
BASES LEGALS GENERALS DELS CONCURSOS DE TELEVISIÓ D E LES 
ILLES BALEARS, SA I RÀDIO DE LES ILLES BALEARS, SA 
 
 

1.- MARC GENERAL 
 
TELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS, SA  i/o RÀDIO DE LES ILLES 
BALEARS, SA  a través de la seva pàgina web, www.ib3tv.com , o de 
qualsevol altre mitjà que considerin adequat, convocaran periòdicament 
diversos concursos a l’àmbit de la Comunitat de les Illes Balears.  
 
Com a norma general, aquestes BASES LEGALS GENERALS són aplicables 
a tots els concursos, tot i que per a cada concurs s’establiran unes BASES 
LEGALS PARTICULARS que hauran de prevaler per damunt d’aquestes en 
cas de contradicció.  
 
La participació en els concursos serà de franc i podran intervenir totes 
aquelles persones que compleixin els requisits exigits a la BASE TERCERA 
d’aquestes BASES.  
 
 
2.- DURADA  
 
La durada serà la indicada expressament a les BASES LEGALS 
PARTICULARS de cada concurs que s’organitzi. 
 
 
3.- PÚBLIC OBJECTIU  
 
Poden participar en els concursos totes les persones majors d’edat, llevat dels 
empleats de les següents empreses: 
 

(i) Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears 
(ii) Televisió de les Illes Balears, SA, 
(iii) Ràdio de les Illes Balears, SA 
(iv) Les seves empreses proveïdores de serveis, 

 
així com el seus familiars per consanguinitat fins al tercer grau i per afinitat 
fins al quart grau. 
 
 
4.- CONCURS 
 
a) Mecànica  
 
La mecànica del concurs es farà constar a cada una de les BASES LEGALS 
PARTICULARS. 
 
b) Premis 



 
L’objecte del premi s’especificarà a les BASES LEGALS PARTICULARS. 
 
 
 
Seran nominatius i intransferibles. 

 
Els guanyadors tenen dret a renunciar al premi, que no es podrà canviar, si 
escau, pel seu valor metàl·lic ni cedir a altres persones. 
 
Es podrà participar tantes vegades com es desitgi a qualsevol concurs, 
encara que per a cada concurs podran resultar premiats una única vegada. 
 
c) Sorteig 
 
S’establirà a les BASES LEGALS PARTICULARS de cada concurs que 
s’organitzi. 
 
d) Comunicació als premiats 
 
En el termini de cinc (5) dies des de la celebració del concurs, de conformitat 
amb la mecànica que s’estableixi per a cada un d’ells a les BASES LEGALS 
PARTICULARS, s’haurà de contactar amb el premiat a través del mitjà de 
contacte establert a les BASES LEGALS PARTICULARS de cada un dels 
concursos, i se l’informarà de la seva condició de premiat i de les condicions 
per a la recollida del  premi.  
 
En els casos en què la comunicació es realitzi via telefònica, a efectes de 
comunicació serà vàlida la gravació d’un missatge en el contestador del 
telèfon informant de les esmentades circumstàncies. 
 
Si transcorreguts deu (10) dies des de la primera actuació per dur a terme la 
comunicació, no fos possible, s’entendrà que el premiat renuncia al premi. 
 
e) Condicions de recollida dels premis 
 
En el supòsit de concursos organitzats per Televisió de les Illes Balears, SA, 
el premiat podrà recollir el premi a les instal·lacions de l’operador de televisió, 
situades al c/ Madalena núm. 21, Polígon Son Bugadelles, 07180, Santa 
Ponça, Calvià, Mallorca.  
 
Per als concursos organitzats per Ràdio de les Illes Balears, SA, la recollida 
del  premi tendrà lloc a les instal·lacions de l’emissora, situades al c/ Manuel 
Azaña núm. 7A, 07006 Palma de Mallorca.  
 
El termini de recollida del premi es fixa en quinze (15) dies des de la 
comunicació al  premiat. 
 
La recollida del premi només es podrà fer efectiva prèvia identificació del 



concursant mitjançant l’exhibició del document nacional d’identitat o 
equivalent. L’organitzador del concurs podrà dur a termes les comprovacions 
que consideri necessàries amb la finalitat de verificar la veracitat de les dades 
proporcionades pels premiats 
 
El premiat ha d’assumir, si escau, les despeses de transport del premi. 
 
 
5.- PROTECCIÓ DE DADES 
 
En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades personals, TELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS, SA i/o RÀDIO DE 
LES ILLES BALEARS, SA informen tots els participants en els concursos que 
les dades personals que es facilitin s’inclouran a fitxers informatitzats, amb 
qualsevol de les següents finalitats:  
 

(i) celebració de sortejos, concursos i entrega dels premis 
corresponents;  

(ii) informar i realitzar activitats de promoció, tant de la cadenes com 
dels seus programes en particular; 

(iii) realització d’estudis sobre determinats programes. 
 
Si les dades fossin destinades a qualsevol altra finalitat no recollida en aquest 
apartat, s’ha de fer constar expressament a les BASES LEGALS 
PARTICULARS del concurs. 
 
El destinatari de la informació i responsable del tractament de dades és 
TELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS, SA i/o RÀDIO DE LES ILLES 
BALEARS, SA amb domicili al c/ Madalena 21, Polígon Industrial Son 
Bugadelles, 07180 Calvià, Mallorca, davant el qual es poden exercitar els 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través d’un escrit a 
l’esmentada entitat indicant com a assumpte “Registre www.ib3tv.com”. 
 
 
6.- OBLIGACIONS FISCALS 
 
El premi queda subjecte a les obligacions fiscals legalment establertes, 
especialment les resultants de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, que hauran d’assumir els guanyadors del sorteig. 
 
 
7.- MODIFICACIÓ DE LES BASES  
 
TELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS, SA i/o RÀDIO DE LES ILLES 
BALEARS SA es reserven el dret a modificar en qualsevol moment les 
condicions dels concursos anunciats, fins i tot la possible anul·lació abans del 
termini prefixat. En aquest supòsit, TELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS, SA 
i/o RÀDIO DE LES ILLES BALEARS, SA ho comunicaran públicament a 
través d’una nota informativa a la pàgina web www.ib3tv.com  i/o en el mitjà a 



través del qual es convocà el concurs. 
 
 
 
 
 
8.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
 
La mera participació a qualsevol dels concursos organitzats per TELEVISIÓ 
DE LES ILLES BALEARS, SA i/o RÀDIO DE LES ILLES BALEARS, SA 
implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases i la submissió expressa a les 
seves decisions interpretatives que realitzin TELEVISIÓ DE LES ILLES 
BALEARS, SA i/o RÀDIO DE LES ILLES BALEARS, SA.  
 
 
9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 
 
Les BASES del sorteig es regeixen per la llei espanyola. TELEVISIÓ DE LES 
ILLES BALEARS, SA i/o RÀDIO DE LES ILLES BALEARS, SA i els 
participants en el sorteig, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se 
sotmeten als jutjats i tribunals de Palma de Mallorca. 
 
 
Calvià, 6 d’abril de 2009 
 
 
 



 

 


