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Bases legals de la promoció 
“Primera compra”
L’entitat mercantil BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., amb domicili a Bilbao, Plaza de San Nicolás núm. 4, i proveïda 
del CIF núm. A48265169 (d’ara endavant, “BBVA”) organitza aquesta promoció denominada “Primera compra” (d’ara endavant, la 
“promoció”), que es regeix per les següents bases legals (d’ara endavant, les “bases legals”). 

1. En què consisteix aquesta promoció?

Aquesta promoció té per objecte incentivar la primera compra amb targeta Ahora o Ahora Blue d’aquells clients que s’hagin donat 
d’alta a BBVA, a través de www.bbva.es, m.bbva.es o les aplicacions mòbils de BBVA.

2. A qui està dirigida la promoció?

La promoció està destinada a persones físiques majors de 18 anys en la data d’inici de la promoció, residents en territori espanyol i 
que s’hagin donat d’alta a BBVA, per les vies explicades a la clàusula 1, almenys 30 dies naturals abans del període de vigència que 
es defineix a la clàusula 4.

3. Qui està exclòs de participar en aquesta promoció?

El participant pot gaudir d’aquesta promoció des del moment que rebi la invitació a participar per part de BBVA, a través dels seus 
canals de comunicació: al seu mòbil validat o correu electrònic a l’adreça assenyalada al procés d’alta de client.

Queden exclosos de la participació en aquesta promoció les persones que hagin intervingut en l’organització d’aquesta, així com els 
empleats en actiu i prejubilats, tant de BBVA com del seu grup d’empreses. 

Tampoc no poden participar en la promoció, encara que reuneixin les condicions expressades en aquestes bases legals, els 
participants que durant el període de vigència i fins a l’entrega del premi siguin deutors davant BBVA per qualsevol quantitat 
vençuda i exigible. En aquest supòsit, el participant ha de regularitzar la situació abans de la recepció del premi. Si arribada la data 
per a l’ingrés del premi, el participant no ha regularitzat el deute, aquest perdrà la condició de premiat. 

4. Quant dura aquesta promoció?

El termini durant el qual pots participar a la promoció comença el dia 1 d’abril del 2018 a les 00.00 hores (hora peninsular espanyola) i 
acaba el dia 31 de maig del 2018 a les 23:59 hores (hora peninsular espanyola), tots dos inclosos (d’ara endavant, el “període de vigència”). 

5. Quins requisits has de complir per participar?

Per participar en la promoció el client ha de:

 ▪ haver-se donat d’alta com a client de BBVA a través de www.bbva.es, m.bbva.es o les aplicacions mòbils de BBVA.

 ▪ i haver rebut la comunicació de BBVA que el convida a participar en la promoció. 

http://www.bbva.es
http://www.bbva.es
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6. Quins passos has de seguir per poder participar en la promoció?

Si compleixes els requisits per participar en la promoció i optar a rebre el premi descrit a la clàusula 7, has de seguir els passos 
següents: 

 ▪ Obrir la invitació que rebis al teu mòbil o correu electrònic per participar en la promoció;

 ▪ Clicar l’enllaç de la invitació;

 ▪ Accedir a l’àrea privada de bbva.es amb les teves claus d’accés (usuari i contrasenya); 

 ▪ Acceptar aquestes bases legals; 

 ▪ Fer una compra per un import superior a 5 € amb la targeta BBVA Ahora o Ahora Blue durant els 30 dies següents a la 
recepció de la invitació.

7. Quin premi pots rebre?

En el cas que compleixis les condicions de participació i hagis fet els passos indicats en el punt anterior, entraràs al sorteig de 1.000 
€ bruts entre tots els participants en la promoció. 

L’ingrés del premi està supeditat al compliment de les condicions que preveuen les bases legals. BBVA farà l’ingrés del premi al 
Compte Online BBVA titularitat de l’escollit al sorteig mensual, amb la verificació prèvia de les condicions que estableixen les bases 
legals i no més tard del termini de sis (6) mesos des de la recepció de la invitació per participar en la promoció.

El premi no és susceptible de canvi, alteració o compensació. Si es rebutja el premi, no se n’oferirà cap d’alternatiu.

En cas que no hi hagi participants, BBVA podrà declarar deserta la promoció.

