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BASES DEL SORTEIG 
“LLOTJA OBERTA ESTADI CAMP NOU” 

(Adults - Temporada 2013/2014) 
 
BASE 1ª.- ÀMBIT.- El FUTBOL CLUB BARCELONA (en endavant FC BARCELONA o CLUB) realitzarà uns 
sorteigs en el que gratuïtament podran participar totes aquelles persones que:  
 

a) Hagin adquirit i mantinguin la condició de soci/a,  
b) Siguin majors de divuit (18) anys,  
c) Estiguin al corrent de pagament,  
d) Hagin renovat el carnet segons la normativa establerta (obligatorietat d’haver-se fet la fotografia),  
e) No estiguin complint sanció imposada pel “Comitè de Disciplina” o per la “Comissió d’Antiviolència”, i  
f) No hagin estat designades per assistir a la “Llotja Oberta Estadi Camp Nou” en els vuit (8) darrers anys.  
 
BASE 2ª.- PREMI.- Els sorteigs tindran com a premi, donar la possibilitat a vuitanta cinc (85) socis/es del FC 
BARCELONA d’assistir, i veure des de la Llotja Presidencial de l’estadi “Camp Nou”, en grups de cinc (5) amb 
un únic i exclusiu (1) acompanyant cadascun d’ells/es, un (1) dels disset (17) partits de la competició de “Lliga 
Espanyola de 1a. Divisió” que el 1er. Equip de Futbol del CLUB disputi a l’Estadi durant la temporada esportiva 
2013/2014, llevat que (i) per cancel�lació de l’encontre, o (ii) causa de força major, ho impedeixi. De 
l’anteriorment exposat, restarien exclosos:  
 

* el partit corresponent a la jornada 10a., FC Barcelona-Reial Madrid, previst pel cap de setmana del 26-27 
d’octubre de 2013 i  
 

*el partit corresponent a la jornada 16a. entre el FC Barcelona i el Vila-real, previst pel cap de setmana del 14-
15 de desembre de 2013, aquest últim “reservat” per a socis/es menors d’edat, concretament amb edats 
compreses entre els 16 i els 18 anys, com a un avantatge més del programa “Creix amb el Barça”.  
 

Segons l’anterior, en resultaran grups de cinc (5) socis/es agraciats/des per a cadascun dels següents partits: 
 

 Encontre (Lliga 2013/2014) Data prevista 
1 FC Barcelona – Llevant 17 o 18 agost 2013 
2 FC Barcelona – Sevilla 14 o 15 setembre 2013 

3 FC Barcelona – Reial Societat 24 o 25 setembre 2013 
4 FC Barcelona – Valladolid 5 o 6 octubre 2013 

5 FC Barcelona – Espanyol 2 o 3 novembre 2013 
6 FC Barcelona – Granada 23 o 24 novembre 2013 
7 FC Barcelona – Elche 4 o 5 gener 2014 

8 FC Barcelona – Màlaga 25 o 26 gener 2014 
9 FC Barcelona – València 1 o 2 febrer 2014 

10  FC Barcelona – Rayo Vallecano 15 o 16 febrer 2014 
11 FC Barcelona – Almeria 1 o 2 març 2014 

12 FC Barcelona – Osasuna 15 o 16 març 2014 
13 FC Barcelona – Celta de Vigo 25 o 26 març 2014 

14 FC Barcelona – Betis 5 o 6 abril 2014 
15 FC Barcelona – Ath.Club Bilbao 19 o 20 abril 2014 

16  FC Barcelona - Getafe 3 o 4 maig 2014 
17 FC Barcelona – At. Madrid 17 o 18 maig 2014 

 

a) el/la primer/a agraciat/da serà un/a soci/a amb la condició addicional de “senador/a”, donada per la seva 
antiguitat com a associat/da al CLUB. 
 

b) els/les quatre (4) restants, seran socis/es, sense cap connotació específica o addicional. 
 

Cadascun/a dels/les guanyadors/es podrà designar un/a (1) únic/a acompanyant. En el cas que aquest/a sigui:  
 

a) familiar de 1r. grau, (p.e. pares, fills, cònjuge), no és necessari que ostenti la condició de soci/a del FC 
BARCELONA.  
 

b) si és familiar d’altre grau o no existeix relació familiar amb l’agraciat/da, és imprescindible que ostenti la 
condició de soci/a del CLUB. 
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Els/les socis/es participants en el sorteig i que puguin resultar agraciats/des en el mateix, seran únicament 
tots/es aquells/es que reuneixin les característiques esmentades a la Base 1a. i constin en el cens del FC 
BARCELONA. 
 

