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Bases de la promoció d’un sorteig 
de vint premis de mil euros 

 
1.- Entitat organitzadora 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA (d’ara endavant, “BBVA” o el “Banc”), amb CIF 

A48265169 i domicilisocial a Bilbao,plaça San Nicolás,núm. 4 (Espanya),convoca el Sorteigde 

la campanya“SORTEIG DE 20 INGRESSOS DE 1.000 €” (el“Sorteig”) regulat per aquestes bases 

(d’ara endavant, les “Bases”). 

2.- Objecte de la promoció 

Amb l’objecte que els clients domiciliïn la seva nòmina o pensió a BBVA, el banc celebrarà un sorteig, 

amb el premi indicat en el punt 6, entre aquells clients que compleixin els requisits de la promoció. 

3.- Participants 

Podran participar en el sorteig els clients de BBVA de més de 18 anys que en 2 dels 4 mesos naturals 

anteriors a la data d’inici de la promoció, no tinguin domiciliada a BBVA la seva nòmina o pensió.  

Participaran en el sorteig els clients que domiciliïn la nòmina o pensió en un compte obert al seu 

nom a BBVA i rebin el primer abonament abans del 6 d’agost del 2019.  

Queden exclosos els clients que no hagin autoritzat al banc dirigir-se a ells amb la finalitat 

d’enviament de publicitat i/o accionscomercials. 

4.- Durada 

El període de la promoció és el comprès entre el dia 15 d’abril i el 6 d’agost de 2019. 
 

5.- Àmbit territorial 

La promoció s’adreça a clients de BBVA a Espanya. 
 

6.- Premi 

La promoció consta d’un sorteig de vint premis de 1.000 € cada un, que s’ingressaran al compte del 

guanyador a BBVA. 

7.- Sortejos 

Aquest sorteig es fa a l’empara de la Llei 13/2011 de 27 de maig de Regulació del Joc.  

BBVA elaborarà un fitxer informàtic que contindrà la relació numerada correlativament de tots els 

clients que compleixen els requisits per participar en els Sortejos, de manera que a cada client que 

consti al fitxer se li assignarà una participació en el Sorteig. 

Els sorteigs es faran amb l’eina online http://www.alazar.info el dia 22 d’agost de 

2019. Aquesta eina generarà 20 resultats, corresponents als 20 guanyadors dels 

premis. 

 
Per a cada premi se selecciona un premiat i tres suplents. 

http://www.alazar.info/
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El guanyador, el dia de celebració del sorteig, ha de tenir obert un compte a BBVA i estar al corrent 

de pagament de les seves obligacions amb el Banc. Si no complís alguna d’aquestes condicions el 

dia del sorteig, el premi li serà assignat al primer suplent, i així successivament. 

En cas que cap dels guanyadors/suplents complís amb aquests requisits, el premi quedaria desert. 

Si per causes alienes a la voluntat de BBVA no poguessin celebrar-se els sortejos en la data 

prevista, aquest se suspendrà i passarà a realitzar-se en la data laborable (exclosos dissabtes) 

immediatament posterior, una vegada que s’hagués esmenat el problema que hagués impedit la 

realització del sorteig. 

BBVA es reserva el dret a modificar el procediment dels Sortejos, i podrà substituir-lo per un altre 

sempre que garanteixi l’absoluta imparcialitat. 

 

8.- Notificació del premi i requisits per al seu lliurament 

Es farà la notificació als vint clients guanyadors del sorteig per via telefònica (almenys cinc intents per 

localitzar i comunicar el premi al guanyador), segons les dades de contacte introduïdes. 

En el moment de notificació descrit, el guanyador haurà d’acceptar el premi o no. 

Si accepta el premi, per tal que el banc pugui abonar-lo en el seu compte BBVA haurà de signar la seva 

acceptació a la seva oficina de BBVA abans del e15 setembre. 

El client pot consultar les bases del sorteig, publicades a bbva.es/Oficina. En aquest cas, es tornarà a 

contactar amb el cliente passades vint-i-quatre hores (s’entendrà que aquest termini regeix per a dies 

hàbils, si no es contactarà el següent dia hàbil), amb almenys dos intents de trucades per localitzar-lo. 

So no és localitzat, o no accepta el premi, es contactarà amb un dels suplents. 

Si no és localitzat, o no es produeix l’acceptació del premi, aquest quedarà assignat automàticament al 

primer premiat reserva, al qual se li notificarà el premi mitjançant el mateix procesiment.  

En cas que cap dels guanyadors no accepti el premi, el sorteig quedarà desert. 

Els premis objecte d’aquesta promoció no podran ser cap cas objecte de canvi o alteració a petició 

del/s participant/s. 

  

9.- Frau 

En el cas que BBVA o qualsevol entitat que estigui lligada professionalment als Sortejos detectin 

qualsevol anomalia o sospitin que un participant està impedint el normal desenvolupament dels 

Sortejos, alterant il·legalment el seu registre, participant mitjançant qualsevol procediment −tècnic 

o informàtic− que pugui falsejar el resultat o la mecànica de participació (incloent la utilització de 

processos informàtics automatitzats i altres processos que no  suposin la realització d’operacions  

de forma manual per persones físiques en l’entorn BBVA), podran de forma unilateral eliminar la 

inscripció d’aquest participant. Referent a això és important afegir que BBVA ha habilitat els suports 

tecnològics necessaris per detectar qualsevol possible actuació fraudulenta, anòmala o dolosa que 

pretengui alterar la participació amb l’objectiu d’aconseguir el premi de forma 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. 