8. Mecànica del sorteig.

Es farà un sorteig entre els participants del mes d’abril, davant un notari de l’Il·lustre Col·legi de Madrid, ja sigui en alguna de les seus 
del BBVA a Madrid o al despatx professional del notari designat a aquests efectes (d’ara endavant, el “sorteig”).

Al Sorteig s’hi inclouran els participants que, complint les condicions de participació que estableixen aquestes bases legals i havent 
seguit els passos descrits a la clàusula 5, hagin fet la compra per un import superior a 5 € durant els 30 dies següents a la recepció 
de la invitació a la promoció.

Cada participant només podrà participar en el sorteig amb (1) participació, independentment del nombre de compres superiors a 
5 € hagi fet. 

BBVA facilitarà al notari, mitjançant un fitxer informàtic, una relació numerada correlativament de tots els participants en el sorteig 
de manera que es correspongui cadascun amb una participació en el sorteig. El sorteig es farà dilluns 4 de juny del 2018.

BBVA comprovarà que el guanyador compleix els criteris de participació. En cas que el guanyador no complís els requisits establerts 
en aquestes bases legals se’l desqualificarà automàticament. BBVA li comunicarà al guanyador del premi la seva desqualificació per 
l’incompliment de les bases legals. 

Si per causes alienes a la voluntat de BBVA no es pot celebrar el sorteig la data prevista, aquest se suspendrà i passarà a fer-se 
durant el dia hàbil immediatament posterior en què ja s’hagi solucionat el problema que impedia que es fes el sorteig. En el sorteig 
posposat s’utilitzarà la llista de participants que haguessin entrat en aquest sorteig si s’hagués celebrat el dia inicialment previst.

BBVA es reserva el dret a modificar el procediment del sorteig, i el pot substituir per un altre sempre que garanteixi l’absoluta 
imparcialitat i aleatorietat i es faci davant fedatari públic.
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9. Com es notifica el premi?

La comunicació del premi es farà a tot tardar als sis (6) mesos a comptar de la data de recepció de la invitació per participar en la promoció.

Es farà mitjançant el mateix ingrés del premi al Compte Online BBVA titularitat del premiat, amb el concepte a Observacions: 
“Promoció primera compra”.

A més, es remetrà un correu electrònic a l’adreça assenyalada al procés d’alta de client a BBVA informant del premi.

10. Que passa en cas d’incompliment de les condicions de la promoció?

En cas que s’incompleixi qualsevol de les condicions que estableixen aquestes bases legals, incloent-hi aquelles obligacions que 
romanguin vigents després de l’entrega del premi en els termes que s’hi preveuen, la promoció quedarà cancel·lada per al participant 
que incompleixi i, en cas que hagués rebut el premi, tindrà l’obligació de tornar-lo. BBVA comunicarà al participant incomplidor la 
seva desqualificació i, en el termini indicat en la corresponent comunicació, farà un càrrec per l’import del premi lliurat al compte en 
què s’hagi fet l’ingrés del premi.

La comunicació per incompliment de condicions es farà per correu electrònic a l’adreça electrònica que el client hagi indicat en el procés 
d›alta de client a BBVA en els sis (6) mesos següents a comptar de la data d›incompliment d›alguna de les condicions abans descrites.

Una vegada incomplertes aquestes Bases legals, la promoció quedarà cancel·lada per al participant incomplidor, encara que amb 
posterioritat compleixi les condicions d›aquesta. 

11. Què suposa l›acceptació de les bases legals? 

L›acceptació d›aquestes bases legals implica la plena conformitat amb elles, així com l›acceptació del criteri de BBVA en la resolució 
de qualsevol conflicte que pugui generar la seva interpretació. Els participants hauran de seguir les instruccions que pugui cursar, 
si escau, BBVA.

BBVA es reserva el dret de desqualificar, a la seva total discreció, qualsevol participant que manipuli, intenti manipular la promoció 
o violi qualsevol dels termes i condicions d›aquestes Bases legals.

BBVA podrà adoptar aquelles decisions necessàries per a la resolució d›aquelles controvèrsies i conflictes que sorgeixin en el 
desenvolupament de la promoció, sempre que aquestes no perjudiquin indegudament els participants i resultin equitatives.

