
BASES REGULADORES DE LA CAMPANYA DE PROMOCIÓ 

BO consumix a GODELLA 

 

La declaració de l’estat d’alarma pel Reial decret 463/2020 per a la 

gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19 va 

suposar restriccions a la lliure circulació de les persones i 

l’establiment de mesures de contenció en diferents àmbits, com el 

comercial i l’hostaler, obligant al tancament i a la suspensió en 

l’exercici de l’activitat. Esta situació ha ocasionat una minva enorme 

en els seus recursos, ja que han hagut de continuar abonant els 

gastos inherents a la seua activitat, com ara el lloguer de local o 

l’estoc de productes per a la venda pel qual havien pagat i als quals 

no podien donar eixida. 

L’Ajuntament de Godella, davant d’esta situació i a fi de dinamitzar 

l’activitat econòmica del municipi i donar suport als xicotets 

establiments després de l’etapa de tancament produïda, considera 

convenient dur a terme una sèrie d’actuacions destinades a impulsar 

el comerç local i reactivar l’activitat econòmica, entre les quals cal 

destacar la campanya promocional BO consumix a GODELLA. Els 

objectius i finalitats de l’actuació són els següents:  

• Promocionar el comerç local. 

• Dinamitzar el teixit comercial. 

• Incentivar i impulsar les compres en els comerços adherits a la 

Campanya BO consumix a GODELLA. 

L’Ajuntament de Godella és conscient que les xicotetes i mitjanes 

empreses locals tenen una gran importància com a motor econòmic i 

social de Godella, contribuint a la consolidació d’un teixit econòmic 

sòlid, capaç de crear ocupació, i que constituïx un dels eixos del 

desenvolupament local i dinamisme urbà del municipi. És per això 

que en el marc de la convocatòria de BO consumix a GODELLA se 

subscriu un conveni de col·laboració amb la Cambra Oficial de 

Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de València, d’ara en avant 



Cámara Valencia, per a intensificar l’activitat econòmica a Godella, 

per mitjà de la promoció del consum a través del foment dels negocis 

de proximitat, amb la finalitat de pal·liar, en part, les conseqüències 

econòmiques de la crisi del coronavirus (covid-19) en estos sectors. 

Este estímul serà impulsat destinant 150.000,00 € de subvenció 

directa a la ciutadania, a través de 4.078 bons per valor de 50,00 €, 

els quals podran ser canviats en compres iguals o superiors al bo 

entregat, de l’import del qual el consumidor abona 25,00 € i 

l’Ajuntament de Godella aporta els 25,00 € restants. 

A continuació, s’exposen les bases reguladores per a l’adhesió dels 

establiments comercials a este conveni, així com del procés 

d’adquisició del BO consumix a GODELLA: 

 

Base 1. Objecte. 

La campanya promocional BO consumix a GODELLA té com a 

objectiu estimular el consum a través del foment de la compra física 

de la ciutadania en els negocis locals, amb la finalitat de pal·liar, en 

part, les conseqüències econòmiques produïdes per la crisi del 

coronavirus (covid-19) en este sector. 

 

Base 2. Àmbit d’aplicació.  

L’àmbit d’aplicació d’este conveni serà el terme municipal de Godella. 

Per tant, podran adherir-se a la campanya tots els establiments que, 

complint les condicions de participació contingudes en les presents 

bases, estiguen situats en el terme municipal de Godella. 

 

Base 3. Procés d’adhesió de l’establiment en la campanya. 

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 municipi de Godella que s’hi adherisquen, i que 

comercialitzen els productes i els servicis objecte de la convocatòria 

complint els següents requisits: 



✓ Que el local de negocis tinga deu o menys treballadors en data 

31 de desembre de 2022. 

