
 
 
 

BASES LEGALS INFORMATIVES SOBRE LES CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN ELS SORTEJOS 

D’ENTRADES ALS ASSAJOS PRE-GENERALS I GENERALS ORGANITZATS PER LA FUNDACIÓ DEL 

GRAN TEATRE DEL LICEU   

 

1. Entitat organitzadora i finalitat dels sortejos: 

L’activitat promocional serà organitzada per la Fundació del Gran Teatre del Liceu (d’ara 

endavant, “FGTL)”, amb NIF.- G-60754223, domicili a La Rambla 51-59, 08002 Barcelona, i email 

info@liceubarcelona.cat, amb la finalitat de promoure la cultura musical i, més específicament, 

de l’operística. 

 

2. Objecte:  

Es preveu la celebració de vint-i-nou (29) sortejos, un per cadascun dels títols previstos a la 

programació del Gran Teatre del Liceu que tindran lloc al mateix teatre, per la temporada 2017-

2018 (incloent totes les seves funcions d’òpera - excepte les de versió concert - , dansa, recitals 

i espectacles del Petit Liceu, d’acord amb el que s’especificarà a l’apartat 11).  

 

3. Requisits per a participar en els sortejos: 

Poden participar en cadascun dels sortejos previstos, totes aquelles persones que compleixin els 

següents requisits: 

 Tenir la majoria d’edat 

 Haver respost on-line la corresponent enquesta de valoració de la funció a la que hagi 

assistit prèviament 

 Haver facilitat una adreça de correu electrònic vàlida 

 Que es disposi del seu telèfon de contacte a la seva fitxa de client del Gran Teatre del 

Liceu 

La FGTL queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en alguna 

de les dades facilitades que impedís la seva identificació.  

 

4. Limitacions per a participar en els sortejos: 

 Cada persona nomes podrà contestar una enquesta per títol i figurarà només un cop 

entre els integrants de la llista de participants al seu respectiu sorteig per haver respost 

on-line l’enquesta de valoració. 

 Quedarà exclòs de la participació tot el personal de la FGTL que organitza dita activitat 

promocional. 

 

 



 
 
5. Premi:  

El premi consistirà en l’obtenció de dues entrades (preu 0 €, tarifa invitació) per assistir a un 

Assaig Pre-General o General d’òpera (excloent les de versió concert). La relació d’òperes que 

correspondrien com a premi per a cada sorteig es detalla a l’apartat 11.  

 

6. Previsió de suplents: 

Per cada sorteig, a part del guanyador, d’entre els restants participants, se n’escolliran quatre 

suplents. En cas que el guanyador no pogués o no volgués acceptar el premi, es procedirà a 

contactar amb els suplents d’acord amb l’ordre de selecció.  

 

7. Comunicació del premi: 

El premi es comunicarà en un termini de 24 hores a comptar des del dia següent a la celebració 

del sorteig a través d’una trucada telefònica al número de telèfon de contacte que disposi a la 

seva fitxa de client del Gran Teatre del Liceu.  

En cas que, per qualsevol circumstància, el guanyador no pogués o no volgués acceptar el premi, 

hi renunciés o fos impossible la seva localització després d’haver realitzat tres (3) trucades per 

contactar-lo, es procedirà a contactar amb el primer (1) suplent.  

En el cas que, per qualsevol circumstància, el suplent no acceptés, renunciés o fos impossible la 

seva localització després d’haver realitzat tres (3) trucades per contactar-lo, es procedirà a 

contactar amb el segon (2) suplent. 

En el cas que, per qualsevol circumstància, el suplent no acceptés, renunciés o fos impossible la 

seva localització, després d’haver realitzat tres (3) trucades per contactar-lo, es procedirà a 

contactar amb el tercer (3) suplent. 

En el cas que, per qualsevol circumstància, el suplent no acceptés, renunciés o fos impossible la 

seva localització, després d’haver realitzat tres (3) trucades per contactar-lo, es procedirà a 

contactar amb el quart (4) suplent. 

