
 

 

 

 

BASES DE LA PROMOCIÓ “REBUTS AMB PREMI” 

 

 
1.- OBJECTE DE LA PROMOCIÓ 

 

Banco de Sabadell, S.A. (d’ara endavant, el banc) fa una promoció d’àmbit nacional amb la 
finalitat de promoure la domiciliació de rebuts en comptes del banc. 
 

2.- PARTICIPANTS 

 
2.1 Poden participar en aquesta promoció totes les persones físiques, majors d’edat, 
residents a Espanya que, sent clients del banc, hagin rebut la comunicació d’aquesta 
promoció o s’hagin apuntat a la promoció a través del web 
www.bancsabadell.com/rebutsambpremi, i hagin domiciliat almenys un nou rebut en un 
compte al seu nom al banc durant el període de la promoció (d’ara endavant, participants). 
La comunicació de la promoció es farà a una selecció de clients per correu postal o 
electrònic.  
 
El rebut ha de ser nou, és a dir, que no s’hagi domiciliat un rebut del mateix emissor i 
concepte en cap compte del banc durant els 3 mesos anteriors a l’inici de la promoció. 
Es considerarà que un client ha domiciliat un rebut al banc a l’efecte d’aquesta promoció quan 
s’hagi fet efectiu el càrrec en un compte del banc a nom seu.  
En tot cas, l’emissor del rebut ha de ser diferent del pagador i el compte en què es carregui el 
rebut no pot estar vinculat a una activitat empresarial. 
 
2.2 No poden participar en aquesta promoció els empleats en actiu de les empreses del grup 
Banc Sabadell, ni filials o participades. 
 

3.- PREMIS 

 
3.1 Se sortejaran un total de 10 premis de 1.000 euros cadascun.  
Cada premi consistirà en un ingrés per import de 1.000 euros al compte del banc en què 
s’hagi domiciliat el rebut premiat.  
L’adjudicació de premis d’aquesta promoció està limitada a un premi per participant i compte, 
independentment del nombre de participacions premiades. 
El premiat ha de complir degudament els requisits recollits en aquestes bases. 
 
3.2 No tenen dret a premi:  
- Els clients del banc que es trobin en situació de morositat o que tinguin cancel·lat el 
contracte de compte, o que estiguin en qualsevol altra situació d’irregularitat davant del banc 
o empreses del grup Banc Sabadell, filials o participades, en el moment de fer el sorteig.  
- Els clients que realitzin, segons el parer del banc, una actuació fraudulenta en aquesta 
promoció.  

 

4.- CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

 
4.1 Com puc participar en el sorteig? 
A cada client que compleixi els requisits descrits a la base “2. PARTICIPANTS” se li 
assignaran participacions numerades de la manera següent:  
 
- una participació per cada rebut que tingui domiciliat i carregat en un compte del banc a nom 
del participant durant el període de promoció. 



 
 

4.2 Quantes participacions puc obtenir? 
 
Tantes com rebuts s’hagin carregat en el compte del participant durant el període de 
promoció. 
Per al còmput de les participacions obtingudes no es tindrà en compte la data de domiciliació 
del rebut, i es computaran tots els rebuts carregats en el compte del client participant durant 
el període de promoció. Per tant, si durant el període de promoció es carrega un rebut 
domiciliat que no és nou, aquest també generarà una participació. 
 
En cas de rebuts que generin càrrecs periòdics, s’assignaran tantes participacions com 
càrrecs s’hagin efectuat d’aquest rebut durant el període de promoció.  
 
4.3 Com sé quantes participacions tinc? 
 
Els participants poden consultar en qualsevol moment el nombre de participacions 
acumulades a través de BS Online o per telèfon trucant al 900 100 154. No obstant això, 
l’actualització del nombre de participacions es farà mensualment; per tant, el client només 
accedirà a la informació de l’última actualització. 
 

5.- PERÍODE DE LA PROMOCIÓ I DATA DEL SORTEIG 

 

La promoció s’inicia el 15 de gener de 2015 a les 08.00 hores i acaba el 15 d’abril de 2015. 
Les domiciliacions fetes abans o després d’aquest període queden excloses d’aquesta 
promoció. El sorteig tindrà lloc davant de notari el 20 de maig de 2015. 
 

6.- GUANYADORS 

 
El banc seleccionarà entre tots els destinataris que han rebut la comunicació d’aquesta 
promoció els que compleixin els requisits descrits a la base “2. PARTICIPANTS” i presentarà 
davant d’un notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya una relació informatitzada o 
en suport informàtic de les participacions generades per tal que s’efectuï el sorteig. El notari 
ha de determinar aleatòriament 10 participacions guanyadores i 10 suplents que quedaran en 
reserva per ordre successiu. Els suplents substituiran els guanyadors en cas d’identificació 
incompleta, incorrecta, renúncia o incompliment dels requisits exigits en aquestes bases o 
impossibilitat de localització del guanyador transcorreguts 10 dies laborables des de la 
celebració del sorteig. 
 