En cas que els participants no compleixin les condicions de participació anteriors aplicables, o no compleixin tots els requisits que 
estableixen aquestes bases legals, no tindran dret a rebre el premi en els termes que s›hi estableixen. 

12. Què passa en cas de frau?

En cas que BBVA, o qualsevol entitat que estigui lligada professionalment a la promoció, detecti qualsevol anomalia o sospiti que un 
participant està impedint el normal desenvolupament d›aquest, podrà eliminar de forma unilateral la intervenció d›aquest participant. A 
aquests efectes, BBVA ha habilitat els suports tecnològics necessaris per detectar una possible actuació fraudulenta, anòmala o dolosa 
que pretengui alterar la participació amb l›objectiu d›aconseguir el premi de manera il·lícita. Per tant, BBVA es reserva el dret d›eliminar 
del registre qualsevol participant que evidenciï o del qual se sospiti una actuació irregular en el sentit descrit.

13. Quin és el període de reclamació? 

El període de reclamació de la promoció finalitza transcorreguts dotze (12) mesos des de la data de finalització del període de vigència.

14. Quin tractament es donarà a les dades de caràcter personal? 

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva 
normativa de desplegament, BBVA informa els participants que les dades personals que facilitin en el marc d›aquesta promoció 
seran incorporades en un fitxer titularitat de BBVA, amb domicili social a Pl. San Nicolás, 4, 48005 Bilbao, per a les finalitats següents:

a) Per al control, seguiment i gestió de la promoció.

b) Per a l›entrega del premi.

El participant pot exercir gratuïtament els drets d›accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol de les seves oficines, per 
correu postal a l›adreça del domicili social o enviant un correu electrònic a la bústia serviciodeatencionalcliente@grupobbva.com, 
adjuntant còpia del seu DNI.
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15. Quina fiscalitat té el premi?

De conformitat amb la normativa tributària, el premi concedit per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries 
vinculades a la venda o promoció de béns o serveis té la consideració de guany patrimonial. Com que es tracta d›un premi valorat 
en més de tres-cents euros (300 €), està subjecte a retenció. A aquests efectes, s›aplicarà el tipus de retenció que en cada moment 
estableixi la legislació vigent, que actualment és per a residents fiscals a Espanya del 19%, per la qual cosa l›abonament del premi 
de 1.000 € bruts es veurà reduït per la corresponent retenció. 

BBVA carregarà la retenció i la ingressarà al Tresor a compte del guanyador. Les repercussions fiscals que l›obtenció del premi tingui 
en la fiscalitat del guanyador seran a compte d›aquest, per la qual cosa BBVA queda rellevat de qualsevol responsabilitat. A aquests 
efectes, BBVA posa a disposició del guanyador al web un certificat amb les dades corresponents al premi, de cara a la Declaració 
de la renda. El que s›ha exposat anteriorment, sense perjudici de les modificacions fiscals que es puguin fer durant la validesa 
d›aquesta promoció.

16. Quina és la responsabilitat de BBVA en aquesta promoció? 

BBVA no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a 
tercers o a Internet que puguin afectar la participació en la promoció.

BBVA es reserva el dret d›anul·lar qualsevol participació o a qualsevol participant, si es tenen sospites d›una manipulació incorrecta 
de la promoció.

Així mateix, BBVA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, malgrat les mesures de seguretat 
adoptades, es puguin deure a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels participants, i, en particular, encara 
que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la suplantació de la personalitat d›un 
tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació efectuada.

Així com BBVA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de l›enviament 
massiu i fraudulent de la URL d›invitació a la promoció.

17. On puc consultar les Bases legals?

Aquestes bases legals estan disponibles a la pàgina web de BBVA www.bbva.es.

BBVA queda facultat per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases legals.

El participant accepta que BBVA pugui ajornar, escurçar, prorrogar, modificar, cancel·lar o suspendre la promoció per causes de 
força major alienes al seu control. BBVA es compromet a informar els participants d›aquesta circumstància al més aviat possible.

En cas que qualsevol clàusula d›aquestes bases legals sigui declarada nul·la o invàlida, continuaran en vigor la resta de clàusules no 
afectades per aquesta.

18. Legislació i fur

Per a qualsevol controvèrsia s›aplicarà la legislació espanyola davant els jutjats i tribunals de Madrid.

Madrid, el 28/02/2018 
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