
BASES LEGALS DEL CONCURS “Encerti la cotització de CAIXABANK, S.A. ” 
 

L’entitat financera CaixaBank, SA (d’ara endavant, CaixaBank), amb NIF A-08663619, portarà a 

terme un concurs anomenat “Encerti la cotització de CaixaBank” (d’ara endavant, el 

“concurs”), adreçat a clients de CaixaBank persones físiques, majors d’edat i amb residència 

fiscal al territori nacional, que siguin accionistes de CaixaBank, SA i que tinguin accions de 

CaixaBank, SA dipositades en un contracte de valors de la seva titularitat obert en aquesta 

mateixa companyia, segons les condicions i els requisits expressats en aquestes bases. 

 
PRIMERA.- Objectiu, període de participació i data de celebració del concurs 

L’objectiu del concurs és divulgar el web corporatiu entre els accionistes de CaixaBank, SA, per 
generar-hi trànsit i visites.  
 
A aquest efecte, CaixaBank, SA premia el primer participant (segons registre horari i diari) en el 
concurs que encerti exactament el preu de la cotització que assoleixi l’acció de CaixaBank 
sense superar-lo, el dia 24 de novembre de 2016, al tancament del mercat, i si no és possible, 
que més s’hi aproximi.  
 
Només s’accepta una única participació per cada accionista.  
 
El període de participació del concurs s’inicia el 31 d’octubre de 2016, data de publicació de la 
convocatòria del concurs al web de CaixaBank (www.CaixaBank.com), i s’acaba a les 23.59 h 
del dia 23 de novembre de 2016, data i hora límits per al registre de la participació. 
 
DIES DE PARTICIPACIÓ              DIA DE COTITZACIÓ AL TANCAMENT DEL MERCAT  
Del 31 d’octubre al 23 de novembre de                           24 de novembre de 2016 
2016, ambdós inclosos  
 
 
SEGONA.- Premi  

Es lliura un únic premi al primer participant que l’encerti (número amb tres decimals: n,nnn) o, 

si no és possible, que s’aproximi més al preu de la cotització de l’acció de CaixaBank sense 

superar-lo, el dia 24 de novembre de 2016, al tancament del mercat. 

El premi consisteix en una targeta de viatge d’El Corte Inglés per un import de 2.000 €, i només 
es pot bescanviar per qualsevol viatge que emeti, comercialitzi o gestioni l’agència de viatges 
d’El Corte Inglés. La targeta no te data de caducitat- 
 
És un document nominatiu i la responsabilitat a l’hora de fer-ne ús és del tenidor legítim, 
exclusivament. L’import no consumit no s’abona ni es compensa al premiat. En cas de pèrdua, 
no es reemplaça la targeta.  
 
TERCERA.- Àmbit subjectiu  
3.1 Poden participar en el concurs les persones que reuneixin els requisits que es detallen tot 
seguit:  

- Clients de CaixaBank, persones físiques, majors d’edat i amb residència fiscal al 
territori nacional.  

- Accionistes de CaixaBank, SA que tinguin accions de CaixaBank, SA dipositades en un 
contracte de valors de la seva titularitat obert a CaixaBank.  



- Accionistes que registrin la cotització en format numèric amb tres decimals (n,nnn) i 
les seves dades personals a través del microsite creat per a la promoció, publicat a 
www.CaixaBank.com 

- S’estableix el límit d’una única participació per accionista.  
 
3.2 No poden participar en el concurs, encara que reuneixin els requisits expressats en 
l’apartat precedent (3.1):   
 

₋ Els participants que durant el període de participació siguin deutors de CaixaBank per 
qualsevol quantitat vençuda i exigible.       

₋ Els empleats o els familiars d’empleats del Grup CaixaBank. 
₋ Els empleats de les empreses proveïdores de CaixaBank d’algun dels processos o 

serveis necessaris per fer aquest concurs.  
₋ Els guanyadors de concursos anteriors adreçats a accionistes de CaixaBank.  

 
3.3. Incompatibilitats per adquirir la condició de guanyador o per rebre el premi corresponent: 
 

- El guanyador que no mantingui una relació contractual amb CaixaBank.  
- Els clients que el dia de la finalització del concurs no tinguin les seves accions 

dipositades en un expedient de valors de CaixaBank, SA.  
- Les persones que hagin complert tots els requisits establerts per participar en el 

concurs, que hagin resultat premiades i que, després de participar-hi, adquireixin la 
condició de deutores davant de CaixaBank per alguna quantitat líquida, vençuda i 
exigible. En aquest cas, hauran de regularitzar aquesta situació abans de rebre el 
premi. Si quan arribi la data establerta per lliurar el premi no s’ha regularitzat el deute, 
es perdrà la condició de guanyador i aquest premi s’adjudicarà al suplent 
corresponent, d’acord amb la base QUARTA següent.    

