
 

 
 
 

BASES REGULADORES DE LA CAMPANYA DE PROMOCIÓ PER AL 
COMERÇ, L'HOSTALERIA I ALTRES SERVICIS A CIUTAT VELLA, 
DENOMINADA “BONS REACTIVA CENTRE HISTÒRIC” 

 

 
Les conseqüències econòmiques provocades per l'actual pandèmia han afectat a 

tota la ciutat en termes de caiguda de l'activitat empresarial i ocupació. No obstant 

això, els seus efectes s'han vist agreujats en el districte de Ciutat Vella, l’activitat del 

qual depén majoritàriament de turistes, de persones que treballen o acudixen al 

centre de la ciutat per motius d'oci, esplai, treball o altres activitats.  

 

A causa de les pròpies característiques intrínseques dels barris de Ciutat Vella, del 

seu model d'activitat comercial de proximitat i de l'activitat terciària de provisió de 

molts servicis a la resta de la ciutat, davant les restriccions a la mobilitat 

mantingudes durant estos mesos, l'impacte ha sigut especialment sever. D'ací que, 

davant la manca dels principals estímuls del motor econòmic de Ciutat Vella, s'ha fet 

necessària l'adopció de mesures de suport als sectors afectats per tal d’evitar una 

deterioració estructural del seu teixit empresarial, que contribuïsquen al manteniment 

de l'ocupació i mitiguen les conseqüències socials que podrien donar-se per la 

disminució o la desaparició d'activitat. Concretament, el comerç, l'hostaleria i altres 

servicis d'este districte s'han vist greument afectats. 

 

L'Ajuntament de València, davant d’esta situació, ha aprovat en la Junta de Govern 

Local de data 30 de juliol de 2021, el Pla de Reactivació de Ciutat Vella 2021-2022 

amb l'objectiu de revitalitzar el teixit econòmic d’este districte. Els bons per al 

comerç, l'hosteleria i altres servicis a Ciutat Vella constituïxen un dels projectes que 

implementen este pla per dinamitzar el consum en el teixit comercial i en l'hostaleria 

del districte. 

 

És per això que se subscriu un conveni de col·laboració amb l'Associació de 

Comerciants del Centre Històric de València, per a col·laborar en l'execució del Pla 

de Reactivació Econòmica de Ciutat Vella a través del projecte de bons per al 

comerç, l'hostaleria i altres servicis a Ciutat Vella amb la finalitat d'estimular el 

creixement econòmic del districte i, en conseqüència, promoure el desenvolupament 

del municipi de València. 

 
 
Este estímul serà impulsat a través de la disposició de 300.000 € destinats a 
l'emissió de 6.000 bons per valor de 100,00 € cada bo, els quals podran ser 
bescanviats en compres iguals o superiors al bo entregat, del valor del qual la 
ciutadania abona 50,00 € i l'Ajuntament de València aporta els 50,00 € restants. 
 
A continuació, s'exposen les bases reguladores per a l'adhesió dels establiments a la 
campanya “Bons Reactiva Centre Històric” i per a la compra dels bons: 
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Base 1. Objecte 

Els bons per a la promoció del comerç, l'hostaleria i altres servicis a Ciutat Vella 
tenen per objecte la dinamització de l'activitat econòmica del districte, ja que 
estimulen el consum a través del foment de la compra i la despesa física de la 
ciutadania en els comerços i locals d'hostaleria i d'altres servicis de Ciutat Vella.  

 

Base 2. Àmbit d'aplicació 

L'àmbit d'aplicació dels bons serà el districte de Ciutat Vella de València. Per tant, 
podran adherir-se a la campanya tots els establiments comercials, hostalers i locals 
que presten altres servicis que complisquen les condicions de participació en la 
campanya i estiguen situats en el districte de Ciutat Vella. 

 

Base 3. Persones beneficiàries i establiments adherits 

Tindran la consideració de persones beneficiàries les persones físiques que 
adquirisquen els bons pels mitjans i vies establides en estes bases. 
 
