
Promoció: «Campanya Regal 1.500€»  

 

Primera.- Organitzador de la Campanya 

 

L'organització de la campanya (d’ara endavant, la «Campanya») va a càrrec de la 

societat ANTICIPA REAL ESTATE, S.L.U. (d’ara endavant, «ANTICIPA»), amb 

domicili social al carrer Roure núm. 6-8, planta 4a, polígon industrial Mas Mateu, 

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona), amb el NIF núm. B-86963303. 

 

SEGONA.- Objecte i contingut de la Campanya 

 

2.1 Objecte de la Campanya 
  

L'objecte de la Campanya és promoure la compra de pisos, cases, locals, naus i 

oficines (exclosos aparcaments i trasters) publicats al web www.holapisos.com (el 

«Web») destacats amb la icona «Regal 1.500€» (d’ara endavant, «Immobles» i, si 

n'és un, «Immoble»)1, per part de persones físiques o jurídiques amb capacitat 

suficient per contractar (d’ara endavant, conjuntament, els «Clients» i, si n'és un, el 

«Client»), sempre que es compleixin les Condicions de Participació (tal com es 

defineix aquest terme més endavant).  
 

2.2 Contingut de la Campanya 
 

La participació en la Campanya permet al Client beneficiar-se, tant en operacions al 

comptat com en operacions finançades, d'un xec regal que se li transfereix.  

 

L'esmentat xec regal serà equivalent a un import de 1.500 euros. D'ara endavant, 

l'import a abonar al Client es denominarà el "Regal". 

 

El Regal no és acumulable a altres descomptes o promocions d'altres campanyes 

ofertes per ANTICIPA.  

 

Això anterior està subjecte al compliment de les Condicions de Participació i a les 

Condicions de Venda dels Immobles (tal com aquests termes es defineixen més 

endavant). 
 

Tercera.- Àmbit territorial i temporal de la Campanya 

 

La Campanya estarà en vigor des de les 09:00 hores del 01 de desembre de 2022 

fins a les 23:59 hores del dia 31 de desembre de 2022, totes dues dates incloses 

(d’ara endavant, el «Període de Vigència»), per als Immobles previstos en l'apartat 

anterior. Sens perjudici de l'anterior, ANTICIPA o la societat titular dels Immobles 

poden ampliar de manera discrecional i automàtica el Període de Vigència, canvi que 

s’haurà d’aplicar a tots els efectes de la Campanya. 

 
1 La disponibilitat, el preu i la descripció dels immobles es pot modificar sense avís previ. Impostos i despeses no 
inclosos. 



 

Quarta.- Condicions de participació en la Campanya 
 

Per participar en la Campanya i beneficiar-se del Regal, en primer lloc els Clients han 

de formalitzar un contracte de reserva durant el Període de Vigència (d'ara 

endavant, la «Reserva») en el qual es preveu el Preu i en l'acte de signatura del qual 

s'ha d'abonar un import de 3.000 euros en cas que la Reserva se subscrigui amb 

caràcter presencial i un import de 1.000 euros en cas que es formalitzi a distància i 

a través del web, possibilitat que existeix quan l’Immoble té assignada la icona de 

«Compra Online»; i, juntament amb la Reserva (ii) subscriure un formulari de 

participació en la Campanya en el qual es farà constar l'acolliment exprés de Client 

a la Campanya (els "Requisits de Formalització"). 

 

En segon lloc, un cop complerts els Requisits de Formalització, els Clients han de: 
 

- Completar satisfactòriament els procediments interns d’ANTICIPA i de la 
societat titular de l'Immoble en matèria de prevenció del blanqueig de capitals 
i finançament del terrorisme; i 
 

- Formalitzar la corresponent escriptura pública de compravenda de l’Immoble, 
moment en què el Client ha d’abonar l’import del preu d’adquisició de 
l’Immoble i que hagi quedat pendent de pagament (més els impostos i/o les 
despeses corresponents que s’hagin d’aplicar), en els termes pactats 
prèviament ja sigui en el document de reserva, les arres penitencials o el 
contracte privat de compravenda. 

 
En cas d'adquisicions sense finançament extern, l'esmentada escriptura 
pública de compravenda s'ha de formalitzar en un període màxim de 30 dies 
naturals a comptar de la subscripció de la Reserva. Si es compta amb 
finançament, el termini serà de 60 dies naturals. En tots dos casos, i per a 
Immobles afectats per un dret de tanteig i retracte a favor de l'Administració 
Pública o per a Immobles subjectes a un règim de protecció oficial respecte als 
quals fos necessària una autorització expressa de l'Administració Pública per 
a la seva transmissió, l'escriptura pública de compravenda s'haurà de 
formalitzar en el termini de 5 dies hàbils (per a les vendes sense finançament 
extern) o 15 dies hàbils (per a les vendes amb finançament) des que ANTICIPA 
notifiqui l'obtenció de la renúncia/autorització per part de l'Administració o, 
si escau, la data en què hagués vençut el termini legalment establert per a la 
contestació de l’Administració.  

 
ANTICIPA o la societat titular de l'Immoble tenen la facultat de determinar, com a 
alternativa a la subscripció del contracte de reserva, la subscripció d'un contracte 
d'arres penitencials o un contracte privat de compravenda segons la naturalesa de 
l'Immoble o l'adquisició. En aquest supòsit, el Client ha de completar els 
procediments interns de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del 
terrorisme amb anterioritat a aquesta subscripció. 
 



