
 

BASES DEL SORTEIG DE RUTES DE MARTORELLES, DESCOBREIX EL POBLE! 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

El Sorteig Rutes de Martorelles de l'Ajuntament de Martorelles té com a objectiu donar 
a conèixer rutes i indrets de Martorelles on sortir a passejar i fer esport a l'aire lliure. 

2. REQUISITS DE LES IMATGES 

Les persones participants hauran de fer una publicació amb cinc imatges on surti la 
persona a cinc punts diferents dels proposats a les rutes 
http://www.martorelles.cat/ambits/turisme-comerc-patrimoni/rutes-a-peu/ . 

 A la imatge haurà de sortir la persona i identificar algun dels punts de la ruta. 

 Caldrà etiquetar la publicació amb l'etiqueta #rutesmartorelles. 

 Cal seguir el compte de l'Ajuntament @ajmartorelles. 

 Composició artística, estètica i qualitat de la imatge, tot i que no es tracta d’un 
concurs sinó d’un sorteig. 

3. TERMINI 

El termini per publicar les imatges finalitzarà el 31 d’agost. 

El resultat del sorteig es donarà a conèixer a la Festa Major 2020. 

4. PARTICIPANTS 

Es podrà participar en el concurs a partir dels setze anys. En el cas de persones 
menors d'edat, el fet de participar implica que disposen del corresponent permís dels 
pares, mares o tutors legals. Aquest permís podrà ser requerit per l'organització. 

Cada participant podrà fer només un publicació per Ruta. 

5. SORTEIG 

Hi haurà dos premis que consistiran en dos Vals per un dinar/sopar per a dues 
persones per import de 50€ cadascun a bescanviar als Restaurants de Martorelles que 
participin de la iniciativa. 
La relació del restaurants que participen al concurs, son els següents: 
-Restaurant el Joglar 
-Bar Malaka 
-Bar Paradis 
-Bar Caballero 
-Bar MartuCity 
-Bar La Giralda 

6. COMISSIÓ SUPERVISORA  

Una comissió formada pels regidors de l’Ajuntament de Turisme i Participació i pel 
Regidor de Comerç vetllarà perquè les imatges presentades no tinguin cap contingut ni 
material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu o difamatori. 

La Comissió tindrà la facultat de rebutjar les publicacions que incompleixin les 

http://www.martorelles.cat/ambits/turisme-comerc-patrimoni/rutes-a-peu/


 

característiques anteriors, així com aquelles que siguin discriminatòries per raó de 
naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància 
personal o social. 

7. ÚS DE LES IMATGES I LES DADES 

Les imatges publicades amb l'etiqueta #RUTESMARTORELLES podran ser 
publicades a webs i xarxes municipals i també les xarxes socials del Restaurant on es 
faci el sopar. 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
caràcter personal, us informem que les dades dels participants no s'incorporaran a cap 
fitxer de l'Ajuntament de Martorelles. 

Si el guanyador és menor d'edat, l'organització requerirà una autorització dels pares o 
tutors legals regint-se en l'article 14 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
que aprova el reglament de la Llei de protecció de dades de caràcter personal i que 
estableix que el tractament de les dades dels menors de catorze anys s'haurà de fer 
amb aquesta autorització. 

8. INFORMACIÓ ADDICIONAL 

En cas que el sistema d'etiquetes tingui un funcionament irregular a les xarxes i hi hagi 
alguna imatge que no aparegui etiquetada des del compte @ajmartorelles, 
l'organització no se'n farà responsable. En aquest sentit, recomanem mencionar 
sempre @ajmartorelles a les publicacions, evitar perfils privats i comprovar que la 
publicació és visible des de qualsevol compte. En cas de comptar amb un perfil privat, 
aconsellem de manera addicional avisar @ajmartorelles a través d'un comentari a 
Instagram o d'un missatge directe abans que s'acabi el concurs. 

L'organització podrà rebutjar les fotografies i els missatges que no compleixin les 
característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional o que siguin 
discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra 
condició o circumstància personal o social. 

L'organització no es responsabilitzarà de les fotografies que els participants publiquin 
als seus comptes privats que pertanyen exclusivament a l'autor/autors i, en 
conseqüència, hauran de tenir l'autorització de les persones que hi apareguin. 
L'organització no es responsabilitzarà de la reclamació de drets d'imatge d'un tercer 
sobre cap contingut publicat a conseqüència del present concurs. 

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS 

La participació en el concurs amb l'etiqueta #rutesmartorelles implica l'acceptació 
d'aquestes bases. 

La participació en el concurs implica l'acceptació de totes les condicions d'Instagram i 
Facebook. Les podeu consultar a: instagram.com/legal/terms i 
facebook.com/legal/terms 