Les persones beneficiàries podran utilitzar els seus bons per a l'adquisició física de 
béns i servicis en els establiments oberts al públic i situats en el districte de 
Ciutat Vella que s'adherisquen a la campanya, comercialitzen els productes i 
servicis objecte de la convocatòria, i que, en la data de l’adhesió, estiguen donats d'alta 
en algun dels següents epígrafs de l'Impost d'Activitats Econòmiques: 

 

Agrupació 64: Comerç al detall de productes alimentaris realitzats en establiment 
permanent.  

S'exceptuen: 

- el grup 646 (comerç de tabacs i articles de fumador) 

- l'epígraf 647.5 (productes alimentaris i begudes en màquines) 

- les persones o entitats públiques o privades que duen a terme la seua 
activitat en un equipament públic en règim de cessió o concessió. 

 

Agrupació 65: Comerç al detall de productes industrials no alimentaris realitzat en 
establiments permanents. 

S'exceptuen: 

- el grup 655 (comerç de combustibles, carburants i lubrificants).  

- l'epígraf 652.1 (farmàcies) 

 

Agrupació 97: Servicis personals 

S'exceptua: l'epígraf 973.2 (màquines automàtiques, fotografies i fotocopiadores) 
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Agrupació 66. Grup 663. Comerç al detall fora d'un establiment comercial 
permanent (ambulància, mercats ambulants i mercats ocasionals o periòdics)  

 

Altres epígrafs: 

 

E312.2 E453 E454 E454.1 E454.2 E474 E491 E491.1 

E491.2 E615.6 E644.5       

E691.9 E755 E855.3 E887 E942.2    

E963 E965.1  E965.2 E965.3 E965.4 E966.1   

E966.9 E967.1 E967.2 E968 E968.1    

E969.1 E981       

E982.3 E989       

P599 P861 P862 P882 P883 P886   

A04 A942       

 

E671 E671.1 E671.2 E671.3 E671.4 E671.5 

E672 E673 E674 E675 E676  

E677 E677.1 E677.9    

E681 E682 E683 E684 E685 E686 

A018 A019     

 

Requisits per a obtindre  la condició d'establiment adherit: 

 Ser una pime d’acord amb les normes de la UE. 

 El nombre de persones ocupades en l'establiment no serà superior a 12 
persones treballadores a jornada completa o equivalent.  

 L'establiment  ha d'estar obert al públic i situat en el districte de Ciutat Vella 
de València.  

 Si una empresa té diversos establiments comercials repartits en el districte de 
Ciutat Vella, podrà tindre fins a un  màxim de 12 persones treballadores en 
cadascun dels establiments a jornada completa o equivalent. 
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 Disposar de telèfon mòbil amb connexió 4G o ordinador connectat a la  xarxa wifi 
o internet ADSL. A més, haurà de disposar d'un dispositiu de cobrament o TPV 
amb banda per a la lectura de les targetes (núm. de comerç-local / FUC (número 
d'identificació del comerç-local), el qual té un màxim de 9 posicions). 

 Disposar en l'establiment, a la vista de les persones, la informació relativa a la 
campanya, que serà facilitada per l'Associació de Comerciants del Centre 
Històric de València.  

Base 4. Execució de la  activitat subvencionable 

El termini perquè s'adherisquen els establiments a la campanya serà del 3 al 17 de 
novembre. 

El termini perquè les persones puguen comprar els bons s'iniciarà el dia 5 de novembre 
i finalitzarà en esgotar-se el total de bons emesos i, com a màxim, el dia 20 de 
desembre. 

Estos terminis podran augmentar-se amb un avís previ en la pàgina web de la 
campanya  www.bonoreactivacentrehistoric.com i en la web de l'Ajuntament de 
València www.valencia.es. 

La data d'inici per al bescanvi de bons en els establiments adherits es publicarà en 
la web www.bonoreactivacentrehistoric.com. 

El dia 20 de desembre de 2021 serà l'últim dia en què es podran bescanviar els bons 
en els establiments adherits. 

