
 

 

 

BASES LEGALS DE LA V EDICIÓ DELS PREMIS SOLIDARIS DE 
CAIXABANK BANCA PRIVADA 

 

1. OBJECTE DEL CONCURS 

  CaixaBank Banca Privada té interès a reconèixer la labor de les persones o 
entitats les actuacions altruistes de les quals suposin un impacte positiu en 

la societat contribuint a la resolució d'una problemàtica, d'una situació de 
vulnerabilitat, a l'avanç de la recerca o suposi una contribució determinada 

a l'interès general. 

  Per això, CaixaBank Banca Privada convoca aquesta “V edició dels Premis 
Solidaris”, sota els termes i condicions descrits en aquestes bases legals 

(el “Concurs”). 

2. ORGANITZADORA 

 L'organització del present concurs és a càrrec de CaixaBank, S.A. 
CaixaBank, S. a., amb NIF A-08663619 i domicili en carrer Pintor Sorolla 
2-4, 46002 de València (d'ara endavant, indistintament, “CaixaBank”, 

“CaixaBank Banca Privada” o la “Organització”). 

3. PREMI 

 El Premi s'articula en dues categories: Premi Solidari a la Iniciativa 
Col·lectiva i Premi Solidari a la Iniciativa Personal (les “Categories”) en 
referència al seu origen. 

(i) Premi Solidari a la Iniciativa Col·lectiva 

Reconèixer una iniciativa impulsada per un grup de persones que 
col·laboren per a estructurar un projecte en benefici de l'interès 

general. 

La puntuació de les candidatures es valorarà tenint en compte els 

següents punts i ponderacions: 

1. Contribució en la resolució d'un problema social. (40%) 
2. Transparència. (30%) 
3. Pressupost global i origen dels fons. (10%) 
4. Enfocament i activitat innovadors. (20%) 

(ii) Premi Solidari a la Iniciativa Personal 

Reconèixer una iniciativa impulsada per una persona o família per a 
estructurar un projecte en benefici de l'interès general. 

La puntuació de les candidatures es valorarà tenint en compte els 
següents punts i ponderacions: 

1. Contribució en la resolució d'un problema social. (40%) 

2. Transparència (10%) 
3. Pressupost global i origen dels fons. (30%) 
4. Enfocament i activitat innovadors. (20%)  

En tots dos casos el jurat valorarà addicionalment: 

o Capacitat d'adaptació a reptes i canvis. 
o Que mesurin el seu impacte. 
o Escalabilitat dels projectes. 



 

 

o Establiment d'aliances i col·laboracions amb tercers. 

3.1. Se seleccionaran, per cada Categoria, dues candidatures finalistes i una 
guanyadora, que rebran els premis que a continuació s'indiquen (els 

“Premis”). 

3.2. Els candidats finalistes de totes dues Categories seran reconeguts, en cada 
cas, amb un diploma acreditatiu i 2.000 euros. El guanyador de cada 

Categoria rebrà, en cada cas, un trofeu acreditatiu i 5.000 euros. 

3.3. Els candidats finalistes i guanyadors es comprometen a destinar les 
dotacions econòmiques rebudes com a Premis a les causes i iniciatives que 
són objecte de reconeixement. Finalistes i guanyadors informaran a 

CaixaBank del projecte al qual s'ha destinat la dotació corresponent i el 
seu impacte, sobre la qual CaixaBank podrà fer referència posterior en 

comunicacions públiques. 

3.4. En el cas que els guanyadors d'alguna de les Categories del Concurs sigui 
una pluralitat de persones, el Premi descrit en el paràgraf anterior serà 

dividit a parts iguals entre aquests. 

3.5. Els Premis del present Concurs es podrien trobar subjectes a tributació, a 

càrrec dels candidats finalistes o guanyadors premiats. 

4. ÀMBIT TEMPORAL 

4.1. El període d'inscripció en el Concurs comença el dia 4 d'abril i finalitzarà el 
dia 15 de juny de 2022, tots dos inclusivament. Durant aquest període, les 
persones que desitgin participar en la Convocatòria podran enviar la seva 

candidatura de conformitat amb el que es disposa en les presents Bases 
Legals. 

5. MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ 

5.1. Las candidatures han de ser clientes o estar promogudes per un client de    
CaixaBank Banca Privada. 

5.2. La iniciativa haurà d'acreditar un mínim de dos anys de trajectòria. 

5.3. Les candidatures hauran de presentar-se a través d'un formulari específic  
per a aquesta finalitat que serà facilitat pel seu gestor de Banca Privada. 

5.4. Cada finalista presentarà un vídeo d'1 minut de durada en el terme d'un 

mes des del moment en el qual li sigui comunicada la seva condició de 
finalista. El vídeo es projectarà en la Cerimònia de lliurament dels Premis. 

5.5. Les candidatures guanyadores en edicions anteriors no podran tornar a 
concórrer al Premi. 

6. JURAT  

6.1. Es designará un jurat únic per a avaluar, seleccionar i decidir els premis 
que es concedeixin en cadascuna de les dues Categories anteriorment 

indicades, de conformitat amb els seus propis criteris. 

6.2. El jurat estarà integrat per un mínim de cinc i un màxim de set persones 
vinculades al grup CaixaBank i/o independents, designades per Banca 

Privada. 

6.3. La responsable del Projecte de Valor Social actuarà com a secretària del 

Jurat, amb veu, però sense vot. 