 
QUARTA.- Procediment del concurs  

Es procedirà a registrar en funció del dia i l’hora totes les participacions registrades, mitjançant 

relació informatitzada, que inclourà tots els participants que compleixin amb els requisits 

indicats a la base TERCERA. 

S’adjudicarà el premi al participant que encerti exactament (número amb tres decimals: n,nnn) 
el preu de cotització de l’acció de CaixaBank, el dia 24 de novembre de 2016, al tancament del 
mercat borsari, o, si no és possible, al participant que més s’hi aproximi sense superar-lo. 
 
En el supòsit que més d’un participant hagi encertat el preu exacte de l’acció, el guanyador 
serà el primer participant que hagi registrat el preu exacte de la cotització.  
 
Així mateix, es designaran tres suplents, que substituiran el guanyador per als casos 
d’identificació incompleta o incorrecta, de renúncia, d’incompliment dels requisits exigits en 
aquestes bases o d’impossibilitat de localitzar-lo 5 dies laborables després de la resolució del 
concurs. Els tres suplents (suplent primer, suplent segon i suplent tercer) seran els 
participants:  

- Que hagin encertat el preu exacte de la cotització, però que no hagin resultat 
guanyadors, d’acord amb l’ordre cronològic de recepció dels correus electrònics de 
participació, o  

- Que, de manera correlativa, s’hagin aproximat més al preu de cotització. 
 



CaixaBank, en cas de força major i/o per causa justificada, es reserva el dret de modificar les 
dates del concurs o el procediment que s’estableix aquí.  
 
CINQUENA.- Comunicació al guanyador del concurs i formalització del lliurament del premi  

CaixaBank ha de comunicar, a través dels mitjans facilitats pel participant (telèfon o correu 

electrònic), el premi obtingut al guanyador del concurs.  

El guanyador del concurs disposa des de la notificació de la condició de guanyador fins al 16 de 

desembre de 2016 per posar-se en contacte amb la seva oficina i manifestar per escrit 

l’acceptació del premi obtingut, moment en el qual se l’informa del procediment per 

formalitzar el lliurament del premi. 

SISENA.- Canvi dels premis i renúncia o impossibilitat d’acceptació  

El premi del concurs no pot ser, en cap cas, objecte de canvi o compensació a petició del 

guanyador.  

CaixaBank es reserva el dret de modificar el premi. En cas de canvis en els premis, se 

substituirà per un premi no dinerari d’un import igual o superior, a elecció de CaixaBank.  

En cas que, per qualsevol circumstància, el guanyador o els tres suplents renunciïn al premi, o 

que per qualsevol motiu no el puguin acceptar, CaixaBank declararà el concurs desert. 

SETENA.- Utilització publicitària del nom del guanyador  

CaixaBank, en el moment d’atorgar el premi al guanyador, n’ha de recollir el consentiment 

exprés amb la finalitat de promocionar el concurs, utilitzant per fer-ho el seu nom i la seva 

imatge, amb subjecció estricta a les obligacions que per a CaixaBank es deriven de la Llei 

orgànica 15/1999, del 13 de setembre, de protecció de dades de caràcter personal i de la Llei 

orgànica 1/1982 de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la 

pròpia imatge.  

VUITENA.- Període de reclamació  

El període per interposar qualsevol reclamació relativa a la celebració del concurs s’acaba 15 

dies després de la data de publicació dels guanyadors i/o l’adjudicació dels premis.     

NOVENA- Fiscalitat dels premis   

Al premi d’aquest concurs se li aplica les normes en vigor en el moment de l’acceptació del 
premi per part de la persona premiada, que conté la Llei 35/2006, del 28 de novembre, de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, si el premiat té la residència fiscal a Espanya. 
D’acord amb les normes en vigor, correspon a l’entitat financera CaixaBank practicar la 
retenció o l’ingrés a compte d’aquests impostos als quals estan subjectes aquests premis, com 
també el Reial decret 2069/1999, del 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Entitat 
Pública Empresarial Loteries i Apostes de l’Estat; el Decret 3059/1966, de l’1 de desembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de taxes fiscals, i altres disposicions concordants. 
 
DESENA.- Protecció de dades de caràcter personal  

Les dades de caràcter personal proporcionades pel participant s’inclouran en fitxers el 

responsable dels quals és CaixaBank, SA, CaixaBank (NIF A-08663619), i es tractaran amb la 

finalitat de gestionar aquest concurs. Vostè pot accedir a les dades, rectificar-les, cancel·lar-les 



i oposar-se’n al tractament, en els termes i amb les condicions previstos a la normativa de 

dades de caràcter personal, adreçant-se per escrit a la seu social de CaixaBank, situada a l’av. 

Diagonal, 621, 08028 de Barcelona.  

 
ONZENA.- Acceptació de les bases 

Els participants, pel sol fet de participar en aquest concurs, n’accepten les bases i el criteri de 

CaixaBank pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada d’aquest concurs.  

Barcelona, 3 d’octubre de 2016 


