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BASES SORTEIG 
“Obsequis Renovació” 

  
 
BASE 1a.- ÀMBIT 
 
El FUTBOL CLUB BARCELONA (en endavant FCB) promou l’organització d’uns sorteigs per premiar tot el 
col·lectiu de socis que: 
 

- En el moment de la renovació del carnet de soci 2017 han canviat de categoria.  
- Durant l’any 2017 faran 18 anys. 

   
Es duran a terme tres sorteigs:  
 

1) Un primer sorteig, dirigit a tots els socis que han canviat de categoria aleví a infantil; socis nascuts entre 
l’1 de gener i el 31 de desembre del 2010. 

2) Un segon sorteig, dirigit a tots els socis que han canviat de categoria infantil a adult; socis nascuts entre 
l’1 de gener i el 31 de desembre del 2001. 

3) Un tercer sorteig, dirigit a tots els socis que durant el 2017 compliran la majoria d’edat, 18 anys; socis 
nascuts entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 1999. 

 
Els sorteigs es realitzaran a les oficines del FC Barcelona el dia 24 d’abril.  
 
En el cas dels participants menors d’edat, la seva participació haurà d’estar supervisada sempre i en tot cas per 
part de la persona que ostenti la seva representació i guarda legal (pàtria potestat, tutela, curatela, etc.). Per tant, 
segons l’anterior, el FCB entén que els consentiments i autoritzacions que corresponguin i siguin preceptives 
(acceptació bases, requisits de participació, mecànica de l’acció, acceptació del premi, drets d’imatge, recollida i 
tractament de dades de caràcter personal, litigis, etc.), s’entendran realitzades a tots els efectes i sense reserves, 
per part de les persones que ostentin la seva representació, tutela i guarda legal, en el seu nom, eximint el FCB 
de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.  
 
BASE 2a.- CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
 
Participaran en el sorteig tots els socis que compleixen amb els requisits següents:  
 
a)  Ser soci del FC Barcelona. 
b)   Tenir i mantenir la condició de soci en el moment del sorteig. 
c)  Estar al corrent del pagament en el moment del sorteig. 
d)   Haver renovat el carnet de soci segons la normativa establerta (obligatorietat de fer-se la fotografia). 
e) Haver canviat de categoria (aleví a infantil, infantil a adult) en el moment de la renovació del carnet 2017. 
f)    Complir els 18 anys durant l’any 2017. 
g)    No estar complint sanció imposada (i) ni pel Comitè de Disciplina, (ii) ni per la Comissió d’Antiviolència. 
   
BASE 3a.- PREMIS 
 
Els premis objecte dels sorteigs són: 
 
1) Un primer sorteig, entre socis que han canviat de categoria aleví a infantil. El premi amb què 

s’obsequiarà cinc (5) agraciats consistirà en una equipació (samarreta i pantaló) per a cadascun d’ells 
signada per un jugador de la plantilla del primer equip del Futbol del FC Barcelona que pot escollir l’agraciat. 

 
2) Un segon sorteig, entre socis que han canviat de categoria infantil a adult. El premi amb què 

s’obsequiarà deu (10) agraciats consistirà en un (1) pack de dues (2) entrades (vàlid per a l’agraciat + un 
acompanyant) per presenciar un partit de Lliga a l’Estadi (escollit pel FC Barcelona).  

 
3) Un tercer sorteig, entre els socis que compliran 18 anys durant el 2017. El premi amb què s’obsequiarà 

dos (2) agraciats consistirà en un (1) desplaçament (vàlid per a l’agraciat + un acompanyant) amb FCB 
Desplaçaments per assistir a un partit (que serà determinat pel FC Barcelona) que el primer equip de futbol 
disputi fora de casa.  
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Cada premi és personal i intransferible, i la persona agraciada no pot cedir-lo a un tercer ni bescanviar-lo pel seu 
valor econòmic. 
 
Els premis s’han de recollir personalment a l’OAB presentant la corresponent documentació requerida pel Club. 
 
Els guanyadors menors d’edat hauran de recollir el premi acompanyats necessàriament per un (1) adult, que pot 
ser qualsevol dels seus progenitors i/o persona major d’edat que tingui assignada la seva representació i guarda 
legal.  
 
En cas que els agraciats siguin menors d’edat (menor de 18 anys), hauran d’assistir al partit objecte del premi 
acompanyats necessàriament per un (1) adult, que pot ser qualsevol dels seus progenitors i/o persona major 
d’edat que tingui assignada la seva representació i guarda legal. 
 
