campaña será 

compensado diariamente pola entidade financeira que participa na campaña, aos pro-

pios establecementos. 

VII. Funcionamento da tarxeta 

 

Para utilizar a tarxeta é imprescindible a presentación da mesma no establecemento,  e 

poderá ser lida por calquera TPV do mercado e só nos establecementos adheridos. 

En ningún caso devolverase diñeiro en efectivo e con esta tarxeta non se poderá retirar 

diñeiro en efectivo en ningún caixeiro de ningunha entidade bancaria. 

O prazo de utilización da tarxeta remata o 31 de marzo. Unha vez vencido o prazo o 

diñeiro da tarxeta non poderá ser gastado. 

A perda ou deterioro da tarxeta non xerará ningún dereito á devolución. 

As persoas beneficiarias poderán utilizar o saldo da tarxeta total ou parcialmente, así 

como completar os seus pagamentos con outros procedementos no caso de non ter sufi-

ciente saldo. 

No caso de devolución de produtos que se houberan adquirido coa tarxeta, o estable-

cemento non poderá, en ningún caso, ofrecer diñeiro en efectivo.  

 

VIII. Réxime de protección dos datos achegados coa solicitude e a 

participación na campaña Máis Barco. 

1. O tratamento pola Asociación Empresarial de Valdeorras dos datos persoais achega-

dos polos solicitantes basease no disposto nos apartados c) e e) do artigo 6 do Regula-

mento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, 

relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos datos perso-

ais e á libre circulación destes datos, así como no artigo 6.2 da Lei orgánica 3/2018, do 

5 de decembro, de protección dos datos de carácter persoal,  así como para a compro-

bación do cumprimento dos requisitos e valoración das solicitudes consonte ao indica-

do nas propias bases. 

En consecuencia, a negativa a facilitar estes datos ao Concello do Barco de Valdeorras 

e á AEVA, determinará a exclusión da persoa interesada do procedemento. 

2. En cumprimento do establecido no artigo 13 do Regulamento UE 2016/679 do Par-

lamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das per-

soas físicas no que respecta ao tratamento dos datos persoais e á libre circulación des-

tes datos, infórmase aos interesados do seguinte: 
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a) Os datos subministrados coa solicitude destínanse unicamente  a comprobar que a 

persoa solicitante reúne os requisitos establecidos para poder ser beneficiaria/o, para a 

valoración da súa solicitude, e para a emisión das correspondentes tarxetas Máis Barco.  

Os solicitantes consenten a publicación dos seus datos na web da campaña a efectos 

unicamente da citación para a distribución das tarxetas. 

b) Os datos subministrados ao Concello do Barco de Valdeorras, serán tratados polo 

persoal autorizado para a tramitación da solicitude, suxeitos ao deber de reserva,  salvo 

os referidos ao nome e apelidos, que serán publicados na páxina web a efectos única e 

exclusivamente de comunicación de concesión da tarxeta moedeiro obxecto desta cam-

paña. 

O solicitante consente en que os datos de nome, apelidos e DNI  lle serán comunicados, 

unha vez concedida a solicitude, á entidade colaboradora da campaña Asociación Em-

presarial de Valdeorras (AEVA), para a xestión da distribución das tarxetas,  e mentres 

dure o proceso de distribución das mesmas, tal e como consta no convenio asinado 

entre O Concello do Barco de Valdeorras e a citada Asociación.  

Os establecementos participantes na campaña consenten na cesións dos seus datos á 

entidade financeira Abanca e a AEVA, para o desenvolvemento exclusivo desta cam-

paña e consenten expresamente que a entidade financeira informe dos gastos realizados 

nos seus establecementos co uso das tarxetas obxecto desta campaña. 

c) En ningún caso se transferirán os seus datos persoais a un terceiro país nin a unha 

organización internacional. 

e) En todo caso, as/os interesadas/os poderán formular as reclamacións que consideren 

oportunas en relación co tratamento dos seus datos persoais ante a Axencia Española 

de Protección de Datos. 

f) A falla de subministración á AEVA e ao Concello do Barco de Valdeorras ou á enti-

dade financeira Abanca, dos datos persoais requiridos, ao constituír un requisito legal 

para a selección dos/as beneficiarios, dará lugar á súa exclusión do procedemento. 

g) En ningún caso se procederá á adopción de decisións automatizadas nin á elabora-

ción de perfís persoais cos datos subministrados, que non serán obxecto de tratamentos 

diferentes aos expresamente previstos nesta cláusula. 

IX.  Tarxeta Electrónica Máis Barco 

As persoas que, unha vez feita a solicitude da tarxeta,  figuren na resolución diaria 

acudirán ao lugar e día indicado para recoller a súa tarxeta-bono Máis Barco. Deberán 

ir provistos da súa tarxeta de débito ou crédito persoal para facer efectivo os 30 euros 

que corresponden,  e inmediatamente se lles entregará a tarxeta cun valor de 50 € para 

gastar nos establecementos adheridos á campaña. Os prazos para a distribución na 
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campaña constan no apartado V destas mesmas bases. Todo o proceso de distribución e 

reparto de tarxetas estará suxeito ao protocolo de medidas de prevención COVID. 

