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L’entitat mercantil BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., amb domicili social a Bilbao, Plaza de San Nicolás núm. 4, i proveïda 
de CIF núm. A48265169 (d’ara endavant, “BBVA”) organitza aquesta promoció denominada “SORTEIG APORTACIONS PLANES I 
FONS 2018” (d’ara endavant, la “Promoció”), que es regirà per les bases legals següents (d’ara endavant, les “Bases Legals”).

PRIMERA.- OBJECTE

L’objecte d’aquesta Promoció és incentivar els clients de BBVA perquè facin una aportació extraordinària per un import d’almenys 
cent (100) euros a través dels portals www.bbva.es, m.bbva.es, de l’app BBVA o a través de qualsevol caixer ATM de BBVA en els 
termes que s’indiquen a continuació, a qualsevol dels productes següents:

(i) un pla de pensions individual la gestora del qual sigui BBVA Pensiones, S.A E.G.F: P (d’ara endavant, “pla de pensions”), 

(ii) a un pla de previsió social de NORPENSIÓN EPSV INDIVIDUAL l’entitat administradora del qual és BBVA (d’ara endavant, 
“pla de previsió”) - o 

(iii) a un fons d’inversió gestionat per BBVA Asset Management, SA S.G.I.I.C (d’ara endavant, “fons d’inversió”) 

Els participants que facin l’aportació indicada anteriorment podran participar a cadascun dels sis (6) sortejos (3 sortejos per 
aportació extraordinària de plans de pensions i plans de previsió social i 3 sortejos per aportació extraordinària de fons d’inversió 
BBVA) que se celebraran les dates indicades a la clàusula sisena d’aquestes bases legals, en què se sortejarà un premi de 1.000 € 
(mil euros) per sorteig en els termes indicats a aquestes bases legals. 

SEGONA.- PERÍODE DE VIGÈNCIA

El termini durant el qual es podrà participar en la promoció s’iniciarà el dia 1/10/2018 a les 15.00 hores (hora peninsular espanyola) i 
finalitzarà el dia 31/12/2018 a les 23.59 hores (hora peninsular espanyola), tots dos inclosos (d’ara endavant, el “període de vigència”).

TERCERA.- ÀMBIT TERRITORIAL 

Aquesta promoció serà vàlida en tot el territori d’Espanya.

QUARTA.- CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 ■ La promoció està destinada a qualsevol persona física, més gran de 18 anys en la data d’inici de la promoció, que no hagi 
complert més de 64 anys abans del 31 de desembre del 2017 inclòs i sigui resident en territori espanyol.

 ■ Serà requisit indispensable per poder participar en la promoció ser client de BBVA, tenir signat el contracte multicanal i 
haver contractat prèviament un pla de pensions, un pla de previsió social o un fons d’inversió.

 ■ L’acceptació expressa d’aquestes bases legals és una condició necessària per a la participació en la promoció i, en 
conseqüència, per poder ser elegit en un dels sortejos i obtenir el premi.

 ■ L’incompliment per part de qualsevol participant d’aquestes Bases legals suposarà l’anul·lació automàtica d’aquesta 
participació i l’obligació de devolució del premi en cas d’haver resultat Guanyador.

Bases legals Sorteig 
Aportacions Planes i Fons 
2018
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CINQUENA.- MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ

Per participar en els sortejos i optar al premi descrit a la clàusula setena, el participant haurà d’acceptar aquestes bases legals i fer 
una aportació extraordinària per un import d’almenys cent (100) euros, a un pla de pensions o a un pla de previsió social o a un fons 
d’inversió, a través de l’apartat “fer una aportació extraordinària al meu pla” o “fer una aportació extraordinària al meu fons” de l’àrea 
privada del portal www.bbva.es, o m.bbva.es, o l’app BBVA o de qualsevol caixer ATM de BBVA (d’ara endavant, les “aportacions 
extraordinàries”), sempre que estigui disponible el procés d’adhesió a la promoció a través dels canals esmentats. La realització de 
les aportacions extraordinàries s’haurà de fer durant el període de vigència.

