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BASES SORTEIG 
“NOUS BARÇA FANS” 

(Temporada esportiva 2013/2014) 
 
BASE 1a.- ÀMBIT.  
 
El FUTBOL CLUB BARCELONA (en endavant, FC BARCELONA o CLUB) realitzarà una 
promoció adreçada a totes aquelles persones que independentment de la seva condició de 
socis del FC BARCELONA i de la seva edat, estiguin interessades en tenir la condició de 
“Barça Fan”. A tals efectes serà necessari que s’inscriguin com a tals complimentat total i 
adientment el formulari que es publicarà al lloc web: 
https://usuaris.fcbarcelona.cat/users/sign_up, entre el dia 2 d’agost i el dia 15 de setembre de 
2013.  
 
D’entre totes les persones inscrites, es realitzarà un sorteig del que en resultaran tres (3) 
guanyadors i trenta (30) reserves, que obtindran com a premi cadascun d’ells una (1) 
samarreta oficial del 1r. Equip de Futbol, signada per diversos jugadors de la plantilla. En el cas 
que les inscripcions siguin tres (3) o inferiors a tres (3), no caldrà realitzar sorteig i les 
samarretes s’assignaran directament als inscrits.  
 
BASE 2a.- AUTORITZACIÓ ÚS DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 
 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal (LOPD) i normativa vigent de desenvolupament, el CLUB informa als interessats en 
inscriure’s com a nous “Barça Fans” en els termes indicats a les presents bases, que amb la 
participació a la present promoció i complimentació del corresponent formulari d’inscripció,  
AUTORITZEN EXPRESSAMENT al FC BARCELONA per a què amb les dades que han 
fet constar al citat formulari de participació, el CLUB pugui incorporar-les a la seva base de 
dades amb la finalitat de: 
 
a) realitzar les comunicacions que siguin adients de forma directa o a través de tercers 

autoritzats a tals efectes, relacionades amb la present promoció i sorteig, al seu cas. 

 

b) enviar-li comunicacions informatives i comercials sobre productes, serveis, promocions, 
esdeveniments del FC BARCELONA i/o entitats relacionades amb aquest que puguin 
resultar del seu interès.   

 
Totes les dades que els participants a la present promoció han fet constar al formulari de 
participació tindran caràcter confidencial i només seran utilitzades pel CLUB en els termes 
establerts a la present base.  
 
En tot moment els/les titulars de les dades podran exercir el seu dret d’accés, rectificació, 
cancel�lació i oposició (drets “ARCO”) sobre les dades referides i/o tractament de les 
mateixes, enviant la corresponent comunicació escrita, junt amb una fotocòpia del DNI, al 
domicili social del responsable del fitxer, FC BARCELONA: Avinguda Arístides Maillol s/n, 
08028 Barcelona, expressant de forma concreta el dret que vol exercir i els motius.  
 
En el cas dels menors d’edats, seran els adults que ostentin la seva guarda legal, els que en el 
seu nom i representació, autoritzaran expressament l’ús i tractament de les dades d’aquests, 
en el sentit de l’exposat anteriorment, i al seu cas, exerciran els drets “ARCO”.   
 
 
BASE 3a.- PERÍODE D’INSCRIPCIÓ i PUBLICACIÓ BASES. 
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El període d’inscripció a la citada promoció s’iniciarà el dia 2 d’agost de 2013 i conclourà el dia 
15 de setembre de 2013.  
 
La publicació d’aquestes bases s’efectuarà a la web oficial del FC BARCELONA 
(www.fcbarcelona.cat), concretament al lloc web: https://usuaris.fcbarcelona.cat/users/sign_up, 
als efectes de posar en coneixement de tots els interessats que vulguin participar, el 
mecanisme de participació i de funcionament de la promoció i al seu cas, sorteig.   
 
BASE 4a.- MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ I INSCRIPCIÓ. 
 
Els requisits de participació en la promoció i al seu cas, sorteig, són els següents: 
   
a) Complimentar total i adientment el formulari d’inscripció, que estarà publicat al lloc web: 

https://usuaris.fcbarcelona.cat/users/sign_up, amb les següents dades, independentment 
entre d’altres, de la seva condició de soci i edat:  

 
� Nom i cognoms 
� Data de naixement 
� Codi postal i País 
� Sexe 
� Correu electrònic 

 
b) Amb la complimentació total i correcta del citat formulari, el participant, accepta 

expressament i total el contingut del mateix, així com l’ús i/o tractament de les dades que 
fa constar en el mateix. Fent l’anterior, la inscripció com a “Barça Fan” i participació si és el 
cas, al sorteig, és automàtica.  
 

c) Complimentat el formulari d’inscripció i participació, quedarà enregistrat el correu 
electrònic i el país de procedència de la persona que s’ha enregistrat com a nova “Barça 
Fan”.  

 
d) Es crearà un (1) únic fitxer d’entre tots els inscrits com a nous “Barça Fans”, que 

complimentin total i adientment el formulari, independentment de l’idioma en el que ho 
facin. 
 

e) Els idiomes de comunicació seran català i castellà i anglès, segons l’opció escollida pels 
inscrits com a nous Barça Fans. 