✓ Que la seua activitat s’enquadre en alguna de les següents 

agrupacions de la Classificació Nacional d’Activitats 

Econòmiques (d’ara en avant CNAE), Reial decret 475/2007, de 

13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificació Nacional d’Activitats 

Econòmiques 2009 (CNAE-2009): 

 
 
1052 Elaboració de gelats.  
1083 Elaboració de café, te i infusions.  
1101 Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques.  
1103 Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites.  
1330 Acabat de tèxtils. 
1413 Confecció d’altres peces de vestir exteriors.  
1419 Confecció d’altres peces de vestir i accessoris. 
1420 Fabricació d’articles de pelleteria.  
1439 Confecció d’altres peces de vestir de punt. 
1811 Arts gràfiques i servicis relacionats amb estes.  
1812 Altres activitats d’impressió i arts gràfiques. 
1813 Servicis de preimpressió i preparació de suports.  
1814 Enquadernació i servicis relacionats amb esta.  
1820 Reproducció de suports gravats. 
2441 Producció de metalls preciosos.  
2670 Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic. 
2731 Fabricació de cables de fibra òptica.  
3109 Fabricació d’altres mobles.  
3212 Fabricació d’articles de joieria i articles similars.  
3213 Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars.  
3312 Reparació de maquinària  
3314 Reparació d’equips elèctrics  
3530 Subministrament de vapor i aire condicionat.  
4511 Venda d’automòbils i vehicles de motor lleugers. 
4519 Venda d’altres vehicles de motor.  
4520 Manteniment i reparació de vehicles de motor. 
4532 Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor.  
4616 Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de vestir, pelleteria, calçat i articles de cuiro.  
4617 Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac. 
4619 Intermediaris del comerç de productes diversos. 
4624 Comerç a l’engròs de cuiros i pells. 
4721 Comerç al detall de fruites i hortalisses en establiments especialitzats.  
4722 Comerç al detall de carn i productes carnis en establiments especialitzats. 
4723 Comerç al detall de peixos i mariscos en establiments especialitzats. 
4724 Comerç al detall de pa i productes de panaderia, confiteria i pastisseria en establiments 
especialitzats. 
4725 Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats. 
4729 Un altre comerç al detall de productes alimentaris en establiments especialitzats. 
4741 Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments 
especialitzats.  
4742 Comerç al detall d’equips de telecomunicacions en establiments especialitzats. 
4743 Comerç al detall d’equips d’àudio i vídeo en establiments especialitzats.  



4751 Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats. 
4752 Comerç al detall de ferreteria, pintura i vidre en establiments especialitzats. 
4753 Comerç al detall de catifes, moquetes i revestiments de parets i sòls en establiments especialitzats. 
4754 Comerç al detall d’aparells electrodomèstics en establiments especialitzats.  
4759 Comerç al detall de mobles, aparells d’il·luminació i altres articles d’ús domèstic en establiments 
especialitzats. 
4761 Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats. 
4762 Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzats.  
4763 Comerç al detall de gravacions de música i vídeo en establiments especialitzats.  
4764 Comerç al detall d’articles esportius en establiments especialitzats.  
4765 Comerç al detall de jocs i joguets en establiments especialitzats.  
4771 Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats.  
4772 Comerç al detall de calçat i articles de cuiro en establiments especialitzats. 
4773 Comerç al detall de productes farmacèutics en establiments especialitzats.  
4774 Comerç al detall d’articles mèdics i ortopèdics en establiments especialitzats.  
4775 Comerç al detall de productes cosmètics i higiènics en establiments especialitzats. 
4776 Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia, i aliments per a 
estos, en establiments especialitzats. 
4777 Comerç al detall d’articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats.  
4778 Un altre comerç al detall d’articles nous en establiments especialitzats. 
4779 Comerç al detall d’articles de segona mà en establiments.  
4781 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en llocs de venda i en mercats 
ambulants. 
4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i en mercats 
ambulants 
4789 Comerç al detall d’altres productes en llocs de venda i en mercats ambulants. 
4932 Transport per taxi.  
5610 Restaurants i llocs de menjar. 
5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.  
5629 Altres servicis de menjars. 
5630 Establiments de begudes.  
5813 Edició de periòdics.  
5914 Activitats d’exhibició cinematogràfica. 
5917 Activitats de distribució cinematogràfica i de vídeo. 
7410 Activitats de disseny especialitzat. 
7420 Activitats de fotografia. 
7490 Altres activitats professionals, científiques i tècniques n.c.a.p.  
7500 Activitats veterinàries. 
7711 Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers.  
7721 Lloguer d’articles d’oci i esportius.  
7722 Lloguer de cintes de vídeo i discos.  
7729 Lloguer altres efectes personals i articles d’ús domèstic.  
7733 Lloguer de maquinària i equip d’oficina, inclosos ordinadors.  
7739 Lloguer d’una altra maquinària, equips i béns tangibles n.c.a.p.  
7911 Activitats d’agències de viatges. 
7990 Altres servicis de reserves.  
8219 Activitats de fotocòpia, preparació de documents i altres activitats especialitzades d’oficina.  
8551 Educació esportiva i recreativa.  
8552 Educació cultural. 
8553 Activitats de les escoles de conducció i pilotatge. 
8559 Una altra educació n.c.a.p.  
8623 Activitats odontològiques.  
8690 Altres activitats sanitàries.  
9001 Arts escèniques. 
9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques.  
9003 Creació artística i literària.  
9312 Activitats dels clubs esportius.  