SISENA.- SORTEIG

Després d’haver acabat el període de vigència de la promoció se celebraran un total de sis (6) sortejos: (i) 3 sortejos de participants 
que hagin fet aportacions extraordinàries a plans de pensions i plans de previsió social, i (ii) 3 sortejos de participants que hagin fet 
aportacions extraordinàries a fons d’inversió (d’ara endavant, els “sortejos”).

Per cada sorteig es triarà un (1) guanyador i se seleccionaran dos (2) suplents (d’ara endavant, el/s “suplent/s)” per al cas que el 
guanyador, o el suplent següent en ordre de selecció, no accepti el premi, no compleixi els requisits i/o les condicions de participació 
establerts en aquestes bases legals, o no se’l pugui localitzar. En total es triaran sis (6) guanyadors durant la promoció, un per cada 
sorteig (d’ara endavant, el/s “guanyador/s”).

En cas que el guanyador no compleixi qualsevol obligació establerta en aquestes bases legals, serà desqualificat automàticament 
i estarà obligat a retornar el premi si ja se li ha lliurat. BBVA comunicarà al guanyador del premi la seva desqualificació per 
l’incompliment de les bases legals i, en el termini raonable indicat en la notificació pertinent, farà un càrrec per l’import del premi 
lliurat en el compte del guanyador en què s’hagi fet l’ingrés. En aquest supòsit, el premi s’assignarà al suplent següent que hagi 
complert els requisits i les condicions de participació d’aquestes bases legals.

Els sis sortejos es faran el 10/01/2019 davant un notari, sigui en alguna de les seus de BBVA a Madrid o al despatx professional del 
notari designat a aquest efecte. 

Cada participant tindrà dret a participar en tots els sortejos, però només podrà ser guanyador d’un sorteig. 

En cas que no hi hagi participants en algun dels sortejos, BBVA pot declarar desert el sorteig particular i el corresponent premi per 
a aquest sorteig.

El notari efectuarà els sortejos mitjançant les aplicacions disponibles per a aquests objectius en la plataforma telemàtica del 
notariat o mitjançant qualsevol altre procediment que asseguri l'aleatorietat. Per a cada sorteig s'elaborarà i facilitarà al notari un 
fitxer en format físic o digital amb el total de participants que compleixen els requisits i/o condicions d'aquestes Bases legals. A cada 
participant se li assignarà un número de butlleta, que constarà al seu torn d'un número seqüencial. D'aquesta manera s'elaborarà un 
fitxer amb el total de butlletes, cadascuna de les quals correspondrà a un únic participant. Aquest fitxer és l'utilitzat en cada sorteig.

A cadascun dels sis (6) sortejos es disposarà d’una còpia impresa o en format digital en què es reflecteixi el nombre total de participants, 
i aquesta quedarà en poder del notari per unir-la a la corresponent acta del sorteig, de manera que una vegada formats i coneguts els 
números de butlleta premiats, el notari pugui comprovar a través de l’aplicació informàtica les dades dels participants agraciats.

Si per causes alienes a la voluntat de BBVA no es pot celebrar algun sorteig en la data prevista, aquest se suspendrà i passarà a fer-se el 
dia hàbil immediatament posterior, una vegada que s’hagi solucionat el problema que hagi impedit la realització del sorteig. En el sorteig 
posposat s’utilitzarà la llista de participants que haurien entrat en aquest sorteig si s’hagués celebrat el dia inicialment previst.

SETENA.- PREMI

El premi consistirà en l’entrega al guanyador de mil (1.000) euros bruts en cada sorteig (d’ara endavant, el “premi”).

Se sortejaran sis (6) premis en total (d’ara endavant, els “premis”), un per cadascun dels sis (6) sortejos que es facin de conformitat 
amb la clàusula sisena.