En el cas que, per qualsevol circumstància, el suplent no acceptés, renunciés o fos impossible la 

seva localització, després d’haver realitzat tres (3) trucades per contactar-lo, el premi es 

declararà desert.  

 

8. Obtenció del premi: 

D’acord amb el que preveu la normativa d’aplicació, el lliurament efectiu del premi es farà el 

mateix dia de l’assaig pre-general o general del títol corresponent; sense que comporti cap 

despesa per a la persona guanyadora.  

A dits efectes, les dues entrades seran posades a disposició del guanyador o guanyadora (o del 

suplent, en el seu cas), en el Gran Teatre del Liceu, a La Rambla 51-59, 08002 Barcelona. 

 



 
 
9. Organització: 

Els sortejos tindran per objecte sortejar dues entrades per assistir a cadascun dels assajos pre-

generals o generals previstos abans de l’estrena de la funció programada. El sorteig de cada títol 

es celebrarà en la data prevista segons l’apartat 11.  

Es preveu un total de vint-i-nou (29) sortejos, un per cadascun dels títols de la programació 

d’òpera, concerts (excloent les versions concert), recitals, dansa i espectacles del Petit Liceu del 

Gran Teatre del Liceu que tindran lloc al mateix teatre per la temporada 2017-2018.  

Els sortejos es faran mitjançant un sistema aleatori amb certificat garantit per l’aplicació de 

sortejos ‘Easy Promos’, que té la següent pàgina web: https://www.easypromosapp.com/es/ 

 

10. Període de participació: 

El període de participació en cadascun dels sortejos s'obre a partir de la recepció de l’enquesta 

on-line, i es tanca una setmana abans de l’assaig pre-general o general d’òpera (excloent les de 

versió concert) que correspongui com a premi d’aquell sorteig (veure quadre de l’apartat 11). 

 

11. Títols amb sorteig, assaig pre-general o general per al qual correspondrien les entrades i 

dates previstes dels assajos:  

 

TÍTOLS AMB ENQUESTA DE 

SATISFACCIÓ

PRE-ASSAIG / ASSSAIG AMB 

POSSIBILITAT DE SER OBERT 

PER AL QUAL SE SORTEJARIEN 

ENTRADES

DATA ASSAIG 

PRE-GENERAL 

(previsió)

DATA ASSAIG 

GENERAL 

(previsió)

UN BALLO IN MASCHERA

CONCERT M. KOZENÁ

EL JOVE BARBER DE SEVILLA

"ENSALADAS" JORDI SAVALL

ROMEU I JULIETA - BALLET DE GENÈVE

UN RÈQUIEM ALEMANY

RECITAL JOSEP BROS

TRISTAN UND ISOLDE

L' INCORONAZIONE DI POPPEA V.C.

LA PETITA FLAUTA MÀGICA

ANNA KARENINA - BALLET EIFMAN

CONTE DE NADAL

L' ELISIR D' AMORE

POLIUTO V.C.

CONCURS TENOR VIÑAS

ROMEU I JULIETA AL LABERINT MÀGIC

ROMÉO ET JULIETTE

ANDREA CHÉNIER

ARIODANTE V.C.

GUILLEM TELL

ATTILA V.C.

DEMON (EL DIMONI)

CONCERT RICHARD STRAUSS

ELS MÚSICS DE BREMEN

LE SONGE - BALLET MONTECARLO

CONCERT PLÁCIDO DOMINGO

MANON LESCAUT

AIXÍ PARLÀ ZARATUSTRA

LA FAVORITE

Primer Pre-assaig o assaig 

temporada 2018-19 

(títol per determinar)

TRISTAN UND ISOLDE 25/11/2017

L' ELISIR D' AMORE 05/01/2018

06/07/2018LA FAVORITE

12/02/2018

21/04/2018

05/06/2018

10/02/2018

19/04/2018

04/06/2018

05/07/2018

ROMÉO ET JULIETTE

DEMON (EL DIMONI)

MANON LESCAUT



 
 
* Per a cadascun dels títols, el sorteig es realitzarà durant els set (7) dies previs a l’assaig pre-general o 

general obert de l’òpera per a la qual es sortegen les entrades.  