9313 Activitats dels gimnasos.  
9319 Altres activitats esportives. 
9329 Altres activitats recreatives i d’entreteniment.  
9511 Reparació d’ordinadors i equips perifèrics.  
9512 Reparació d’equips de comunicació. 
9521 Reparació d’aparells electrònics d’àudio i vídeo d’ús domèstic.  
9522 Reparació d’aparells electrodomèstics i d’equips per a la casa i el jardí. 
9523 Reparació de calçat i articles de cuiro.  
9524 Reparació de mobles i articles de parament.  
9525 Reparació de rellotges i joieria.  
9602 Peluqueria i altres tractaments de bellesa. 

 

Els negocis que vullguen participar en la campanya BO consumix a 

GODELLA i que no s’hi hagen adherit en 2022 hauran d’inscriure’s, 

des que s’òbriga el web amb esta finalitat del 16 al 31 de gener de 

2023, a través d’un formulari en el portal web prèviament habilitat 

per Cámara Valencia, en el qual s’han de detallar les dades següents: 

• Nom comercial. 

• Raó social i CIF. 

• Nom i cognoms de la persona titular i dades de contacte. 

• Adreça o adreces dels establiments. 

• Telèfon de contacte, adreça electrònica.  

• Núm. de comerç / FUC (número d’identificació del comerç), el 

qual té un màxim de 9 dígits i està indicat en el TPV. 

• Documentació acreditativa del nombre de treballadors en data 

31 de desembre de 2022. 

• Documentació acreditativa del CNAE de l’activitat. 

• Declaració responsable de compliment dels requisits establits 

per a participar en la campanya. 

• Els requisits tècnics indispensables per a l’adhesió a la 

campanya per part dels establiments és la possessió d’un 

dispositiu de cobrament o TPV amb banda magnètica. 

 

En el cas dels comerços que hi participen per primera vegada, una 

vegada introduïdes les dades, Cámara Valencia verificarà la idoneïtat 

de l’establiment per a la participació en la campanya, i en cas de 

compliment d’estos requisits s’acceptarà com a beneficiari 

l’establiment. En el cas que haja de fer alguna esmena, se li enviarà 

un correu electrònic en el qual se li indicarà el motiu i la manera de 

validar la seua acceptació en la campanya. 



Els comerços que sí que van participar en la campanya 2022 hauran 

d’enviar un correu electrònic abans del 31 de gener de 2023 a 

bonoconsumeengodella@camaravalencia.com en el cas que s’haja 

modificat alguna dada o si volen que la seua adhesió a la campanya 

siga donada de baixa. 

El llistat d’establiments adherits estarà exposat en el web de la 

campanya. 

  

Base 4. Execució de l’activitat subvencionable. 

Tindran la consideració de persones beneficiàries de la subvenció les 

persones físiques que adquirisquen els BO consumix a GODELLA 

pels mitjans i canals establits en la present convocatòria. 

Els BO consumix a GODELLA podran ser canviats per qualsevol 

ciutadà/ana, per a l’adquisició de béns de consum i/o servicis dels 

establiments adherits d’acord amb el que s’ha indicat en la base 3 de 

les presents bases. 