   

Base 5. Procés d'adhesió  de l'establiment  en la campanya 

Els establiments que vulguen participar en la campanya hauran d’inscriure's en un 
formulari prèviament habilitat en la pàgina web www.bonoreactivacentrehistoric.com 
emplenant totes les dades per a poder ser validats. Una vegada es validen les dades per 
l'Associació de Comerciants del Centre Històric, ja podran aparéixer en la web com a 
establiments adherits a la campanya.  

 Nom i cognoms de la persona titular i dades de contacte (telèfon, e-mail). 

 DNI 

 Nom comercial 

 Raó social i CIF 

 Direcció de l'establiment 

 Telèfon de contacte, e-mail 

 Núm. de comerç-local / FUC (número d'identificació del comerç-local), el qual té 
un màxim de 9 posicions i està indicat en el TPV. Si es tenen diversos TPV han 
d'indicar-se les dades de tots. 

 Acceptació de les bases, com a declaració responsable de compliment dels 
requisits  establits per a participar en la campanya. 

 S'haurà d'aportar el certificat actualitzat de situació censal, que indique l'activitat 
econòmica que es realitza i el local de desenvolupament d'esta. 

http://www.bonoreactivacentrehistoric.com/
http://www.valencia.es/
http://www.bonoreactivacentrehistoric.com/
http://www.bonoreactivacentrehistoric.com/
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El llistat d'establiments adherits estarà exposat en la pàgina web de la  campanya. 

L'establiment adherit haurà de mostrar en lloc visible i accessible per al públic, les 
condicions de compra del bo. Tots els establiments estaran subjectes a la  
possibilitat de ser  auditats. 

 

Base 6. Procés d'adquisició  dels bons per la  ciutadania 

Els bons podran ser adquirits a través de la pàgina web de la campanya 
www.bonoreactivacentrehistoric.com. L'accés als bons es determinarà per ordre de 
petició o sol·licitud. Els bons es concediran a les persones les sol·licituds de les 
quals reunisquen els requisits establits en estes bases, sense que en cap cas se 
supere el crèdit autoritzat en la convocatòria. 

Per a completar el procés cada persona haurà d'introduir les següents dades 
personals: 

 Nom i cognoms 

 DNI 

 Telèfon mòbil 

 Adreça postal 

 Correu electrònic 

 Acceptació de les bases reguladores per a la  adquisició dels bons 

La persona rebrà en el seu correu electrònic la confirmació, si és el cas, de 
l'adquisició d'un bo. 

Cada DNI/NIE de persona podrà acumular un màxim de dos bons per valor de 
100,00 € cadascun, fins a fi existències. 

El BO TARGETA BANCÀRIA prepagament personalitzada (banda magnètica) per a 
ús exclusiu en establiments adherits, no permetrà la retirada d'efectiu.  

En el procés d'adquisició del bo a través de la web, cada persona podrà seleccionar 
la sucursal de l'entitat bancària col·laboradora i podrà anar a arreplegar el bo a esta 
entitat 2 dies hàbils després de la compra. 

S'emetran com a màxim 6.000 bons de 100 € per bo, i, per tant, es destinaran 

300.000 € com a màxim a l'emissió de bons. 

 

D'estos 6.000 bons, es reservaran 1.000 bons per a persones de 65 anys o més 

amb la finalitat de facilitar que els adquirisquen aquelles que tinguen dificultats per 

a accedir a internet i maneig de les tecnologies. Des del Servici d'Envelliment Actiu 

en col·laboració amb els Centres Municipals d'Activitats de Persones Majors se'ls 

prestarà ajuda per a la seua obtenció. Estos bons es reservaran per a la seua 

adquisició durant 10 dies hàbils comptadors des de la data en què els bons es 

posen a la venda, la qual apareixerà publicada en la web de la campanya. En cas 

de no adquirir-se la totalitat dels bons reservats en el termini establit, es podran 

http://www.bonoreactivacentrehistoric.com/
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adquirir per la resta de la ciutadania. 

Es podrà consultar de manera gratuïta el saldo o moviments en el número de telèfon 
913 346 780 i la web http://www.tutarjetaregalo.com de l'entitat bancària amb la qual 
l'Associació de Comerciants del Centre Històric subscriga l'oportú conveni per a la 
seua emissió. No tindrà cap cost addicional. 

