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BASES LEGALS GENERALS DE LES ACCIONS PROMOCIONALS D E L’ENS 
PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS, EN E NDAVANT EPRTVIB 
 
PRIMERA.- MARC GENERAL 
 
L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears té atribuïda per la Llei 15/2010, de 
22 de desembre de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, la gestió del 
servei de televisió i de radiodifusió autonòmica de les Illes Balears, que porta a terme 
de manera directa a través dels seus propis òrgans i mitjans. 
 
L'entitat està domiciliada al carrer Madalena, núm. 21 del polígon Son Bugadelles, 
Santa Ponça, Calvià (Mallorca) i és proveïda del CIF Q-0700458-C. 
 
L’EPRTVIB, a través de la seva pàgina web www.ib3.org, o de qualsevol altre mitjà 
que consideri adequat, convocarà periòdicament diversos concursos en l'àmbit de la 
Comunitat de les Illes Balears. 
 
Com a norma general, les presents BASES LEGALS GENERALS seran aplicables a 
tots els concursos, tot i que per a cada concurs s'establiran unes BASES LEGALS 
PARTICULARS que prevaldran sobre les presents en cas de contradicció. 
 
La participació en els concursos serà gratuïta i podran intervenir-hi totes aquelles 
persones que compleixin amb els requisits exigits a la BASE TERCERA. 
 
 
SEGONA.- DURADA  
 
La durada serà la indicada expressament en les BASES LEGALS PARTICULARS de 
cada concurs que s'organitzi. 
 
 
TERCERA.- PÚBLIC OBJECTIU  
 
Podran participar en els concursos totes les persones majors d'edat, a excepció dels 
empleats de l'Ens Públic de Radiotelevisió dels Illes Balears i els seus familiars per 
consanguinitat i per afinitat fins al tercer grau, així com els empleats de les seves 
empreses subcontractades. 
 
 
QUARTA.- CONCURS 
 
a) Mecànica 
 
La mecànica del concurs es farà constar en cadascuna de les BASES LEGALS 
PARTICULARS. 
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b) Premis 
 
L'objecte del premi s'especificarà en les BASES LEGALS PARTICULARS. 
 
Els premis seran nominatius i intransferibles, és a dir, en el cas que per qualsevol 
circumstància el premiat no pogués o no volgués acceptar el premi, o hi renunciés, el 
concurs quedaria desert. 
 
Els guanyadors tenen dret a renunciar al premi, el qual no podrà canviar-se pel seu 
valor en metàl·lic ni ser cedit a altres persones. 
 
Es podrà participar tantes vegades com es vulgui en qualsevol concurs, tot i que per a 
cada concurs es podrà resultar premiat una sola vegada. 
 
L´EPRTVIB es reserva el dret a substituir els premis per altres de similars 
característiques, sense que per això tingui dret el premiat a restitució ni compensació 
de cap tipus. 
 
c) Sorteig 
 
S'establirà en 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 per a cadascun dels mateixos s'estableixi en les BASES LEGALS 
PARTICULARS, es procedirà a contactar amb el premiat a través del mitjà de contacte 
establit a les BASES LEGALS PARTICULARS de cadascun dels concursos, i se li 
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 vàlid l'enregistrament d'un missatge al contestador del telèfon  per informar de les 
referides circumstàncies. 
 
En el cas que transcorreguts deu (10) dies des de la primera actuació per dur a terme 
la comunicació, aquesta no resultés possible, s'entendrà que el premiat renuncia al 
premi. 
 
e) Condicions de recollida dels premis 
 
En el supòsit de concursos organitzats per l'EPRTVIB relatius a l'activitat de 
comunicació audiovisual (IB3 TELEVISIÓ), 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. 
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Per als concursos organitzats per l’EPRTVIB relatius a l'activitat de radiodifusió (IB3 
RÀDIO), la recollida del premi tindrà lloc a les instal·lacions de l'emissora, situades al 
c. Manuel Azaña núm. 7A, 07006, Palma, 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. En el cas que el 
lliurament del premi el faci un tercer (patrocinador o similar), aquest podrà dur a terme 
les comprovacions que consideri necessàries per tal de verificar la veracitat de les 
dades proporcionades pels premiats. 
 
Les despeses de transport del premi, si escau, seran assumides pel premiat. 
 
CINQUENA.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DE LA 
IMATGE 
 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de 
Dades Personals, l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears informa a tots els 
participants en els concursos que les dades personals que es facilitin s'inclouran en 
fitxers informatitzats amb qualsevol de les següents finalitats: 
 
(i) celebració de sortejos, concursos i lliurament dels premis corresponents; 
(ii) informar i realitzar activitats de promoció, tant de la cadena com dels seus 
programes en particular; 
(iii) realització d'estudis sobre determinats programes. 
 
En el cas que les dades fossin destinades a qualsevol altra finalitat no recollida en el 
present apartat, es farà constar expressament en les BASES LEGALS PARTICULARS 
del concurs. 
 
El destinatari de la informació i responsable del tractament de dades és l’Ens Públic de 
Radiotelevisió de les Illes Balears, amb domicili a carrer Madalena núm. 21, polígon 
industrial Son Bugadelles, 07180 Calvià, Mallorca, davant qui es poden exercitar els 
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a la referida 
entitat indicant com a assumpte "Registre DADES (nom concurs"). 
 
Als efectes que preveu la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig de protecció civil del dret 
a l'honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, s’estableix que l'acceptació 
de la participació en la promoció implica l'atorgament exprés de l'autorització prevista 
en l'article 2 a l’EPRTVIB per utilitzar el seu nom i cognoms, així com la seva imatge, 
en qualsevol activitat pública o de difusió relacionada amb les promocions que es 
duguin a terme, sense que per això tingui dret a remuneració o obtenció de benefici 
diferent del lliurament de premi. La negativa implicarà la renúncia automàtica de la 
promoció. 
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El resultat del sorteig es publicarà a la pàgina web de l'EPRTVIB i a les seves xarxes 
socials, així com, si així es considera, es podrà emetre per la cadena el lliurament del 
premi. 
 
SISENA.- 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 assumiran els 
guanyadors del sorteig. 
 
SETENA.- MODIFICACIÓ DE LES BASES 
 
L’EPRTVIB es reserva el dret a acotar, prorrogar o modificar en qualsevol moment les 
condicions dels concursos anunciats i, fins i tot, a la seva possible anul·lació abans del 
termini prefixat. En aquest supòsit, ho comunicarà públicament mitjançant la inserció 
d'una nota informativa a la pàgina web www.ib3.org i/o en el mitjà pel qual es va 
convocar el concurs. Igualment, es reserva el dret d'eliminar de les promocions per 
causa justificada qualsevol usuari que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i 
el transcurs normal i reglamentari de les mateixes. 
 
 
VUITENA.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
 
La mera participació en qualsevol dels concursos organitzats per l’EPRTVIB implica 
l'acceptació íntegra de les presents Bases, sense cap reserva, i la submissió expressa 
a les decisions interpretatives de les mateixes que efectuïn des de l’EPRTVIB. Per a 
qualsevol consulta sobre aquestes, han de dirigir-se a marketing@ib3tv.com. 
 
 
NOVENA.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ  
 
Les bases del sorteig es regeixen per la llei espanyola i tant l’EPRTVIB com els 
participants amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels Jutjats i 
Tribunals de Palma de Mallorca. 
 
Calvià, 5 de març del 2019 
 
 
 
 
Andreu Manresa i Monserrat 
Director general de l'EPRTVIB 
 