Es posaran en circulació 4.078 bons amb un valor nominal de 50,00 

€, dels quals 25,00 € els aportarà la ciutadania i els 25,00 € restants 

seran d’aportació directa de l’Ajuntament de Godella.  

Les persones consumidores podran obtindre, per cada DNI/NIE, un 

màxim de dos bons en cada fase de la campanya per a les compres 

en els establiments adherits, i la seua utilització és compatible amb 

qualsevol tipus de descompte, oferta o rebaixa disponible per al 

producte que es vol adquirir. 

Per a obtindre un bo, l’adquirent s’ha d’inscriure en el web de la 

campanya www.bonoconsumeengodella.com, i ha d’abonar a través 

de targeta bancària 25 €. Una vegada adquirit el bo, podrà 

seleccionar on l’arreplegarà entre els punts de distribució habilitats 

per a fer-ho. 

El termini establit per al canvi de bons en els establiments adherits 

abastarà, en la primera fase, el període comprés entre l’1 de febrer i 

el 31 de març de 2023. Els terminis indicats es podran modificar per 

mailto:bonoconsumeengodella@camaravalencia.com
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qüestions d’organització, i en el web es comunicaran les dates 

efectives de realització de la campanya. 

  

Base 5. Procés d’adquisició dels BONS per la ciutadania. 

Els BO consumix a GODELLA podran ser adquirits per qualsevol 

ciutadà/ana major de 16 anys a través del web de la campanya. 

L’accés als bons es determinarà per orde de petició o sol·licitud, i es 

concediran a totes les persones sol·licitants 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. Les 

adquisicions dels BO consumix a GODELLA que excedisquen les 

4.078 targetes previstes en cada una de les fases seran anul·lades, i 

l’adquirent rebrà, al més prompte possible, la quantia abonada en la 

targeta de crèdit amb la qual s’ha fet la compra.  

 

Per a completar este procés, l’usuari o la usuària haurà d’introduir les 

següents dades personals: 

• Nom i cognoms. 

• DNI. 

• Telèfon mòbil. 

• Adreça postal. 

• Correu electrònic. 

• Acceptació de les bases reguladores per a l’adquisició del BO 

consumix a GODELLA. 

L’usuari o la usuària rebrà en el seu correu electrònic un codi 

d’autenticació vinculat al seu DNI, de manera que el/s bo/ns al/s que 

accedisca estarà/an vinculat/s a estes dades personals. 

Una vegada creat l’usuari, esta persona podrà comprar un màxim de 

2 bons, el valor dels quals serà de 50,00 € cada un, que podran ser 

canviats en compres iguals o inferiors a 50,00 € en els establiments 

adherits. Els bons podran ser acumulables entre si per a la realització 

de les compres dels béns i/o servicis. 



En cap cas es tornaran els diners per la renúncia de la persona 

compradora ni pel fet de no complir els requisits del BO consumix a 

GODELLA.  

Una vegada adquirit el bo, el web indicarà on i a partir de quina data 

podrà arreplegar-lo. 

Les persones majors de 65 anys podran acudir físicament, fins a 

l’acabament de les existències, als servicis d’assistència per a la 

compra en Villa Teresita (c/ 15) en horari de 10 a 13 hores. En este 

cas la compra no es podrà fer per autorització. 

 

Base 6. Característiques dels bons. 

El BO consumix a GODELLA es materialitza en una targeta 

prepagament amb banda magnètica i identificació numèrica, que serà 

d’ús exclusiu en els establiments adherits.  

El BO consumix a GODELLA no permetrà la retirada d’efectiu ni les 

devolucions monetàries. Quan l’usuari dispose d’una targeta física 

podrà consultar gratuïtament el saldo en el web 

www.bonoconsumeengodella.com, que serà actualitzat diàriament 

(llevat de dissabtes i diumenges) per BBVA, entitat bancària amb la 

qual Cámara Valencia ha subscrit el conveni per a la seua emissió.  

En cap cas es donarà suport a l’adquisició d’instruments de pagament 

de plataformes de marketplace o similars, que supose una compra no 

presencial del producte o servici final en l’establiment participant. El 

comerç que faça vendes d’este tipus quedarà directament exclòs de 

participar en la campanya. 