El premi no és susceptible de canvi, alteració o compensació a petició dels guanyadors. Si algun dels guanyadors rebutja el premi, 
no se li oferirà cap d’alternatiu. 

http://www.bbva.es
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VUITENA.- FRAU

En cas que BBVA, o qualsevol entitat que estigui lligada professionalment a la promoció, detecti qualsevol anomalia o sospiti que 
un participant n’està impedint el desenvolupament normal, pot de forma unilateral eliminar 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. 

NOVENA.- NOTIFICACIÓ DEL PREMI I REQUISITS PER AL SEU LLIURAMENT. PROCEDIMENT EN CAS DE PÈRDUA DE 
DRET AL PREMI

La comunicació als guanyadors es farà, com a màxim, als quinze (15) dies naturals a comptar de la data de la celebració del sorteig 
mitjançant una trucada telefònica al número de telèfon que el guanyador hagi comunicat a BBVA en el marc de la seva relació 
contractual. En cas de no haver comunicat un telèfon, s’enviarà un correu a l’adreça de correu electrònic que s’hagi proporcionat. 
Si no es disposés de les dades dels mitjans de contacte esmentats, es faria una comunicació a través del gestor de l’oficina. Si no 
s’aconsegueix contactar telefònicament amb el guanyador després de tres (3) intents o, en cas de no tenir un telèfon comunicat 
a BBVA, no es rep la confirmació per part del guanyador de la recepció del correu electrònic de notificació de la seva condició de 
guanyador en el termini de 7 dies, el premi s’adjudicarà al suplent, sempre que compleixi els requisits exigits en aquestes bases 
legals, per ordre de selecció de conformitat amb el procediment establert en la clàusula sisena. 

El guanyador rebrà de BBVA, a l’adreça electrònica que indiqui en la trucada o a l’adreça electrònica a la qual s’hagi comunicat la 
seva condició de guanyador (en cas que no hagi comunicat a BBVA un telèfon), un “document d’acceptació i recepció del premi” 
(d’ara endavant, el “document d’acceptació i recepció”). El guanyador disposarà d’un termini de set (7) dies comptats a partir de 
la remissió del correu esmentat de BBVA, per remetre una còpia escanejada del document d’acceptació i recepció degudament 
signat, juntament, si escau, amb les dades i/o la documentació que se sol·liciti per acreditar la vigència del pla de pensions individual 
o pla de previsió social de BBVA, a l’adreça electrònica sorteosbbva.es. Una vegada rebuda la documentació, BBVA procedirà a 
l’abonament del premi al compte del client abans del mes de març 2019. 

Si el guanyador no respon a la comunicació inicial de BBVA o no remet una còpia del document d’acceptació i recepció en els 
terminis indicats, si ha incomplert aquestes bases legals o si no pot ser localitzat, el premi s’adjudicarà al suplent que compleixi els 
requisits exigits en aquestes bases legals, per ordre de selecció de conformitat amb el procediment establert en la clàusula sisena.

DESENA.- 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. 

ONZENA.- RECLAMACIÓ

El període de reclamació de la promoció finalitza transcorreguts noranta (90) dies naturals des de la data de finalització del 
període de vigència. 

DOTZENA.- TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

S’informa el participant que les dades personals que faciliti amb motiu del seu registre i participació en aquest concurs, incloent-
hi les que facilitin en cas de ser suplent o guanyador, seran tractades i incloses en un fitxer titularitat de Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A., amb domicili a Plaza de San Nicolás 4, 48005, Bilbao; amb la finalitat de gestionar totes les fases d’aquest concurs, 
així com l’entrega dels premis pertinents i altres tasques de comunicació, informació i promoció associades al concurs, en els 
termes que preveuen aquestes bases legals.

Aquesta informació serà tractada i custodiada per BBVA a través de les mesures de seguretat, legalment exigibles, d’índole tècnica 
i organitzativa que en garanteixin la seguretat i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat de conformitat 
amb l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades i els possibles riscos a què estiguin exposades. Conservarem les teves dades 
durant el període de temps necessari per a la gestió de la participació en el concurs.

A BBVA no comunicarem les teves dades a tercers, llevat que estiguem obligats per una llei o que hàgim rebut el consentiment. 