BASE 4a.- MECÀNICA DEL SORTEIG 
 
4.1. Els sorteigs es faran entre tres fitxers diferenciats que contindran (i) un fitxer amb les dades dels socis que 
han canviat de categoria aleví a infantil, (ii) un segon fitxer amb les dades dels socis que han canviat de categoria 
infantil a adult i (iii) un tercer fitxer amb les dades dels socis que compliran 18 anys durant l’any 2017, complint 
tots els socis participants amb els requisits exigits.  
 
4.2. Es generaran tants fitxers com sorteigs es realitzin i se’ls assignarà un número seqüencial de participació 
començant pel número “1” fins a la totalitat de participants. Cada sorteig generarà un fitxer i cada fitxer serà 
objecte d’un sorteig del que resultaran els premiats. 
 
4.3. Els sorteigs s’efectuaran per combinació aleatòria i es triaran informàticament tants números com premiats hi 
hagi en cada sorteig, numerant-se per ordre d’extracció, i la resta de participants tindrà la condició de reserves. 
 
4.4. La combinació aleatòria per la qual es materialitzarà el sorteig s’efectuarà en presència de Notari. Segons 
l’anterior, l’assignació de cada premi es farà per ordre d’extracció. Es començarà assignant la condició de 
guanyador al participant que seguint l’ordre correlatiu d’extracció, li correspongui el número “1” extret en el 
sorteig, se seguirà pel participant que hagi obtingut el número “2” per ordre d’extracció i així successivament fins 
a arribar al final del fitxer. Si tot i així, no s’aconsegueix assignar el premi, aquest quedarà desert. 
 
4.5. Un cop celebrats els sorteigs, el Notari tancarà l’acta, en què constarà la identificació dels participants 
inclosos a cadascun dels fitxers de persones referits en la present base, així com de la persona o persones que 
han resultat agraciades en cada cas i dels reserves. 
 
4.6. Qualsevol falta de requisits serà detectada i controlada pel FCB, i comportarà l’automàtica anul·lació de la 
condició d’agraciat, i es perdrà així el dret al premi, per falta de compliment dels requisits necessaris i 
imprescindibles de participació. 
 
4.7. L’agraciat de cada premi serà degudament informat pel personal del FCB designat a tal fi, telefònicament o 
per escrit via e-mail al telèfon i/o adreça de correu electrònic que constin a la base de dades del Club. 
 
4.8. La participació a cada sorteig pel compliment dels requisits indicats en els apartats anteriors, comporta 
l’acceptació i el consentiment de les presents bases i en el cas de la persona que resulti guanyadora del sorteig, 
(i) la comunicació verbal mitjançant trucada telefònica que serà gravada al telèfon que consti a la base de dades 
del Club i/o (ii) la comunicació escrita a l’adreça de correu electrònic que consti a la base de dades del Club 
servirà com a mitjà de prova, a tots els efectes, de la comunicació efectuada per part del FCB, i s’informarà sobre 
aquesta condició i recollida del premi amb el qual ha resultat agraciat. 
 
4.9. En el cas que no sigui possible el contacte amb l’agraciat, en el termini de vint-i-quatre (24) hores, que es 
comptaran des del moment de la primera comunicació (telefònica i/o escrita), per qualsevol motiu o circumstància 
aliena al FCB, aquest perdrà els drets sobre el premi. 
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BASE 5a.- ACCEPTACIÓ DEL PREMI 
 
Els agraciats, un cop siguin coneixedors de la seva condició de guanyadors, hauran de donar resposta expressa, 
indicant (i) la seva acceptació o (ii) la seva renúncia al premi amb el qual han estat agraciats (per tant, aquesta 
comunicació ha de ser prèvia al lliurament i, al seu cas, a la recepció del premi), per a la qual cosa:  
 

a) En el cas de la seva acceptació, es pugui procedir al lliurament del premi sota les condicions que el FCB 
els indicarà. Aquests hauran de signar un document que contindrà l’acceptació expressa del premi que li 
correspongui i la recepció d’aquest amb conformitat, i declararan no tenir res a reclamar ni exigir al FCB.   
 

b) En el cas de la seva renúncia o no acceptació del premi, els agraciats hauran de manifestar-ho també per 
escrit. En aquest supòsit, el FCB fa constar que el premi no es podrà bescanviar en cap cas per un altre, 
ni pel seu valor en metàl·lic, i la condició de guanyador la passarà a ostentar automàticament el primer 
reserva, a qui es procedirà a atorgar el premi, seguint el mateix procediment, i així successivament.  