 
BASE 5a.- MECÀNICA DEL SORTEIG. 
 
En el cas que únicament s’inscriguin un total de tres (3) persones, no caldrà realitzar sorteig. 
Per tant, a aquestes tres (3) persones els hi serà lliurat el premi directament, sense necessitat 
de sorteig.  
 
En cas contrari, si el nombre de persones inscrites al registre de nous “Barça Fans” és superior 
a tres (3), caldrà dur a terme sorteig i aquest es realitzarà únicament entre totes aquelles 
persones que s’hagin inscrit correctament, del que en resultaran tres (3) agraciats, sota les 
següents condicions: 

 
a) Cada nou “Barça Fan” participant tindrà una (1) única participació i, per tant, només 

efectuarà una (1) inscripció. Qualsevol duplicitat serà controlada mitjançant un sistema de 
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seguretat informàtic, de forma que, només s’admetrà una (1) inscripció per participant, 
quedant anul�lades les addicionals que pugui fer una mateixa persona. 

 
b) En cas de ser necessari sorteig, l’elecció dels tres (3) guanyadors es realitzarà mitjançant un 

sistema informàtic que, mitjançant combinació aleatòria practicada informàticament triarà a 
l’atzar trenta-tres (33) adreces de correu electrònic. Les tres (3) primeres, tindran la 
consideració d’agraciades, i les trenta (30) restants ho seran en qualitat de reserves.  
 

c) El sorteig es durà a terme davant Notari el dia 30 de setembre de 2013. Un cop celebrat el 
sorteig, el Notari tancarà l’acta on constarà la identificació dels nous “Barça Fans” registrats 
(nom i cognoms, i correu electrònic) que han resultat agraciats, així com la dels reserves.  
 

d) A la pàgina web del CLUB (www.fcbarcelona.cat), es publicarà el nom i cognoms dels 
guanyadors. 
 

e) Amb la participació a la present promoció, els participants, ACCEPTEN 
EXPRESSAMENT (i) les presents bases, (iii) la formulació i contingut del formulari 
d’inscripció (ii) que en el cas que resultin guanyadors del sorteig, l’enviament d’un mail per 
part del FC BARCELONA a l’adreça de correu electrònic facilitada per aquests als efectes 
de participar, o bé contacte telefònic, servirà com a mitjà de prova, a tots els efectes, de la 
comunicació efectuada per part del CLUB, informant sobre dita condició. En cas de no ser 
possible el contacte amb els agraciats en el termini de vint-i-quatre (24h.) a comptar des del 
primer contacte, per qualsevol motiu o circumstància aliè al FC BARCELONA, aquests 
perdran els drets sobre el premi, sent atorgat llavors al primer reserva i així 
successivament. 
 

f) Els agraciats amb el premi, hauran d’acceptar-lo i seguir estrictament les instruccions 
facilitades pel CLUB respecte la logística de recollida del citat premi.  

 
BASE 6a.- PREMI DE LA PROMOCIÓ. 
 
El sorteig, al seu cas, tindrà per finalitat, o com a premi, adjudicar a cadascun dels tres (3) 
agraciats, una (1) samarreta oficial del 1r. Equip de Futbol signada per diversos jugadors de la 
plantilla.   
 
El premi és personal i intransferible no podent, els nous “Barça Fans” guanyadors, cedir-lo a un 
tercer. En cas que algun nous “Barça Fan” guanyador renunciï al premi, aquest s’assignarà al 
nou “Barça Fan” reserva que, no havent resultat guanyador en un primer moment, estigui més 
a prop del darrer nou “Barça Fan” agraciat, segons l’ordre de número d’assignació del llistat de 
reserves. 
 
BASE 7a.- ACCEPTACIÓ DEL PREMI. 
 