O funcionamento da tarxeta Máis Barco é o que segue: 

O uso da tarxeta é exclusivo nos establecementos adheridos á campaña. 

O prazo durante o que estará activa a tarxeta para efectuar gasto será desde a recollida 

ata o 31 de marzo de 2021. 

Unha vez transcorrido o prazo indicado as tarxetas quedarán inutilizadas e deixarán de 

ser operativas para os fins da campaña Máis Barco, aínda que, para favorecer a súa 

reutilización noutras campañas ou promocións, os posuidores deberán entregalas, unha 

vez esgotado o seu saldo, nas oficinas do Concello ou da Asociación Empresarial de 

Valdeorras. 

Os titulares das tarxetas non terán ningún dereito de devolución do importe non utili-

zado durante a campaña e que conste como saldo na súa tarxeta no día de finalización 

da campaña.  

 

Se durante o desenvolvemento da campaña se producira un confinamento ou peche dos 

establecementos comerciais e de hostalería causada pola aplicacións de medidas restri-

tivas de prevención do COVID, ordenadas polas administracións autonómicas ou esta-

tais, poderíase prorrogar o prazo de vixencia da tarxeta e da campaña. 

Aquelas contías económicas non utilizadas unha vez finalizado o prazo máximo previs-

to nestas bases que correspondan á aportación do Concello, serán automaticamente 

reintegradas a este, sen que se poida derivar ningún dereito para aquela persoa usuaria 

que non fixese uso da totalidade do crédito inicialmente concedido. 

X. Condicións legais 

A participación nesta campaña de promoción , tanto de usuarios como de establece-

mentos adheridos, supón a aceptación das presentes bases e do criterio da Asociación 

Empresarial de Valdeorras (AEVA) e do Concello do Barco de Valdeorras  en canto á 

resolución de calquera cuestión ou incidencia relacionada. 

AEVA, de acordo co Concello do Barco e tras análise da comisión de seguimento da 

campaña,  resérvase o dereito a modificar as condicións da promoción ou substituílas 

por outras de similares características, no suposto de existir algunha circunstancia que 

así o requira, así como de realizar cambios ou modificacións sobre estas bases. Tamén, 

poderá modificar os prazos, de solicitude, distribución e vixencia das tarxetas, se as 

circunstancias do desenvolvemento da campaña así o requiriran. 

A responsabilidade da  perda ou mal uso da tarxeta será do usuario da mesma, de con-

formidade coas condicións de uso das que foi informado e que acepta. 

A Asociación Empresarial de Valdeorras en colaboración co Concello do Barco de 

Valdeorras, realizarán os seus mellores esforzos para asegurar a dispoñibilidade, sen 

interrupcións, do funcionamento do servizo ofrecido a través do portal web creado ao 

efecto, así como a ausencia de erros na transmisión de información que puidera ter lu-

gar. Non obstante, e debido á natureza mesma do servizo, non é posible garantir ao 

100% o correcto funcionamento do servizo das comunicacións vía internet en todo 

momento. Así mesmo, o acceso ao portal web  pode ocasionalmente verse suspendido 

ou restrinxido a efectos de realización de traballos de reparación ou mantemento, ou á 
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introdución de cambios nos produtos ou servizos. Sempre procurarase limitar a fre-

cuencia e duración de tales suspensións ou restricións. 

AEVA non será responsable de posibles danos e prexuízos polo uso indebido do servi-

zo e da tarxeta. Tampouco será responsable de ningunha demora na prestación do ser-

vizo ou incumprimento cando dita demora ou incumprimento fora atribuíble a circuns-

tancias alleas a ela. 

A Asociación Empresarial de Valdeorras non incorrerá en responsabilidade algunha  

ante calquera falta debida a causa maior, e o cumprimento da obriga demorarase ata o 

cese da forza maior. 

 

XI. Recollida de datos 

 Durante o proceso de rexistro  para a solicitude de tarxetas, autorízase á recollida da 

seguinte información de carácter persoal que se regula e protexe segundo o indicado na 

cláusula IX destas mesmas bases. 

 

No caso dos establecementos: 

o Nome e apelidos 

o Nome do establecemento 

o CIF  do establecemento 

o Dirección do negocio ou establecemento. 

o Sector ao que pertence 

o Correo electrónico 

o Teléfono móbil 

o Número de todos os  Terminais de Puntos de venda (TPV)   dos que sexa titular 

o  establecemento de comercio ou hostalería. 

o Entidade bancaria titular do/s Terminal/ais de Puntos de venda (TPV) 

 

No caso dos usuarios solicitantes: 

o Nome e apelidos 

o Data de nacemento 

o DNI ou NIE 

o Domicilio  

o Correo electrónico 

o Nº de teléfono móbil 

 

XII. Suspensión ou cancelación 

AEVA, de acordo co Concello do Barco de Valdeorras, poderá libremente suspender, 

bloquear, interromper ou cancelar o programa Máis Barco nos seguintes casos: 

o Para garantir a seguridade do servizo e a canle de acceso 

o Cando o servizo sexa utilizado de forma fraudulenta ou abusiva 

o Cando sexa necesario realizar operacións de mantemento ou reparación do ser-

vizo ofrecido a través da web. 

o Cando ser produza un incumprimento por parte do usuario. 