 

Base 7. Procés de canvi dels BONS en els establiments 

adherits. 

Els BO consumix a GODELLA podran ser presentats per al seu canvi 

per a l’adquisició de productes o servicis en l’establiment adherit, per 

mitjà del bo en format de targeta bancària de prepagament. Cada 

DNI/NIE beneficiari podrà acumular un màxim de dos bons. 

http://www.bonoconsumeengodella.com/


L’usuari o la usuària realitzarà una adquisició en l’establiment i podrà 

presentar un o dos bons per valor de 50,00 € per al seu canvi. Si la 

quantia excedira l’import del/s bo/ns adquirit/s el/la ciutadà/ana 

haurà d’abonar l’excés mitjançant qualsevol mètode de pagament 

admés en el local. La utilització del/s bo/ns serà compatible amb 

qualsevol tipus de descompte, oferta o rebaixa disponible pel negoci 

respecte del producte que es desitja adquirir. 

L’usuari o la usuària presentarà el/s BO consumix a GODELLA en el 

moment del pagament. Per al seu canvi, l’establiment passarà el bo 

en format de targeta bancària de prepagament pel datàfon. 

Els productes que s’adquirisquen a través del BO consumix a 

GODELLA podran ser canviats, si l’establiment ho autoritza, per un 

producte de preu igual o superior (abonant la diferència el/la 

client/a), però en cap cas es podrà sol·licitar la devolució dels diners. 

Per això, l’establiment haurà de mostrar les condicions de compra del 

BO consumix a GODELLA en un lloc visible i accessible per al 

públic. Tots els establiments estaran subjectes a la possibilitat de ser 

auditats. 

  

Base 8. Suport tècnic al procés. 

En tot moment, amb un horari comercial de 10.00 a 14:00 h de 

dilluns a divendres, els establiments adherits a la campanya 

comptaran amb un suport tècnic de Cámara València a través 

d’atenció telefònica, així com de l’adreça electrònica 

b o n o c o n s u m e e n g o d e l l a @ c a m a r a v a l e n c i a . c o m ,  que els 

facilitarà suport en matèria de canvi de BONS, així com qualsevol 

altre requeriment d’ajuda que puga necessitar l’establiment en el 

procés d’adhesió. 

 

Base 9. Finançament. 

L’Ajuntament de Godella, emmarcat en la campanya de promoció BO 

consumix a GODELLA, posa a disposició, a través de Cámara 
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Valencia, la quantitat de 101.950,00 €, que es destinaran a 4.078 

bons amb un valor de 50,00 €. 

Es posaran en circulació BO consumix a GODELLA d’un valor nominal de 

50,00 €, dels quals 25,00 € els aportarà la persona consumidora i els 

25,00 € restants seran d’aportació directa de l’Ajuntament de 

Godella. 

El gasto derivat dels BO consumix a GODELLA, així com els gastos 

de gestió derivats del conveni de col·laboració amb Cámara Valencia, 

per al desenvolupament i execució de la campanya, seran amb càrrec 

a l’aplicació pressupostària 4312.48900 “SUBVENCIÓ NOMINATIVA 

FOMENT COMERÇ”. 

 

Base 10. Compatibilitat amb altres subvencions. 

Els BO consumix a GODELLA 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 perjuí 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, areplegades en 

l’article 36 de la LGS, es procedirà al reintegrament de les quantitats 

percebudes i l’exigència de gastos de gestió i interés de demora corresponent 

des del moment del pagament del bo fins al dia en què s’acorde la 

procedència del reintegrament, quan es produïsquen els següents supòsits: 

1. Obtenció dels bons falsejant les condicions requerides o ocultant 

aquelles que ho hagueren impedit. 

2. 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 en 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. 

3. En cas que el bo s’utilitze com un instrument de pagament per 

a fer compres en comerç electrònic. 

 

Base 12. Acceptació de les condicions de la Campanya de promoció 

BO consumix a GODELLA. 

La participació en la present campanya mitjançant l’adhesió dels 

comerços o la sol·licitud dels bons per les persones consumidores implica 

l’acceptació i el compliment de les condicions que regulen l’obtenció dels 

bons i el seu gaudi. 

 

 


