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INTRODUCCIÓ

� Text Refòs de la Llei de Propietat Intel·lectual (1996)
� Autor

� Art. 5 TRLPI: Se considera autor a la persona natural que crea 
alguna obra artística, literaria o científica.

� Obres
� Art. 10 TRLPI: Son objeto de propiedad intelectual todas las 

creaciones originales literarias, artísticas o científicas 
expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, 
actualmente conocido o que se invente en el futuro 

� Tipus d’Obres:
� Obra en col·laboració
� Obra col·lectiva
� Obra composta
� Obra derivada 7



INTRODUCCIÓ

� Obra en col·laboració (Art.7 TRLPI):

� Los derechos sobre una obra que sea resultado unitario de la 

colaboración de varios autores corresponden a todos ellos.

� Para divulgar y modificar la obra se requiere el consentimiento de 

todos los coautores.

� Una vez divulgada la obra, ningún coautor puede rehusar 

injustificadamente su consentimiento para su explotación en la 

forma en que se divulgó.

� Los autores podrán explotar separadamente sus aportaciones, 

salvo que causen perjuicio a la explotación común
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INTRODUCCIÓ

� Obra col·lectiva (Art.8 TRLPI):
� Se considera obra colectiva la creada por la iniciativa y bajo la 

coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y 
divulga bajo su nombre y está constituída por la reunión de 
aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se 
funde en una creación única y autónoma, para la cual haya sido 
concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera 
de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada.

� Los derechos corresponden a la persona que la edite y divulgue 
bajo su nombre
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INTRODUCCIÓ

� Obra composta i independent (Art.9 TRLPI):

� Se considerará obra compuesta la obra nueva que incorpore una 

obra preexistente sin la colaboración del autor de esta última, sin 

perjuicio de los derechos que a éste le correspondan y de su 

necesaria autorización.

� La obra que constituya creación autónoma se considerará 

independiente, aunque se publique conjuntamente con otras.
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INTRODUCCIÓ

� Obra derivada (Art.11 TRLPI):

� Sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra original, 

también son objeto de propiedad intelectual:

� Las traducciones y adaptaciones

� Los arreglos musicales

� Cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o 

científica

� .../...
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INTRODUCCIÓ

� Drets d’Autor:

� Drets morals (Art. 14 TRLPI): 

Corresponden al autor los siguiente derechos irrenunciables e 
inalienables:

1º Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma

2º Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo 
pseudónimo o anómimamente

3º Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra

4º Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier 
deformación, modificación, alteración...

.../...
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INTRODUCCIÓ

� Drets d’explotació (drets econòmics): 

� Reproducció (Art. 18): Fijación de la obra en un medio que 

permita su comunicación y la obtención de copias de toda o 

parte de ella.

� Distribució (Art. 19): La puesta a disposición del público 

del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, 

préstamo...

� Comunicació Pública (Art. 20): Todo acto por el cual 

una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin 

previa distribución de ejemplares a cada una de ellas
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INTRODUCCIÓ

� Transformació (Art. 21): Comprende su traducción, 
adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que 
se derive una obra diferente.

Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultado de 
la transformación corresponderán al autor de esta última, sin 
perjuicio del derecho del autor de la obra preexistente de 
autorizar, durante todo el plazo de protección de sus derechos 
sobre ésta, la explotación de esos resultados en cualquier 
forma (.../...)