 

 



7 

 

 

 

ANEXO I. CONDICIÓNS DE ADHESIÓN DOS ESTABLECEMENTOS 

BENEFICIARIOS DA CAMPAÑA E RECEPTORES DAS TARXETAS PA-

RA A REACTIVACIÓN ECONÓMICA LOCAL 

 

Os establecementos deberán cumprimentar na forma e prazo indicados o formulario de 

adhesión que estará dispoñible na páxina web de AEVA e tamén, a través do enlace da 

páxina web da campaña, habilitada polo Concello do Barco de Valdeorras, e deberán 

aceptar as condicións e bases reguladoras da campaña. 

Colocarán os carteis alusivos á promoción,  nun lugar visible, durante o tempo de vi-

xencia da campaña. 

Darán publicidade da campaña, se dispoñen de páxina web/redes sociais, e velarán po-

lo cumprimento correcto da campaña. 

Non devolverán, en ningún caso,  cambio ou importes en efectivo  dos cartos gastados 

mediante a tarxeta obxecto desta campaña. 

Deberán ter o seu domicilio social no Concello do Barco de Valdeorras, ter menos de 

10 traballadores,  e atoparse  nalgún dos seguintes supostos: 

 Que se visen afectados total ou parcialmente polo peche decretado en virtude do 

disposto no artigo 10.1 e 10.4 do RD 463/2020, do 14 de marzo, polo que se 

declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasio-

nada pola COVID-19, e a súa modificación aprobada no RD 465/2020, do 17 

de marzo. 

 Que aínda que non se visen afectados polo peche na totalidade da súa activida-

de,  durante o estado de alarma especificado no parágrafo anterior pero  a súa 

actividade comercial estivese limitada á venda de produtos esenciais. 

Os establecementos deben dispoñer   cando menos dun  Terminal de Punto de Venta 

(TPV), co/s número/s de comercio que os identifique no servizo de pagamentos, para a 

execución das correspondentes operacións de pagamento efectuadas coas ditas tarxetas.  

O Concello e AEVA,  a través da comisión conxunta creada ao efecto, resérvanse o 

dereito de modificar os criterios de selección dos establecementos con dereito a adhe-

sión,  xustificadamente, unha vez comezada a campaña Máis Barco. 

Actividades principais subvencionables, segundo a clasificación do IAE. 

644.3. Comercio polo miúdo de produtos de pastelería, bolería e confeitería. 

644.5.Comercio polo miúdo de  bombóns e caramelos 

644.6.Comercio polo miúdo de masas fritas, con ou sen coberturas ou recheos, 

patacas fritas, produtos de aperitivo, froitos secos, lambetadas, preparados de 

chocolate e  bebidas refrescantes. 

651. Comercio polo miúdo de produtos téxtiles, confección, calzado, peles e ar-

tigos de coiro. 

652. Comercio polo miúdo de medicamentos, artigos de drogaría e limpeza, 

perfumaría e cosméticos (agás 652.1. Farmacias). 

653. Comercio polo miúdo de artigos para o equipamento do fogar e a constru-

ción. 

654.2 Comercio polo miúdo de accesorios e pezas de recambio para vehículos 

terrestres. 

654.6 Comercio polo miúdo de cubertas, bandas e cámaras de aire para toda 

clase de vehículos. 
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656. Comercio polo miúdo de bens usados tales como mobles, enxoval e útiles 

ordinarios de uso doméstico. 

657. Comercio polo miúdo de instrumentos musicais en xeral, así como dos 

seus accesorios. 

659.2 Comercio polo miúdo de mobles de oficina e de máquinas e equipos de 

oficina 

659.3 Comercio polo miúdo de aparellos e instrumentos médicos, ortopédicos, 

ópticos e fotográficos 

659.4 Comercio polo miúdo de libros, xornais, artigos de papelería e escritorio, 

e artigos de debuxo e belas artes. 

659.5 Comercio polo miúdo de artigos de xoiería, reloxería, pratería e bixutería 

659.6 Comercio polo miúdo de xoguetes, artigos de deporte, pezas deportivas 

de vestido, calzado e tocado, armas, cartuchería e artigos de pirotecnia 

659.7 Comercio polo miúdo de sementes, abonos, flores e plantas e pequenos 

animais 

691 Reparación de artigos eléctricos para o fogar, vehículos automóbiles e ou-

tros bens de consumo. 

Grupo 671. Servizos en restaurantes 

Grupo 672. Servizos en cafeterías 

Grupo 673. Servizos en cafés e bares con ou sen comida. 

Grupo 676. Servizos en chocolaterías, xeadarías e horchaterías. 

Grupo 972. Salóns de peiteado e institutos de beleza. 

 

 

 


