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BASES REGULADORES CONCURSOS I SORTEJOS A 
INSTAGRAM 

Rutes Pirineus Turisme Actiu de Muntanya SL (en endavant Rutes Pirineus) periòdicament 
organitza concursos i sortejos al seu perfil d’Instagram @rutespirineus. La finalitat d’aquests 
concursos és la promoció dels serveis, activitats i productes de Rutes Pirineus i dels seus 
col·laboradors. A continuació es presenten les bases reguladores d’aquests sortejos: 

1. Es podrà participar en el concurs o sorteig sempre que se segueixin les instruccions de 
participació. 

2. Podrà participar-hi qualsevol persona física que disposi d’un compte d’Instagram excepte 
els treballadors de Rutes Pirineus. 

3. Per participar als sortejos cada participant haurà de: 

• Seguir a @rutespirineus a Instagram. 
• Fer “like” a la publicació que anuncia el sorteig a la galeria de 

instagram.com/rutespirineus. 
• Escriure un comentari a la publicació del concurs citant un altre perfil d’Instagram 

amb el seu nom d’usuari (per exemple: @usuari_exemple). 

4. Es pot participar tantes vegades com es vulgui, sempre que se citin usuaris diferents en 
els comentaris corresponents. 

5. Els comentaris per participar al concurs es poden realitzar des del divendres (publicació 
del concurs) fins al dijous de la setmana següent a les 23:59h. 

6. Un cop finalitzat el termini de realització del sorteig, es procedirà a l'elecció del guanyador 
mitjançant un programa informàtic de generació aleatòria d’un numeral. Es sol·licitarà al 
programa que retorni un número aleatori entre l’1 i un número màxim que tindrà el valor del 
número total de comentaris rebuts. Amb els comentaris ordenats de més antic a més 
recent, es farà la correspondència entre el número aleatori obtingut i el comentari 
guanyador. Rutes Pirineus comprovarà que el comentari guanyador compleixi els requisits 
de participació en el sorteig. En cas que no, es passarà al numeral immediatament posterior.  

7. Rutes Pirineus publicarà el guanyador del sorteig en el perfil d’Instagram @rutespirineus 
en un període màxim de 72 hores des del tancament del període de participació. Rutes 
Pirineus es posarà en contacte amb el guanyador a través d’Instagram o per les vies que 
consideri oportunes. 

8. Després d'aquesta notificació, el guanyador comunicarà un domicili en territori espanyol 
on s'ha d’enviar el premi (en cas de premi a entregar físicament) o una direcció d’e-mail (en 
cas de premi a entregar digitalment). En cas que el participant sol·liciti l’entrega fora del 
territori espanyol, les despeses d’enviament correran a càrrec del participant que si ho 
prefereix podrà renunciar al premi.  
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9. Si l’entrega del premi no pogués realitzar-se per causes imputables al guanyador o que 
no s'hagués pogut contactar amb ell o ella en un termini de 30 dies des de la realització de 
la comunicació, es declararà el premi com a desert. 

10. Rutes Pirineus es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en 
aquestes bases. 

11. La participació en el sorteig comporta l’acceptació d’aquestes bases. 

12. Es poden consultar les dades legals, les Condicions Generals i la Política de Privacitat de 
Rutes Pirineus en el següent enllaç: https://www.rutespirineus.cat/condicions-generals-
us-politica-de-privacitat  
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