10.- Fiscalitat 
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Al Premi d’aquest Sorteig li serà d’aplicació la Llei 35/2006 de 28 de novembre per la qual s’aprova 

l’Impost sobre la Renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis sobre els 

impostos de societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni; el Reial Decret núm. 

439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el seu Reglament; la Llei 13/2011 de Regulació del Joc i 

altres disposicions concordants i dictades en el seu desenvolupament. 

 

De conformitat amb l’esmentada normativa, s’informa als participants, que 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 la valoració del premi és superior 

a tres-cents euros (300 €), es trobarà subjecte a retenció de l’IRPF. A aquests efectes, s’aplicarà 

el tipus de retenció que en cada moment estableixi la legislació vigent, que actualment és, per a 

residents en territori espanyol, del 19%. BBVA suportarà l’import de la retenció i l’ingressarà al Tresor 

per compte del Guanyador, posant a disposició del client la informació fiscal corresponent, de cara a 

la declaració de larenda. 

Tenint en compte tot això, l’import del premi descomptant-ne la retenció serà de 1.000 €. 

Amb independència de les persones que gaudeixin del premi, a efectes fiscals, el contingut 

d’aquesta clàusula li serà d’aplicació als premiats. 

El participant guanyador haurà de confirmar les seves dades personals, així com mostrar el seu DNI, 

o targeta de resident. El guanyador haurà de signar en tot cas un document justificatiu per a la 

recepció del premi. En cas contrari, perdria el seu dret a rebre el premi. 

L’emplenament de les dades personals i fiscals dels guanyadors, necessàries per al lliurament dels 

premis, té caràcter obligatori, de manera que l’absència de qualsevol d’aquestes dades suposarà la 

pèrdua del dret al premi obtingut. 

11.- Tractament de dades de caràcter personal 

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades i 

garantia dels drets digitals i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació        

i comerç electrònic, el participant autoritza que les dades personals que s’han fet constar pel 

sol fet de la seva participació, així com aquelles altres que pugui facilitar per poder participar-hi, 

s’incorporin a fitxers de BBVA SERVICIOS per a la realització, el control, seguiment i gestió del 

Sorteig. 

El responsable del tractament és BBVA, amb domicili social a plaça San Nicolás número 4, 48005 

Bilbao (Biscaia). L’Usuari podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i supressió, en aquells supòsits en què sigui possible, i oposició, al tractament de les 

seves dades de caràcter personal mitjançant l’enviament d’una notificació per escrit, adjuntant 

còpia d’un document que acrediti la seva identitat, a la següent adreça servicioatencioncliente@ 

grupobbva.com derechosprotecciondedatos@bbva.com o a qualsevol de les oficines de BBVA o a 

Servicio de Atención al Cliente Grupo BBVA, APDO: 1598-28080 Madrid. 

Si consideres que no hem tractat les teves dades personals d’acord amb la normativa, pots 

contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça dpogrupobbva@bbva.com. 

La participació en l’Edició, el vot i les dades que s’hi facin constar, així com qualsevol altra 

documentació o dades aportades relacionades, seran conservades per BBVA, per a una millor gestió 

de l’Edició i durant el termini de sis mesos des de la seva finalització.  

12.- Responsabilitat 

BBVA no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards, faltes de 

disponibilitat en les xarxes de telecomunicacions, o qualsevol altra circumstància imputable a 

tercers que puguin afectar la participació en els Sortejos. Per al cas que els Sortejos no poguessin 

desenvolupar-se bé per fraus detectats, errors tècnics, o qualsevol altra circumstància que no estigui 

mailto:derechosprotecciondedatos@bbva.com
mailto:dpogrupobbva@bbva.com
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sota el control de BBVA, i que afecti el seu normal desenvolupament, BBVA es reserva el dret a 

cancel·lar-los, modificar-los, o suspendre’ls. 

BBVA no es responsabilitza que les dades dels guanyadors siguin errònies o no es pugui contactar 

amb ells per causes alienes a BBVA. 

13.- Acceptació de bases. Consulta de condicions. Modificació 

La participació en aquests Sortejos comporta l’acceptació íntegra dels termes i condicions 

establerts en aquestes Bases. Els participants en els Sortejos s’hauran d’atenir a les instruccions 

que pogués cursar, a més, si escau, BBVA. 

El participant podrà consultar aquestes bases a la pàgina web www.bbva.com i a qualsevol Oficina de 

BBVA. 

BBVA es reserva el dret de modificar les condicions i dates dels Sortejos informant-les 

adequadament. 

14.- Reclamació 

El període de reclamació d’aquesta promoció finalitza transcorreguts 30 dies naturals des de la data 

de finalització del període dels Sortejos. 

15.- Legislació i Jurisdicció 

Els termes i condicions d’aquestes Bases es regiran per les lleis d’Espanya.  

 
 
 
 

 
Madrid, 16 d’abril de 2019 

http://www.bbva.com/