  
Als efectes anteriors, en el cas de menors d’edat, l’acceptació i/o renúncia preceptiva segons el cas, s’entén 
realitzada a tots els efectes i sense reserves, per part dels adults que ostenten la seva guarda legal, en el seu 
nom i representació, eximint el FCB de qualsevol responsabilitat sobre això.  
 
El premi haurà de ser necessàriament gaudit per l’agraciat. En conseqüència, la comercialització de qualsevol 
dels elements que conformen el premi i/o qualsevol tipus de cessió o transmissió onerosa d’aquest està 
estrictament prohibida i podria comportar l’automàtica revocació del premi i l’anul·lació del seu contingut sense 
cap tipus de compensació.  
 
En el cas que l’agraciat no compleixi amb les indicacions que per a la logística de recollida del premi determini el 
FCB, ni en el període, ni en l’horari establert i comunicat pel FCB als efectes oportuns, sense esgrimir causa de 
força major ni/o impediment justificat, s’entendrà que renuncia al premi per no haver atès els requisits establerts 
pel FCB envers la referida logística de recollida d’aquest, i aquest premi restarà a disposició del FCB perquè en 
faci l’ús que cregui convenient.  
 
BASE 6a.- PROTECCIÓ DE DADES 
 
De conformitat amb les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, i normativa de desenvolupament, s’informa que la participació en el present sorteig comporta 
l’acceptació i autorització expressa perquè les dades que facilitin siguin utilitzades pel FCB per: 
 
a) Contrastar la correcció de les dades amb les que ja obren a la base de dades dels socis que constitueix el 

fitxer autoritzat, del qual el FCB és responsable. 
 

b)  Incorporar les que no constin al citat fitxer per realitzar les comunicacions que consideri adients relacionades 
amb el sorteig objecte de les presents bases, i a més, li puguin ser enviades comunicacions informatives i 
comercials sobre productes, serveis, promocions, esdeveniments del FCB, en el marc de les seves finalitats 
estatutàries i/o entitats relacionades amb aquest que puguin resultar del seu interès. 

 
Totes les dades de les persones participants al present sorteig que han quedat registrades tindran caràcter 
confidencial i només seran utilitzades pel FCB en els termes establerts a la present base.  
 
Per l’anteriorment exposat, les persones que hagin participat, i en particular, les que hagin resultat agraciades i 
les que ostentin la condició de reserves, eximeixen de qualsevol responsabilitat el FCB a tots els efectes, per 
qualsevol tipus d’ús i/o tractament de les dades. 
 
De la mateixa manera, els  participants poden exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació i/o 
cancel·lació sobre les seves dades i/o el tractament d’aquestes, exclusivament als efectes de l’apartat (b), 
enviant una comunicació escrita, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, al FCB, al seu domicili social: Futbol 
Club Barcelona, avinguda Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona o a l’adreça següent de correu electrònic: 
lopd@fcbarcelona.cat, expressant de manera concreta el dret que volen exercir i els motius. 
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BASE 7a.- DRETS D’IMATGE 
 
Les persones agraciades cedeixen al FCB els drets d’imatge de les fotografies i/o enregistrament audiovisual que 
en el seu cas puguin fer-se, individual o conjuntament pel personal del FCB o tercers autoritzats en el moment de 
lliurament del premi, per al seu ús publicitari, així com la participació a les possibles entrevistes o reportatges que 
se’ls pugui realitzar.  
 
A tals efectes el FCB restarà autoritzat per fer ús del material gràfic esmentat anteriorment i de les seves còpies, 
de manera íntegra o parcial, per a actes de promoció i/o d’informació relativa al present sorteig, o altres, en 
qualsevol dels actius de comunicació del FCB, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui 
autoritzin o encarreguin la realització, renunciant a qualsevol remuneració ni/o reclamació sota cap concepte, per 
la presa de dites imatges, fotografies o vídeos i la cessió dels seus drets d’explotació. Segons l’anterior, els 
suports, actius publicitaris i promocionals, actuals i/o futurs en què puguin aparèixer la imatge individual o 
col·lectiva de les persones agraciades, és i serà propietat del FCB. 
 
BASE 8a.- DIPÒSIT DE LES BASES DAVANT DE  NOTARI 
 
Les bases del present sorteig queden dipositades davant Notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya. 
 
BASE 9a.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
 
La participació en el sorteig suposa l’acceptació íntegra de les bases i el coneixement dels requisits de 
participació, així com la mecànica dels sorteigs. 
 
 