� Altres drets: Dret de remuneració per còpia privada (Art. 
25): La reproducción realizada exclusivamente para uso 
privado (.../...) originará una remuneración equitativa y única 
(.../...) dirigida a compensar los derechos que se dejaren de 
percibir por razón de la expresada reproducción. Este derecho 
será irrenunciable para los autores y los artistas, intérpretes o 
ejecutantes
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INTRODUCCIÓ

� La Gestió dels Drets d’Autor:

� Art. 17. Corresponde al autor el ejercicio exclusivo

de los derechos de explotación de su obra en 

cualquier forma y, en especial, los derechos de 

reproducción, distribución, comunicación pública y 

transformación que no podrán ser realizadas sin su 

autorización

� Com?
� Individualment

� De forma Col·lectiva: Entitats de Gestió
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LES ENTITATS DE GESTIÓ

� Títol IV TRLPI

� Característiques:
� No poden tenir ànim de lucre 

� Han de ser autoritzades pel Ministeri de Cultura

� Han de complir una sèrie de condicions regulades al Títol IV 
TRLPI
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LES ENTITATS DE GESTIÓ

� Funcions bàsiques de les Entitats de Gestió:
� Exercici efectiu drets: autoritzar /controlar/ cobrar /repartir.

� Fins interès general: llicències/convenis

� Factor equilibri: autor / “explotador” d’obres

� Funció Social: 

� Assistencials: pensions i ajudes

� Promocionals:beques, premis, patrocinis...

� Formació, etc
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LA SGAE

� La Societat General d’Autors i Editors (SGAE):
� Creada al 1932; deriva de la SAE (1899)
� Estatuts 1988, modificats al 2012
� Gestiona drets d’autor de:

� Obres Musicals y  de petit dret
� Obres de Gran Dret (Dramàtiques: teatre i coreografia)
� Obres Audiovisuals

� Representa a:
� Autors d’aquest tipus d’obres
� Editors Musicals
� Hereus
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LA SGAE

� Órgans de Govern:
• Assemblea General: 

- Órgan suprem d’expresió de voluntat social
- Anual Ordinaria, posibilidad de Extraordinaria

• Junta Directiva: 
- Órgan de govern i representació
- Integrada per 39 socis, elegits cada 4 anys

• Consell de Direcció: 
- Administració permanent i executiva
- Format per 13 membres de la Junta Directiva, el seu

President, el Director General, el Secretari General i 5 
directius tècnics
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LA SGAE

� 13 Oficines a l’Estat Espanyol

� 400 treballadors / 200 representants comercials

� Oficines a l’estranger: Cuba, Mèxic, Brasil, Argentina, USA 

� A 31/12/2014: 114.050 socis (18.654 a Catalunya –
18,7%)

� Any 2014: 3.903 nous socis (841 a Catalunya – 21,55%)

20



GESTIÓ PER LA SGAE

� INCORPORACIÓ A LA SGAE

� GESTIÓ de les OBRES DRAMÀTIQUES:
� Funcions Principals:

� L’autorització de representació

� La gestió dels drets d’autor

� L’Autorització de Representació:

� La Sol·licitud

� La Tramitació

� La Llicència d’Autorització
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GESTIÓ PER LA SGAE

�Registre d’Obres Dramàtiques:
� Registre de la Propietat Intel·lectual

� Registre a la SGAE:
� Obra Teatral

� Obra Coreogràfica

�Incorporació d’Obras Musicals:
� Principis

� En Obres Dramàtiques (Teatre i Coreografia)

�REPARTIMENT DE DRETS:
� TRLPI
� Gestió Eficaç:

� Cobrar
� Documentar
� Repartir 22



INCORPORACIÓ A LA SGAE

�Com Autor:
� Registrar mínim una obra
� Aportar documentació:

� Dni, passaport o permís de residència (si és estranger)
� Una foto carnet
� Pagar 15 € por despeses de tramitació internacional

� Complimentar la documentació de Sgae:
� Una fitxa de control de signatura
� Sol·licitud de Incorporació Autor
� Contracte de Gestió (per duplicat)
� A www.sgae.es // www.sgae.cat
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INCORPORACIÓ A LA SGAE

� Contracte de Gestió:
� L’autor cedeix en exclusiva a la Sgae per gestionar i 

administrar els drets de:
� Reproducció de soports sonors, audiovisuals o multimèdia
� Distribució
� Comunicació Pública
� Transformació
� Remuneració per còpia privada