Perquè es puguin aplicar la Campanya i el Regal, els Clients han de complir totes les 
condicions esmentades en aquest apartat (d’ara endavant, les «Condicions de 
Participació»), segons correspongui. 
 

Cinquena.- Condicions de venda dels Immobles 
 

La venda dels Immobles inclosos en la Campanya s’ha de fer d'acord amb les 
condicions següents (en endavant, les «Condicions de Venda dels Immobles»): 
 
i. com a cos cert i com un tot, amb tots els drets i les pertinences que li són 

inherents i/o els accessoris, sense que res es pugui reclamar per la possible 
diferència de tinença o descripció; 

   
ii. en l'estat en què es trobin; la qual cosa inclou, sense limitació, l'estat físic, 

jurídic, de construcció, de conservació i neteja, geotècnic, mediambiental, 
administratiu, de contaminació, arqueològic, d'urbanisme i llicències, registral, 
cadastral, d’ocupació i arrendatici en què es trobin; 

 
iii. al corrent de pagament de despeses, impostos, tributs i arbitris i, per tant, de 

totes les despeses i els impostos que recaiguin sobre els Immobles (en 
particular, però sense limitació, al corrent del pagament de l'impost sobre béns 
immobles), sempre que la societat venedora hagi estat el subjecte passiu 
d’aquests impostos o l’obligada a pagar aquestes despeses, atenent els criteris 
de meritació. L'IBI de l'any en curs es prorrateja d’acord amb el moment en 
què es formalitzi la venda; 
 

iv. en l'estat de càrrecs i gravàmens, inscrits o legals, en què es trobin, tret dels 
càrrecs registrals amb un contingut econòmic que siguin objecte de 
cancel·lació prèviament a l'atorgament de l'escriptura; i 

 
v. les despeses i els impostos que derivin de la Reserva (o, si escau, de les arres 

penitencials o el contracte privat de compravenda) i de l'eventual atorgament 
de la corresponent escriptura de compravenda els han de satisfer els Clients, a 
excepció de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana, que va a càrrec de la propietat, si escau. 

 

Sisena.- Mecànica de la Campanya 
 
En el moment de l'atorgament de l'escriptura de compravenda, i sempre que 
s’haguessin complert amb els Requisits de Formalització i les Condiciones de 
Participació, el Client i ANTICIPA, d’acollir-se el Client expressament a la Campanya 
en aquell moment, signen un document que indica l'import específic del Regal, de 
conformitat amb el que preveu la Secció 2.2 d'aquestes bases. Els beneficiaris reben 
l'import corresponent en un termini de 15 dies des de la signatura del document 
esmentat mitjançant transferència bancària al número de compte que figuri a 
l'escriptura de compravenda, amb subjecció a les corresponents obligacions fiscals 
de l'impost sobre la renda de les persones físiques per part del receptor de 
l’escriptura. 
 

 



 
 
 
 
Setena.- Gratuïtat de la Campanya 
 
Aquesta campanya té caràcter gratuït, de manera que la participació no suposa el 
pagament de cap quantitat per part del Client, més enllà del Preu de compravenda 
de l'immoble o immobles i les despeses i els impostos que siguin aplicables. 
 
Vuitena.- Protecció de dades de caràcter personal 
 

ANTICIPA informa que les dades de caràcter personal facilitades pels Clients 
s’incorporaran a una base de dades de caràcter personal responsabilitat d’Anticipa 
Real Estate, S.L.U. 
 
Les dades de caràcter personal s’utilitzaran directament per gestionar la Campanya 
i amb la finalitat de gestionar i donar compliment a la relació contractual generada 
en el marc d’aquesta Campanya. Les dades de caràcter personal facilitades es 
conservaran durant el període de durada de la relació contractual i, amb 
posterioritat, durant el període de prescripció de qualsevol acció legal o contractual 
que s’hagi d'aplicar. 
 
Els Clients poden exercir, en qualsevol moment, els seus drets d'accés, rectificació, 
supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament (o qualsevol altre dret 
reconegut per la llei) enviant un correu ordinari dirigit a l'adreça indicada en 
aquestes bases legals a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades, o mitjançant un 
correu electrònic dirigit a lopd@holapisos.com. 
 
Els Clients poden presentar, en qualsevol moment, una reclamació o sol·licitud 
relacionada amb la protecció de dades de caràcter personal davant l'Agència 
Espanyola de Protecció de Dades. 
 

Novena.- Modificacions i exoneració de la responsabilitat 
 

En cas que la Campanya no es pogués desenvolupar adequadament per haver-hi 
detectat fraus, ja siguin errors tècnics o qualsevol altre error que no estigui sota el 
control d'ANTICIPA i que n’afecti el desenvolupament normal, ANTICIPA es reserva 
el dret de cancel·lar-la, modificar-la o suspendre-la. 
 
ANTICIPA no es responsabilitza de retards o qualsevol altra circumstància 
imputable a tercers que pugui afectar la participació o el desenvolupament de la 
Campanya. 
 
ANTICIPA es reserva el dret d’ajornar o ampliar el període de la Campanya, així com 
la facultat d'interpretar aquestes bases legals. 
 
A més, ANTICIPA queda exempta de tota responsabilitat si es produeix algun dels 
casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que 
es poguessin ocasionar durant el desenvolupament de la Campanya. 

mailto:lopd@holapisos.com


 
 
 
 
Desena.- Acceptació d’aquestes bases legals 
 

La participació en la Campanya suposa l'acceptació íntegra d’aquestes bases legals. 
 

Onzena.- Legislació aplicable  
 

Aquesta Campanya es regeix per la legislació comuna espanyola. 
 