* La FGTL es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en el bon fi dels sortejos o dates previstes pels 

mateixos quan hi hagi una causa justa o motius de força major que impedeixin dur-los a terme en la forma 

en què recullen les presents bases. 

 

12. Responsabilitat de l’empresa: 

La FGTL es reserva el dret d’acotar, prorrogar, modificar o cancel·lar qualsevol dels sortejos 

previstos en les presents bases legals si així ho estima convenient, en cas de supòsits especials 

que impedeixin la realització dels mateixos, o en cas de circumstàncies excepcionals que 

impedeixin la seva realització.  

Per qüestions internes que tinguin a veure amb el propi desenvolupament de cada producció i 

que no es poden preveure per anticipat, la Direcció Artística del Gran Teatre del Liceu es reserva 

el dret de realització dels assajos a porta tancada. En aquest cas, les entrades que se sortejarien 

correspondrien al següent assaig obert d’òpera confirmat.  

La FGTL es reserva el dret a ajornar o ampliar el període de les promocions, així com la facultat 

d'interpretar les presents bases legals. 

La FGTL exclou qualsevol responsabilitat pels casos assenyalats així com per danys i perjudicis 

de tota naturalesa que puguin deure a la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del 

funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en la promoció, a la defraudació de 

la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir als mateixos, i en particular, encara que no de 

manera exclusiva, a les fallades en l'accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de 

participació a través d'Internet. 

 

13. Acceptació de les bases legals: 

Al participar en algun dels sortejos objecte de les presents bases legals i, conseqüentment, donar 

les seves dades personals, està acceptant de forma expressa les mateixes, així com les normes 

que regeixen la seva participació i els termes, condicions i la política de privacitat i protecció de 

dades exposats, així com del criteri de la FGTL quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada 

del sorteig.  

La manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà 

l'exclusió del participant i com a conseqüència d'això, la FGTL quedarà alliberada del compliment 

de l'obligació contreta amb aquest participant. 

Les bases de la promoció estaran a disposició de qualsevol interessat a la pàgina web del Gran 

Teatre del Liceu www.liceubarcelona.cat.  

  



 
 
 

14. Advertències:  

La constància de que hi hagi clars indicis de trampes, usos impropis en relació a la promoció, així 

com tots aquells comportaments que puguin resultar aparentment abusius i/o malintencionats, 

suposarà la desqualificació automàtica així com la pèrdua del premi si se li hagués atorgat.  

 

15. Tractament de dades personals: 

Les dades personals facilitades seran incorporades a un fitxer automatitzat, propietat de la FGTL 

amb la finalitat de gestionar els sortejos, així com l’enviament d’informació comercial i 

promocional que pogués ser del seu interès relacionada amb la programació i les activitats del 

Gran Teatre del Liceu, així com promocions i ofertes especials. Les seves dades personals no 

seran comunicades o cedides a tercers. El tractament dels mateixos es realitzarà de conformitat 

amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal i en la Llei 34/2002, de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i 

Comerç Electrònic.  

Els participants en el sorteig que resultin guanyadors consenten i autoritzen expressament a la 

FGTL perquè pugui fer públic el seu nom a la web i a les xarxes socials del Gran Teatre del Liceu, 

sense que impliqui el dret de cap tipus de compensació per aquesta difusió. 

Els participants podran en qualsevol moment exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i 

cancel·lació de les seves dades personals mitjançant comunicació per escrit acompanyada de 

una fotocopia del seu DNI indicant “LOPD”, dirigida a la Fundació del Gran Teatre del Liceu, per 

correu postal a La Rambla 51-59, 08002 Barcelona; per fax al número 93.485.99.28 o per correu 

electrònic a lopd@liceubarcelona.cat.   

 

Legislació aplicable: 

Per tot allò no especificat en aquestes bases legals, la promoció dels sortejos es sotmet a la 

normativa espanyola en vigor en el moment d’aplicació.  

En cas de litigi es resoldrà a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona amb renúncia expressa al 

seu propi fur.  

 

 