� Queda exclòs, actuant la Sgae per mandat de 
l’autor:
� El dret generat per la representació escènica de les obres 

dramàtiques (teatre i coreografia): Condicions de Gestió / No pot
renunciar a la gestió per part de la SGAE
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INCORPORACIÓ A LA SGAE

� El contracte faculta a la Sgae a:
� Concedir llicències no exclusives d'utilització de les obres

sota remuneració segons tarifes generals o d'acord a
convenis amb associacions d'usuaris

� Recaptar, percebre i cobrar els drets derivats d'aquestes
llicències

� Procedir a la determinació de la part que correspongui
percebre segons les normes de repartiment

� Exercitar les accions que procedeixin en defensa dels drets
confiats

� Exercitar els drets i exercir la gestió en tots els països
estrangers mitjançant delegats, representants o altres
Entitats homòlogues (convenis de reciprocitat)
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INCORPORACIÓ A LA SGAE

� Durada: 3 anys, prorrogat per períodes iguals

� Àmbit territorial: Tots els països del món
(Convenis de Reciprocitat - CISAC)

� Es pot limitar la cessió respecte a l'àmbit territorial
i els tipus de drets

26



GESTIÓ A LES OBRES DRAMÀTIQUES

� Funcions Principals:

� Tramitar les autoritzacions per a representar i/o 
traduïr-adaptar:
� Obligatori segons el TRLPI (art. 14, 17 i 74)

� Gestionar els drets d’autor que es generin:
� Pel contracte de representació

� Pel registre de l’obra
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L’AUTORITZACIÓ

� La Sol·licitud:
� Per què: El Contracte de Representació Escènica (TRLPI)

� Com

� La Tramitació:
� Obra en exclusiva (no lliure)

� Obra lliure:
� Autor Sgae

� Autor Estranger o No Soci de Sgae

� La Llicència de Autorització:
� Grup Amateur: Carta d’Autorització

� Companyia Professional: Contracte-Autorització

28



LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ

� Per què?:
� Corresponde al autor (...) la exclusividad en la 

explotación de su obra (derechos morales). Art. 14 i 
17 TRLPI

� Toda cesión deberá formalizarse por escrito. Art.45 
TRLPI

� Contracte de Representació Teatral (Art. 74 
TRLPI):
� Por el contrato, el autor o sus derechohabientes ceden a una 

persona natural o jurídica el derecho de representar públicamente 

una obra literaria, dramática, musical, dramático-musical, 

pantomímica o coreográfica, mediante compensación económica.
29



LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ

� Com?:
� La SGAE actua per mandat de l'autor en les obres

de Gran Dret: és l'autor qui fixa les condicions

� Un autor soci de SGAE no pot renunciar a la gestió: 
cessió en exclusiva segons contracte amb Sgae

� Dos vies:
� Directament de l’Autor: Si no és soci de cap Entitat

� A través de SGAE: Imprès de sol·licitud on-line
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LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ

� Companyies Professionals:
� Projecte d’explotació
� Període: Màxim 5 anys
� Territori
� Caràcter: Exclusiva o No

� Grups amateurs:
� No project d’explotació
� Període: Número determinat de representacions (màxim 5)
� Territori
� Caràcter: Sempre sense Exclusiva
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LA TRAMITACIÓ

� Estat de l’Obra:
� Obra “No Lliure”: 

� La té en exclusiva una companyia professional.