L’Oficina d’Atenció al Barcelonista (en endavant OAB), comprovarà aquests paràmetres entre els/les socis/es 
agraciats/des pel sorteig i en el cas, que algun/a d’ells/es no els compleixi, aquella persona serà substituïda pel/la 
primer/a suplent del seu grup per ordre d’extracció.  
  
BASE 3ª.- MECÀNICA DEL SORTEIG.- El sorteig serà públic i es realitzarà davant Notari el dia 25 de 
juliol de 2013 i la mecànica es desenvoluparà de la següent manera: 
 

a) Segons la numeració del carnet de soci/a, els/les agraciats/des es classificaran en els cinc (5) grups que 
s’estableixen i detallem a continuació:    
 

Grup 1  
Socis/es  

“senadors/es” 
Entre el 1 i el 1.000 

Grup 2 Socis/es Entre el 1.001 i el 31.895 

Grup 3 Socis/es Entre el 31.896 i el 63.158 
Grup 4 Socis/es Entre el 63.159 i el 103.803 

Grup 5 Soci/es Entre el 103.804 i el 173.883 
 

b) Es farà una sorteig per cada grup, en total cinc (5) sorteigs. 
 

c) Els sorteigs es faran per combinació aleatòria, triant-se informàticament i aleatòria cent-dos (102) números 
de socis. D’aquests, els disset (17) primers tindran la consideració de guanyadors i a partir del número divuit 
(18), és a dir, els vuitanta-cinc restants (85) restants, la de reserves, assignant-se el nombre de cinc (5) reserves 
a cadascun dels agraciats. 
 
 

Grups Tipus socis 
Números 

socis 
Guanyadors Reserves Total 

1 “Senadors” 1 a 1.100 17 
85 

(5 x cada agraciat) 
102 

2 Socis 1.001 al 41.000 17 
85 

(5 x cada agraciat) 
102 

3 Socis 41.001 al 81.000 17 
85 

(5 x cada agraciat) 
102 

4 Socis 81.001 al 121.000 17 
85 

(5 x cada agraciat) 
102 

5 Socis 121.001 al 161.373 17 
85 

(5 x cada agraciat) 
102 

 

d) El primer número de soci dels disset (17) extrets per cadascun dels cinc (5) grups, seran l’agraciat per 
conformar el grup de cinc (5) guanyadors assistiran al partit enumerat com a “1” en la relació establerta a 
l’anterior Base 2a.  
 

El segon número de soci dels disset (17) extrets per a cadascun dels (5) grups, serà l’agraciat per conformar el 
grup de cinc (5) guanyadors que assistiran al partit enumerat com a “2” en la relació establerta a l’anterior Base 
2a., i així successivament.  
 

En el cas que els agraciats de cada grup, renunciessin al premi pel motiu o circumstància que fos, passaria a 
ostentar la condició d’agraciat el soci que a partir del número 18 d’extracció ostenti la condició de reserva, i 
així successivament.  
 
e) Un cop celebrat el sorteig, el Notari tancarà l’acta on constarà la identificació (nom i cognoms, i número de 
soci/a) dels/les total de (i) socis/es que han resultat agraciats/des, i (ii) reserves.  
 

f) En la pagina web oficial del CLUB (www.fcbarcelona.cat) es publicaran mensualment les següents dades 
dels/les socis/es agraciats/des: (i) número clau, i (ii) noms i cognoms.  
 

En cas que el/la soci/a agraciat/da no vulgui que aparegui el seu nom i cognoms, haurà de comunicar-ho 
expressament al FC BARCELONA en qualsevol moment.  
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g) Els/les agraciats/des pel sorteig seran avisats/des i informats/des per escrit pel personal del CLUB designat a 
tals efectes, amb antelació suficient  a la data en que hagin d’assistir a la Llotja Presidencial de l’estadi i, 
addicionalment, també de forma telefònica, informant-los/les a més sobre la logística de lliurament, recollida i 
gaudiment del premi, quines indicacions i/o instruccions facilitades pel FC BARCELONA, hauran de respectar i 
seguir necessàriament.  
 

f)  En el cas que: 
 

* no sigui possible el contacte amb els/les guanyadors/es de cada partit, en el termini de vint-i-quatre hores 
(24h.) a comptar des de l’inici del citat contacte, per qualsevol motiu o circumstància aliè al CLUB, aquests/es 
perdran els drets sobre el premi, sent atorgat llavors al/a primer/a reserva del partit que correspongui i així 
successivament. 
 