 

Base 7. Procés de bescanvi dels bons en els establiments adherits 

Els bons es bescanviaran amb l'adquisició de productes o servicis en l'establiment 
adherit, mitjançant el bo en format de targeta bancària prepagament.  

La persona realitzarà una compra en l'establiment i podrà presentar per a 
bescanviar-lo(s) un bo o dos per valor de 100,00 € cadascun. Si l'import de la 
compra en l'establiment excedix l'import del bo adquirit, la persona haurà d'abonar 
l'excés mitjançant qualsevol mètode de pagament admés en l'establiment. La 
utilització del bo serà compatible amb qualsevol tipus de descompte, oferta o rebaixa 
disponible en l'establiment comercial per al producte que es desitja adquirir. 

La persona presentarà els bons en el moment del pagament. Per a bescanviar-lo, 
l'establiment passarà el bo en format de targeta bancària prepagament pel datàfon. 

Els productes que s'adquirisquen a través del bo podran ser canviats, si l'establiment 
ho autoritza, per un producte de preu igual o superior. En este últim cas, s’abonarà la 
diferència, però en cap cas es podrà sol·licitar la devolució dels diners.  

  

Base 8. Suport tècnic al procés 

Es facilitarà suport en matèria de bescanvi de BONS, així com qualsevol altre 
requeriment d'ajuda que puga necessitar l'establiment en el procés d'adhesió. 

Per a això es podrà contactar amb l'Associació de Comerciants del Centre Històric 
de València, en horari de 10.00 h a 16.00 h de dilluns  a divendres, en el telèfon 679 
313 530 i a través del correu electrònic: 
bonoreactivacentrehistoric@centrohistorico.com 

  

 

 

Base 9. Finançament 

L'Ajuntament de València, dins de la campanya de promoció de bons, posa a 
disposició, a través de l'Associació de Comerciants del Centre Històric de València, 
la quantitat de 300.000 €, que es destinaran a 6.000  bons per un valor nominal de 
100,00 € cada bo, dels quals 50,00 € els aportarà  la persona i els 50,00 € restants seran 
d'aportació directa de l'Ajuntament de València. 

La despesa derivada dels bons, així com les despeses de gestió derivats del conveni de 
col·laboració amb l'Associació de Comerciants del Centre Històric de València, per al 
desenvolupament i execució de la campanya, aniran a càrrec de l'aplicació pressupostària 
2021 IC1K0/49500/48920. 

http://www.tutarjetaregalo.com/
mailto:bonoreactivacentrehistoric@centrohistorico.com
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Base 10. Compatibilitat amb altres subvencions 

Els bons són compatibles amb altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos per a la 
mateixa finalitat o objecte, procedents de qualsevol administració o ens privats o públics, 
nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici de l'aplicació dels 
límits previstos en els articles 19.3 de la LGS i 33 i 34 del RGS. 

 

Base 11.  Reintegrament de l'import dels bons 

A més de les causes d'invalidesa de resolució de la concessió, recollides en l'article 36 de la 
LGS, procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de 
demora corresponent des del moment del pagament del bo fins al dia en el qual s'acorde la 
procedència del reintegrament, quan es produïsquen els següents supòsits: 

a) Obtenció dels bons falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles 
que ho hagueren impedit. 

b) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control 
financer previstes en l'article 14 de la LGS, així com l'incompliment de les obligacions 
comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això se’n derive la impossibilitat 
de verificar l'ocupació donada als fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i la 
regularitat de les activitats subvencionades. 

 

Base 12. Acceptació de les condicions de la campanya de promoció per al 
comerç, l'hostaleria i altres servicis a Ciutat Vella, denominada “Bons 
reactiva Centre Històric” 

La participació en esta campanya mitjançant l'adhesió dels establiments o la sol·licitud dels 
bons per les persones implica l'acceptació i el compliment de les condicions que regulen 
l'obtenció dels bons i el seu gaudi. 