� No es pot representar sense el seu permís

� Obra Lliure:
� Dos casos:

� Obra d’Autor Soci de SGAE

� Obra d’Autor No Soci de SGAE
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LA TRAMITACIÓ

� Obra d’Autor Soci de SGAE
� Traslladem el projecte a l'autor perquè decideixi (companyia 

professional) // Autoritzem automàticament (grup amateur)

� Obra d’Autor No Soci de SGAE:
� Traslladem el projecte a l’Agent o Societat Internacional

� Cas Especial: Obres de Domini Públic (DP)
� Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del 

autor y 70 años (u 80) después de su muerte (Art. 26 TRLPI)
� Obres originals en DP (sense versió protegida): No s’ha de 

sol·licitar cap permís
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LA LLICÈNCIA D’AUTORITZACIÓ

� Companyies Professionals: Contracte de 
Representació Teatral (Art. 74 TRLPI)
� Període: Màxim 5 anys. Si no s'indica, s'entén per 1 any
� Data Límit de la 1ª Representació: No pot ser superior a 2 anys

des de la data del contracte
� Territori: Si no s'indica s'entén que és el territori del lloc en què

se signa el contracte
� Caràcter: Exclusiva o No. Si no s'indica s'entén que és sense

exclusiva
� Idioma
� Si hi haurà o no adaptació i/o traducció: L'autor té dret a revisar-

la per a la seva aprovació. Normalment cedeix un % dels drets als 
autors de la versió

� Condicions Econòmiques:
� A-valoir
� Tarifes de representació 34



LA LLICÈNCIA D’AUTORITZACIÓ

� A-valoir:
� Pagament a compte de drets d'autor (bestreta)

� Import lliure fixat per titular de l'obra

� Habitual en obres  amb exclusiva

� Sol·licitant l'ha de pagar al moment de signatura del contracte

� S'amortitza i es retorna al sol·licitant en generar-se els drets

� Tarifes de drets d’Autor:
� Les fixen els titulars de l’obra

� Habituals: Es veuran al punt següent
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LA LLICÈNCIA D’AUTORITZACIÓ

� Grups Amateurs: Carta d’Autorització
� Període i Territori: Màxim 5 representacions detallant les dates i 

locals

� Caràcter: Sense Exclusiva 

� Idioma

� Si hi haurà o no adaptació i/o traducció: L'autor té dret a revisar-
la per a la seva aprovació. Normalment cedeix un % dels seus 
drets als autors de la versió
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REGISTRE D’OBRES

� Registre de la Propietat Intel·lectual:

� Registre Públic

� Mitjà de protecció eficaç

� No obligatori a partir del TRLPI (1996)
� Tít. Primero Art. 1: La propiedad intelectual de una obra literaria, 

artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su 

creación.

� Les idees són universals
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REGISTRE D’OBRES

� Obres objecte de registre:
� Obres científiques o literàries
� Composicions musicals
� Obres teatrals
� Obres cinematogràfiques i audiovisuals
� Escultures, pintures, dibuixos, gravats, litografies, historietes 

gràfiques i fotografies
� Projectes, plànols, maquetes d'obres arquitectòniques...
� Programes d'ordinador
� Bases de dades
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REGISTRE D’OBRES

� Registre a SGAE:
� No és un registre públic: limitat als Socis de la 

Entitat
� Finalitat: La gestió dels drets d’autor
� Mitjà de protecció eficaç
� Obligació segons el Contracte de Gestió:

� Cláusula Décima: Titular queda obligado a registrar las obras en 
Entidad inmediatamente de ser explotadas en alguna de las formas 
contempladas y en todo caso antes de que se lleve a cabo una 
utilización de las mismas, utilizando para ello el modelo de 
declaración que le facilitará esta última.
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REGISTRE D’OBRES

� Obres objecte de registre a la SGAE: 

� Obres musicals, amb o sense lletra, i altres de petit dret (acudits, 
sketchos...)