* els/les socis/es agraciats/des no recollissin la seva entrada/paquet pel partit que els hagi tocat per sorteig, el 
FC BARCELONA podrà adjudicar-la als/les socis/es que hagin resultat reserves en el sorteig per al partit en 
qüestió, havent de fer-ho en el mateix ordre i condicions que els previstos a la present base. 
 

i) La participació automàtica al sorteig, pel compliment dels requisits indicats a la base 1a., comporta 
l’acceptació i consentiment: 
 

* de les presents bases i  
 

* que, en el cas que resultin guanyadors/es del sorteig, la comunicació escrita per part del CLUB, ja sigui a 
l’adreça postal, i/o a l’adreça de correu electrònic que consti a la base de dades del FC BARCELONA, servirà 
com a mitjà de prova, a tots els efectes, de la comunicació efectuada per part del CLUB, informant sobre dita 
condició.  
 

* Cada agraciat/da amb el premi que li correspongui, haurà d’acceptar-lo i seguir estrictament les instruccions 
facilitades pel FC BARCELONA respecte la logística de lliurament, recollida i gaudiment del citat premi. 
 
BASE 4ª.- ACCEPTACIÓ DEL PREMI.- El premi és personal i intransferible no podent, els/les socis/es 
que hagin resultat agraciats/des, cedir-lo a un tercer. 
 
Per tant, els/les agraciats/des pel sorteig, un cop informats/des de la seva condició de guanyadors/es, ja sigui via 
telefònica o escrita, hauran de donar resposta expressa, prèvia al lliurament del premi en qüestió, confirmant (i) 
la seva acceptació o (ii) la seva renúncia, per a què: 
 

a) en cas d’acceptació, es pugui procedir al lliurament del premi. En el moment del lliurament del premi, 
l’acceptació del mateix l’haurà de realitzar, signant un document que contindrà l’acceptació expressa del premi i 
la recepció del mateix amb conformitat, declarant no tenir res que reclamar ni exigir al CLUB, comprometent-
se a complir estrictament les indicacions i/o instruccions que estableixi el FC BARCELONA per accedir a la 
Llotja Presidencial de l’estadi “Camp Nou”, el dia del partit amb el que hagin estat agraciats/des.    
 

b) en cas de renúncia o no acceptació del premi, manifestar aquesta decisió per escrit al CLUB. En aquest 
supòsit, el FC BARCELONA informarà a l’interessat/da, que l’esmentat premi no es podrà bescanviar per un 
altre o pel seu valor en metàl�lic, perdent els drets sobre el premi, passant automàticament a ostentar la 
condició de guanyador/a el/la primer reserva, procedint a atorgar-li el citat premi, seguint el mateix 
procediment, i així successivament 
 

c) El premi haurà de ser necessàriament gaudit pel/la soci/a agraciat/da. En conseqüència, la comercialització de 
qualsevol dels elements que conformen el citat premi i/o qualsevol tipus de cessió o transmissió onerosa del 
mateix a tercers, siguin o no socis/es del CLUB (dret d’entrada, documentació acreditativa com a guanyador/a), 
està estrictament prohibida i podria comportar l’automàtica revocació del premi i l’anul�lació del seu contingut, 
a més de procedir a notificar tal conducta a la Comissió Disciplinària del FC BARCELONA als efectes que 
adopti les mesures adients. 
 
BASE 5ª.- DADES DE CARÀCTER PERSONAL.- De conformitat amb les previsions de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), normativa complementària 
i/o de desenvolupament i resta de normativa aplicable i vigent, les dades dels/les socis/es que consten a la base 
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de dades del CLUB, tenen “caràcter confidencial” i només seran utilitzades en els termes autoritzats pels/les 
socis/es i pel que disposen els Estatuts del FC BARCELONA. 

Als efectes anteriors, les dades que consten al fitxer de socis/es titularitat del CLUB, seran tractades 
amb la finalitat que el FC BARCELONA pugui realitzar les comunicacions que consideri adients de 
forma directa o a través de tercers autoritzats a tals efectes, relacionades: 
 

a) amb el present sorteig,  
 

b) qualsevol altre relacionada amb els esdeveniments esportius i/o socials i/o altres que pugui 
organitzar i desenvolupar, en compliment de les seves finalitats estatutàries,  
 

c) així com les de caràcter informatiu, comercial i promocional de qualsevol tipus sobre qüestions, 
tramitacions, novetats, productes o serveis del propi CLUB o de qualsevol patrocinadors i/o 
col�laboradors del FC BARCELONA que puguin resultar del seu interès.  
 