Els participants podran exercitar gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i 
portabilitat, adreçant-se a aquest efecte a BBVA a l’adreça de correu electrònic servicioatencioncliente@grupobbva.com. L’exercici 
d’aquests drets no tindrà caràcter retroactiu. La cancel·lació de les dades necessàries per a la gestió del concurs (inclosa l’entrega 
dels premis) suposarà la baixa automàtica del concurs.

Si consideres que BBVA no ha tractat les teves dades personals d’acord amb la normativa, pots contactar amb el delegat de protecció 

http://sorteosbbva.es/
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de dades a l’adreça dpogrupobbva@bbva.com. No obstant això, podràs presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades (www.agpd.es).

TRETZENA. FISCALITAT. 

A cadascun dels premis de mil (1.000) euros d’aquesta promoció li és aplicable 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; la Llei 26/2014, de 27 de desembre, que modifica l’anterior; el Reial decret 
núm. 439/2007, pel qual s’aprova el seu Reglament i les modificacions posteriors; el Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de no residents (IRNR) (també modificat per la Llei 
26/2014, de 27 de desembre); el Reial decret 1776/2004, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre 
la Renda de No Residents; la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats; el Reial decret 634/2015, de 10 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre societats; la Llei 13/2011, de regulació del joc, i altres disposicions 
concordants i dictades en el seu desenvolupament, per la qual cosa, si escau, correspon a BBVA la realització de l’ingrés a 
compte o la pràctica de la retenció corresponent, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (d’ara endavant, “IRPF”), 
de l’impost sobre la renda de no residents (d’ara endavant, “IRNR”) o de l’impost sobre societats.

De conformitat amb la normativa esmentada, s’informa els 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 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 del 19 % per a residents i per a no residents sense 
establiment permanent residents a la Unió Europea o a l’Espai Econòmic Europeu (Noruega i Islàndia) i del 24 % per a la resta de 
no residents, excepte que en aquests dos últims supòsits sigui aplicable un Conveni per evitar la doble imposició subscrita per 
Espanya, en aquest cas s’aplicarà el que disposa aquest Conveni. BBVA ingressarà la retenció en el 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 aquest efecte, BBVA posarà a disposició del guanyador un certificat amb les 
dades corresponents al premi.

El participant guanyador haurà de confirmar abans del lliurament del premi les seves dades personals, i aportar una còpia del seu 
document d’identificació personal (DNI, targeta de resident, passaport, etc.). Per tal que es pugui fer la retenció esmentada en 
aquesta clàusula novena, el guanyador haurà de signar en qualsevol cas el document d’acceptació i el rebut. En cas contrari, perdria 
el seu dret a la recepció del 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 implicarà la pèrdua del dret al premi obtingut.

CATORZENA.- RESPONSABILITAT

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 qualsevol participant, si es tenen sospites d’una manipulació incorrecta 
de les dades o 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.

QUINZENA.- CONSULTA DE BASES LEGALS

Aquestes bases legals estan dipositades davant els notaris Luis Carlos Troncoso Carrera o Gonzalo Sauca Polanco, i estan 
disponibles a la pàgina web de 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.

mailto:dpogrupobbva@bbva.com
http://www.agpd.es
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SETZENA.- INSTRUCCIONS DE PARTICIPACIÓ

Els participants en la promoció s’hauran d’atenir a les instruccions que pugui enviar, si escau, BBVA.

DISSETENA.- LIMITACIÓ DE PARTICIPACIÓ

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

Tampoc no podran participar en el sorteig, encara que reuneixin les condicions expressades en aquestes bases legals, els participants 
que durant el període de vigència i fins al lliurament del premi, en cas que resultin guanyadors, siguin deutors davant BBVA per qualsevol 
quantitat vençuda i exigible. En aquest supòsit, el participant haurà de regularitzar la situació abans de la recepció del premi. Si un cop 
arribada la data per al lliurament del premi, el participant no ha regularitzat el deute, aquest perdrà la condició de premiat.

DIVUITENA.- LEGISLACIÓ I FUR

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