 

 

6.4. Els membres del Jurat obraran amb independència, equanimitat i rigor. Si 

davant qualsevol candidatura als premis, algun membre del jurat dedueix 
que tenen un conflicte d'interès, hauran de manifestar-lo, absentar-se dels 

debats i abstenir-se en les votacions corresponents. 

7. EVALUACIÓ 

7.1. En cada categoria es procedirà a una primera votació per a seleccionar tres 

candidatures. En segona votació es triarà al guanyador de cada categoria. 

7.2. Els Premis podran declarar-se deserts en cas que, a criteri del Jurat, cap 

de les candidatures reuneixi les condicions de qualitat suficients per a 
resultar premiades. 

8. RESOLUCIÓ I ACTE DE LLIURAMENT DELS PREMIS  

8.1. Els candidats finalistes (tres per categoria), seran notificats amb 
anterioritat perquè puguin assegurar la seva assistència a la cerimònia de 

lliurament de premis. El nom dels sis finalistes es farà públic a continuació 
d'haver estat informats. La decisió del Jurat en relació amb els dos 

guanyadors es coneixerà en la cerimònia de lliurament dels premis, un acte 
públic que es realitzarà el dijous 17 de novembre de 2022. Si causes 
excepcionals i alienes a CaixaBank impedissin la celebració d'una cerimònia 
pública, es procedirà a comunicar la fallada als premiats i procedir al 

lliurament dels Premis per mitjans alternatius. 

8.2. Prèviament a la celebració de la cerimònia de lliurament de Premis, els 
candidats hauran d'autoritzar la cessió dels seus drets d'imatge a 

CaixaBank per a la realització d'un reportatge i nota de premsa de l'acte. 

8.3. Serà condició indispensable per a rebre i acceptar el Premi que els 

candidats finalistes siguin presents en el referit acte. 

9. PUBLICITAT 

9.1. CaixaBank Banca Privada comunicarà directament la concessió del Premi a 

les persones i entitats premiades i el farà públic en els seus canals de 
comunicació interns i a través dels mitjans de comunicació social. Als 

efectes oportuns, els candidats autoritzen a CaixaBank Banca Privada per 
a poder publicitar, en el seu cas, la condició de finalista i/o guanyador en 

aquells mitjans publicitaris que CaixaBank estimi oportuns. 

9.2. Les persones i entitats guardonades podran fer publicitat d'aquesta 
condició especificant l'any en què van ser premiades, així com difondre la 

concessió dels premis en qualsevol mitjà de comunicació. 

10. CONFIDENCIALITAT 

10.1. La informació a la qual tinguin accés els membres del Jurat i, eventualment 

els qui participin en el procés, té caràcter estrictament confidencial i, en 
conseqüència, tots ells es comprometen a mantenir la més absoluta 

reserva sobre la mateixa durant les deliberacions, així com amb 
posterioritat a la comunicació de la fallada. 

10.2. De la mateixa manera, CaixaBank i les persones i empleats que participin 
en els Premis també guardaran estricta confidencialitat sobre les 

candidatures, la documentació aportada i sobretot el procés. 

 



 

 

11. PROTECCIÓ DE DADES 

11.1. El responsable del tractament és CaixaBank, S. a., amb NIF A-08663619, 
i domicili en c/ Pintor Sorolla, 2-4, València. 

11.2. Les dades sol·licitades en el marc de la participació en el Concurs són 
necessaris per a la gestió i desenvolupament d'aquest, i seran tractats amb 
aquesta finalitat; així mateix, seran tractats per a complir amb les 

obligacions normatives requerides. 

11.3. Aquestes dades podran ser comunicats a autoritats i organismes públics, 

per al compliment d'una obligació legal requerida. Així mateix, les dades 
dels candidats, els candidats finalistes i els guanyadors podran ser difosos 

a través de diversos mitjans de difusió. Les dades seran tractades durant 
la celebració del Concurs i, en tot cas, seran conservats (durant el termini 

de prescripció de les accions derivades d'aquestes relacions) als únics 
efectes de complir les obligacions legals requerides, i per a la formulació, 

exercici o defensa de reclamacions. 

11.4. El titular de les dades de caràcter personal podrà exercir els drets en relació 
amb els mateixos d'acord amb la normativa vigent, en les oficines de 

CaixaBank, en l'APARTAT DE CORREUS 209-46080 VALÈNCIA o en 
http://www.caixabank.com/ejerciciodederechos. Igualment, pot 

contactar-se amb el delegat de protecció de dades en 
http://www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos  

11.5. Així mateix, el titular de les dades pot dirigir les reclamacions derivades 
del tractament de les seves dades de caràcter personal a l'Agència 

Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es). 

12. NOTES FINALS  

 Els participants als Premis Solidaris CaixaBank Banca Privada es 

comprometen a acceptar, sigui com fos, la decisió del Jurat, que no podrà 
ser revocada en cap cas a instàncies d'aquells. 

 

13. DIPÒSIT NOTARIAL I ACCÈS A LES BASES LEGALS   

 Les presents Bases Legals, així com, en el seu cas, qualsevol modificació 

d'aquestes, seran dipositades davant un Notari de l'Il·lustre Col·legi de 

Notaris de Madrid i estaran disponibles en la pàgina web del Concurs 

(https://www.caixabank.es/bancaprivada). 
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