En tot moment, els/les socis/es titulars de les seves dades, podran exercir el seu dret d’accés, rectificació i 
cancel�lació sobre les dades que obren al fitxer del que el CLUB és responsable, enviant la corresponent 
comunicació expressa i escrita, exposant de forma concreta el dret que vol exercir, justificant les raons, junt 
amb la fotocopia del seu DNI, a la següent adreça de correu electrònic: oab@fcbarcelona.cat, o al domicili del 
responsable del fitxer (FC BARCELONA, Avinguda Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona).  
 
BASE 6ª.- DADES ERRÒNIES.- En el supòsit que existeixi error en les dades dels/les socis/es que hagin 
resultat agraciats/des en el sorteig, que constin al fitxer del que és titular el CLUB, de forma que no sigui 
possible la identificació dels/les mateixos/es, el FC BARCELONA quedarà exempt de qualsevol responsabilitat.  
 
BASE 7ª.- DRETS D’IMATGE.- Així mateix, l’acceptació expressa del premi per part de cada 
guanyador/a implica cedir i autoritzar al CLUB: 
 

* (Cedir) els drets d’imatge de les fotografies i/o enregistrament audiovisual que, en el seu cas puguin fer-se 
individual o conjuntament, en el moment de lliurament, o el mateix dia del gaudiment del premi amb el que 
hagin estat agraciats/des, pel seu ús publicitari, així com la participació a la/les possibles entrevistes i/o 
reportatges que se’ls hi puguin realitzar.  
 

* (Autoritzar-lo) per fer ús del material gràfic i/o audiovisual esmentat anteriorment, i de les seves còpies, de 
forma íntegra o parcial, per a actes de promoció i/o d’informació relatius al present sorteig, o altres, en 
qualsevol dels actius de comunicació del FC BARCELONA, ja sigui directament o per mitjà de terceres 
persones a qui autoritzin o encarreguin la realització, en compliment de les seves finalitats estatutàries, 
renunciant a qualsevol remuneració ni/o reclamació sota cap concepte, per la presa de dites imatges 
fotogràfiques o vídeos i la cessió dels seus drets d’explotació. Segons l’anterior, els suports i/o actius 
publicitaris i promocionals, presents i futurs, en els que pugui aparèixer la imatge individual o col�lectiva del/s 
soci/s guanyador/s, és i serà propietat del CLUB.   
 
BASE 8ª.- EXCLUSIONS.- No podrà resultar guanyadora cap persona que no compleixi tots i cadascun 
dels requisits establerts a la Base 1a. 
 
BASE 9ª.- DIPÒSIT DE LES BASES DAVANT DE  NOTARI.- Les bases del present sorteig quedaran 
dipositades davant de Notari de l’Il�lustre Col�legi de Notaris de Catalunya abans de l’inici de la competició de 
“Lliga Espanyola de 1a. Divisió” a la que es refereix el sorteig, corresponent a la temporada esportiva 
2013/2014. 
 
BASE 10ª.- PUBLICACIÓ DE LES BASES.- Les bases del present sorteig apareixeran publicades a la 
pàgina web oficial del FC BARCELONA: www.fcbarcelona.cat als efectes de posar en coneixement de tots/es 
els/les socis/es, el mecanisme de participació i de funcionament del sorteig, que es durà a terme el dia 25 de 
juliol de 2013.  
 
BASE 11ª.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES.- La participació en el sorteig esmentat suposa l’acceptació 
expressa i íntegra: 
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a) de les presents bases. 
b) el coneixement de la mecànica del sorteig.  
c) de l’ús i tractament de les dades personals dels/les socis/es participants en els termes establerts en les 
presents bases. 
d) que el seu nom i número clau, aparegui publicat a la web oficial del CLUB (www.fcbarcelona.cat). 
e) de la cessió d’ús, difusió i publicació de les fotografies i/o imatges. 
 

En cas d’existir divergències sobre el sorteig i/o sobre la interpretació de les presents Bases, seran competents 
per conèixer dels litigis que es puguin plantejar, els Jutjats i Tribunals de Barcelona, de forma que els/les 
participants en aquest sorteig renuncien expressament a qualsevol altre fur que els/les hi pogués correspondre. 
 
BASE 12ª.- COMUNICACIONS DEL SORTEIG.- Les comunicacions del present sorteig i la seva 
mecànica vindran descrites en la pàgina web oficial del FC BARCELONA: www.fcbarcelona.cat. 
 

Els/les agraciats/des rebran les comunicacions per escrit i addicionalment també de forma telefònica.  
 

 


