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En marxa, el període per a les
inscripcions d'establiments
adherits als Bons Tortosa
La campanya que comença l'1 d'octubre ja compta amb prop d'un centenar de
comerços, que es van afegint al llistat disponible a la web bons.tortosa.cat

Presentació dels Bons Tortosa per dinamitzar el comerç local, la restauració i els serveis del municipi | Cedida

Els establiments de comerç, hostaleria i serveis de la ciutat que vulguen afegir-se a l'activació
dels Bons Tortosa ja poden formalitzar les seues inscripcions. Es poden fer mitjançant el
formulari de la web bons.tortosa.cat, on també es va actualitzant el llistat de negocis que formen
part de la campanya. Actualment, la xifra ja se situa al voltant del centenar, tot i que la previsió és
que s'augmente encara més durant els pròxims dies.
L'Ajuntament de Tortosa ha impulsat la creació dels Bons Tortosa, juntament amb la Cambra de
Comerç de Tortosa, que s'encarrega de la part logística, i de la Federació de Comerç Tortosa
Més. L'objectiu és incentivar l'activitat econòmica al comerç local mitjançant l'activació d'uns vals
de descompte que la ciutadania podrà fer efectius amb les seues compres. Amb esta finalitat,
l'Ajuntament ha destinat 400.000 euros del pressupost municipal perquè puguen activar-se en
forma de bons, amb un valor de 5 euros. D'esta manera, s'uneixen a les dos línies d'ajudes que
l'Ajuntament va activar per ajudar els comerços que van estar obligats a tancar durant el
confinament, aleshores amb ajuts directes a cada establiment de 400 euros en cadascuna de les
dos línies.
Amb l'actual campanya dels Bons Tortosa, cada ciutadà podrà aconseguir quatre vals, amb un
valor total de 20 euros. Els podrà bescanviar a algun dels establiments adherits, que estaran
identificats amb unes enganxines a l'aparador. Es pot utilitzar un val de 5 euros per cada 15
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euros de compra efectuada, i es poden fer servir d'un en un o bé agrupats, en funció de l'import
de la compra.
Este dimecres, l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, el president de la Cambra de Comerç,
Sisco Faiges, i la presidenta de la Federació de Comerç, Maria José Ferré, han donat a conèixer
els detalls de la iniciativa i han remarcat que l'objectiu és potenciar la reactivació econòmica del
comerç local després de la sotragada provocada per la pandèmia. A més, han coincidit a
convidar als establiments a afegir-s'hi, ja que no té cost econòmic per a ells i l'import bonificat serà
abonat per la Cambra mitjançant els diners que aporta l'Ajuntament.
D'altra banda, també han recordat que els bons no només poden ser descarregats i utilitzats per
la gent de Tortosa, sinó també per gent d'altres procedències, un altre aspecte que se suma a la
dinamització de l'activitat que comporta la campanya.
Els Bons Tortosa es podran començar a utilitzar l'1 d'octubre i seran efectius durant tot el mes.
Una vegada demanats, la clientela disposarà de 15 dies per fer-ne ús abans que caduquen i
puguen ser posats a disposició novament d'altres persones.
Per a aconseguir-los caldrà accedir al mateix portal (bons.tortosa.cat) i introduir-hi les dades de la
persona beneficiària. Per facilitar-ne l'obtenció a les persones que no disposen de la tecnologia per
a accedir a la pàgina web, també hi haurà un punt físic a la Cambra de Comerç.
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