Cadascun dels tres (3) nous “Barça Fans” agraciats amb el premi, un cop informats per part del 
FC BARCELONA de la seva condició de guanyadors, per correu electrònic, hauran de donar 
resposta expressa, prèvia al lliurament del premi en qüestió, indicant (i) la seva acceptació o 
(ii) la seva renúncia, per a què: 
 
a) en el cas de la seva acceptació, es pugui procedir a la informació sobre la logística de 

lliurament i recollida del premi sota les condicions que el CLUB indicarà a cadascun dels 
tres (3) agraciats, sent necessari que signin un document que contindrà l’acceptació 
expressa del premi i la recepció del mateix amb conformitat, declarant no tenir res a 
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reclamar ni exigir al FC BARCELONA, comprometent-se a complir estrictament les 
indicacions i/o instruccions que estableix el CLUB per recollir el citat premi.  

 
b) En el cas de la seva de la seva renúncia o no acceptació del premi, hauran de 

manifestar per escrit i de forma justificada la seva decisió al FC BARCELONA. En aquest 
supòsit, el CLUB informa als Barça Fans renunciants que l’esmentat premi no es podrà 
bescanviar per un altre o pel seu valor en metàl�lic, perdent els drets sobre el mateix, 
passant automàticament a ostentar la condició de guanyador el primer reserva, procedint a 
atorgar-li el referit premi, seguint el mateix procediment, i així successivament. 

 
L’acceptació expressa del premi per part dels tres (3) guanyadors implica el que s’indica a 
continuació: 
 
a) Accepta l’establert a la base 2a., en relació al tractament de les seves dades de caràcter 

personal. 
 

b) Que el seu nom i número clau, apareguin publicats als actius de comunicació del FC 
BARCELONA. 
 

c) Cedir voluntàriament i sense reserves els drets d’imatge de les fotos, enregistrament 
audiovisual, participació a les possibles entrevistes que, en el seu cas puguin fer-se, a través 
de personal de FC BARCELONA o tercers autoritzats per aquest, en el moment de la 
recollida, autoritzant que el referit material gràfic i/o audiovisual, així com les seves còpies 
sigui emprat de forma íntegra o parcial, per actes publicitaris, de promoció o difusió a 
través dels actius de comunicació del CLUB, relatius a la present promoció i sorteig al seu 
cas, renunciant a qualsevol remuneració ni/o reclamació sota cap concepte, per la presa de 
dites imatges o enregistrament audiovisual i la cessió dels seus drets d’explotació. Segons 
l’anterior, els suports, actius publicitaris i promocionals, en els que pugui aparèixer la 
imatge dels socis guanyadors (ja sigui de forma individual o col�lectiva), és i serà propietat 
del FC BARCELONA.  

 
En el cas dels menors d’edats, seran els adults que ostentin la seva guarda legal, els que en el 
seu nom i representació, acceptaran el premi, en el sentit de l’exposat a la present base, així 
com el que dita acceptació implica. 
 
BASE 8a. EXCLUSIONS. 
 
No podrà resultar guanyador cap persona que no compleixi tots i cadascun dels requisits 
establerts a la Base 4a. 
 
BASE 9a.- DIPÒSIT DE LAS BASES DAVANT DE  NOTARI. 
 
Les bases de la present promoció seran dipositades davant Notari de l’Il�lustre Col�legi de 
Notaris de Catalunya, el dia 2 d’agost de 2013.  
 
BASE 10a.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES. 
 
La participació en la promoció i posterior sorteig, al seu cas, suposa per part dels participants, 

el coneixement de la present promoció i acceptació expressa, íntegra i sense reserves: 

a) De les presents bases 
b) Dels requisits de participació i mecànica del sorteig (al seu cas)  
c) del contingut del formulari d’inscripció i participació  
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d) de cessió, ús i tractament de les dades personals dels participants en els termes establerts 
en les presents bases i al formulari d’inscripció i participació.  

e) de la cessió d’ús, difusió i publicació de les fotografies i/o imatges.  
 
En cas d’existir divergències sobre la promoció i/o sobre la interpretació de les presents Bases, 
seran competents per conèixer els litigis que es puguin plantejar els Jutjats i Tribunals de 
Barcelona, de forma que els participants en aquesta promoció renuncien expressament a 
qualsevol altre fur que els pogués correspondre. 
 
En el cas dels menors d’edats, seran els adults que ostentin la seva guarda legal, els que en el 
seu nom i representació, acceptaran les presents bases, en el sentit de l’exposat a la present 
base, així com el fur per a resoldre les possibles divergències sobre la promoció i/o 
interpretació d’aquestes bases, en els termes exposats a la present base 10a. 
 
BASE 11a.- DADES ERRÒNIES 
 
En el supòsit que existeixi error en les dades facilitades pels agraciats, de forma que no sigui 
possible la identificació dels mateixos, el CLUB quedarà exempt de qualsevol responsabilitat. 
 
BASE 12a.- COMUNICACIONS DE LA PROMOCIÓ. 
 
Les comunicacions de la present promoció i sorteig al seu cas, i la seva mecànica vindran 
descrites a la pàgina web oficial del FC BARCELONA (www.fcbarcelona.cat) on, a més es 
podran consultar les presents bases.  
 
Els agraciats rebran les comunicacions via e-mail, a l’adreça de correu electrònic que hagin 
facilitat en el formulari d’inscripció i participació.  
 
 
 