El banc comunicarà el premi obtingut als guanyadors del sorteig a través dels mitjans de què 
disposi (telèfon, correu electrònic, etc.) i acordarà amb ells el procediment per formalitzar el 
lliurament. 
 
En cas que per qualsevol circumstància, transcorreguts 10 dies laborables des de la 
celebració del sorteig, el banc no pugui contactar amb el premiat o aquest no pugui acceptar 
el premi, o hi renunciï, l’assignarà al suplent en reserva que correspongui. En cas que la resta 
de suplents en reserva, al seu torn, no acceptin el premi o hi renunciïn, aquest es declararà 
desert. El dret dels guanyadors a reclamar el premi caducarà si en el termini de 10 dies, a 
comptar des de la notificació, no reclamen el premi i/o no en signen el document 
d’acceptació. Els guanyadors han d’acreditar la seva identitat, mitjançant el DNI o el 
passaport vigent, en el moment de l’acceptació i lliurament del premi.  
 
En cas que la participació premiada correspongui a un compte en què hi hagi pluralitat de 
titulars, tots ells han de signar el document d’acceptació i lliurament del premi. 
 
Els guanyadors tenen dret a renunciar al premi guanyat, però no poden, en cap cas, canviar-lo 
per un altre diferent.  



 
 
 

7.- PERÍODE DE RECLAMACIÓ 

 
El període per interposar qualsevol reclamació relativa a la celebració del sorteig finalitza 
transcorreguts 15 dies des de la data de celebració. 

 

8.- FISCALITAT DELS PREMIS 

 
De conformitat amb la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de 
l’impost sobre societats, els premis concedits per la participació en jocs, concursos, rifes o 
combinacions aleatòries –estiguin vinculats o no a l’oferta, promoció o venda de determinats 
béns, productes o serveis– estan subjectes a retenció o ingrés a compte, sempre que la base 
de retenció del premi sigui superior a 300 euros. El banc ingressarà a la Hisenda Pública les 
quantitats retingudes en nom del guanyador, i s’obliga, així mateix, al compliment de les 
obligacions d’informació a l’Agència Tributària i al guanyador derivades de la concessió del 
premi. Aquesta retenció o ingrés a compte va a càrrec del banc i, per tant, constitueix més 
valor del premi. En conseqüència, els premis obtinguts en aquesta promoció queden subjectes 
a les obligacions fiscals pertinents en la declaració de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques dels guanyadors, i aquests eximeixen el banc de qualsevol responsabilitat. 
 

9.- RÈGIM DE PROTECCIÓ DE DADES I ÚS PUBLICITARI 

 
Els guanyadors del premi objecte del sorteig autoritzen el banc o qualsevol de les societats 
del grup Banc Sabadell a utilitzar el seu nom, cognoms i imatge i altres dades personals per a 
qualsevol publicitat o comunicació relacionada amb el sorteig i la promoció, en qualsevol dels 
mitjans que el banc consideri oportuns (inclosos mitjans de comunicació electrònica), per a la 
qual cosa els participants donen la seva expressa conformitat, sense cap contraprestació. Les 
dades personals dels participants, necessàries per al desenvolupament i el control del sorteig 
i de les accions que se’n derivin, s’incorporaran a aquest efecte en els fitxers responsabilitat 
del banc. 
 
Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició en relació amb les 
dades personals incloses en els fitxers esmentats, es poden adreçar per escrit a la unitat 
Drets LOPD del responsable d’aquestes, que és Banco de Sabadell, S.A., a través del seu 
domicili social, a la plaça Sant Roc, 20, 08201 Sabadell, o a través de qualsevol de les 
oficines obertes al públic. 
 

10.- MODIFICACIÓ DE LES BASES 

 
El banc es reserva el dret de determinar i modificar segons la seva conveniència la data del 
sorteig, el període promocional, de cancel·lar la promoció i excloure del sorteig aquella 
persona que consideri que no compleix els requisits exigits o que hagi actuat de mala fe. Així 
mateix, el banc es reserva el dret de modificar les bases d’aquesta promoció durant el seu 
desenvolupament, o els premis per altres de valor equivalent.  

 

11.- RESOLUCIÓ DE DISPUTES 

 
Les bases d’aquesta promoció es regeixen per les lleis de l’Estat espanyol. El banc i els 
participants se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols, amb renúncia 
expressa a qualsevol altra jurisdicció, per a qualsevol controvèrsia que es pugui derivar 
d’aquesta promoció. 
 
 
 
 



12.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

 
La participació en el sorteig implica l’acceptació per part del participant d’aquestes bases i el 
criteri del banc per a la resolució de qualsevol qüestió que se’n derivi.  
 
 

13.- PROTOCOL·LITZACIÓ 
 
Les bases d’aquesta promoció estan dipositades i protocol·litzades davant del notari de 

l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya senyor Javier Micó Giner, amb despatx al carrer 
Narcís Giralt, 57, de Sabadell, així com a l’Arxiu Electrònic de Bases de Concursos 
(Abaco), servei d’interès general ofert pel Col·legi General del Notariat i publicat a 
www.notariado.org/ABACO, i estaran a disposició de qualsevol persona que les vulgui 
consultar. 

 
 

 