� Obres de Gran Dret: teatrals i coreogràfiques

� Obres audiovisuals (pel·lícules, sèries de tv, documentals, curts i 
animació)
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REGISTRE D’OBRA DRAMÁTICA

TEATRO

� Registre d’OBRA TEATRAL:
� Possibilitats de registre:

� Declaració d’Obra (imprés a la  web / Socis / Arts Escèniques)

� On-line: Sistema Socios en Línea

� Adjuntar exemplar del text 

� En cas d’incloure obres musicals:
� Partitures  o cd (si la música és original): Obra en Col·laboració

� Autorizatcions per utilitzar-les  (si la música és preexistent): 
Obra Composta

� Cas d’adaptació i/o traducció (Obra Derivada):
� Autorització de l’autor original (% de cessió a l’adaptador)
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REGISTRE D’OBRA DRAMÀTICA

TEATRE

� Distribució dels Drets:  

� Obra Original (en Col·laboració): Se 
estableixen de mutu acord entre tots els autors

� Obra Derivada: El percentatge corresponent a 
l'adaptador i/o traductor el determina el 
titular de l'obra original

� Obra Composta: 

� Titular obra original determina el seu 
percentatge 

� Si no ho fa: càlcul “prorrata-temporis”
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REGISTRE D’OBRA DRAMÀTICA

COREOGRAFIA

� Registre d’OBRA COREOGRÀFICA:
� Possibilitats de registre:

� Declaració d’Obra (imprés a la  web / Socis / Arts Escèniques)

� On-line: Sistema Socios en Línea

� Dvd o sinopsis de la coreografía

� Casos:
� Obra coreogràfica amb música original: Obra en Col·laboració. 

Adjuntar partitures o cd (dvd)
� Obra coreogràfica amb música preexistent: Obra Composta. 

Adjuntar autoritzacions per al seu ús (Art. 9 TRLPI)
� Obra coreogràfica amb música de domini públic: No és necessària 

cap autorització. 
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REGISTRE D’OBRA DRAMÀTICA

COREOGRAFIA

� Distribució dels Drets: 

� Obra Original (en Col·laboració): : S’estableixen 
de mutu acord entre els autors

� Obra Composta: 

� Titular obra original determina el seu 
percentatge 

� Si no ho fa:  càlcul “prorrata-temporis”

� Norma: Cessió mínima al coreògraf del 10%
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INCORPORACIÓ D’OBRAS MUSICALS

� Principis:
� Obra composta: La nova obra a la qual s’incorpora

música preexistent és una obra composta i, per 
tant, es necessita l’autorització del titular:
Art.9 TRLPI:

� Se considerará obra compuesta la obra nueva que incorpore una 

obra preexistente sin la colaboración del autor de esta última, sin 

perjuicio de los derechos que a éste le correspondan y de su 

necesaria autorización.
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INCORPORACIÓ D’OBRAS MUSICALS

� En Obra Dramàtica (Teatre o Coreografia):

� Si la música és original: Obra en Col·laboració 
(Coautoría)

� Adjuntar partituras / cd

� Distribució de %: Es pacten entre tots els 
autors inclòs el compositor de les músiques
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INCORPORACIÓ D’OBRES MUSICALS

� Si la música és preexistent: Obra Composta

� Autoritzacions per utilitzar-les: 
� Imprès de Sol·licitud on-line en web

� Des del 2015 no cal tenir el permís en uns casos 
determinats: s’indicarà al rebre la sol·licitud

� Distribució de %: Titular de la música 
determina el seu percentatge; si no ho fa es 
calcula per “prorrata-temporis”

� Norma Obres Coreogràfiques: cessió mínima 
obligatòria al coreògraf del 10%

� Si la música és de Dominio Públic: no cal cap  
autorització 47



REPARTIMENT DELS DRETS
� Art. 154 TRLPI:
� 1. El reparto de los derechos recaudados se efectuará equitativamente entre los

titulares de las obras o prestaciones utilizadas, con arreglo a un sistema
predeterminado en los estatutos y que excluya la arbitrariedad. El reparto y el pago de
derechos se efectuarán diligentemente.

� 2. La participación de los titulares en el reparto de los derechos recaudados por la
entidad de gestión será proporcional a la utilización de sus obras o prestaciones. Las
entidades de gestión establecerán los métodos y medios adecuados para obtener
información pormenorizada sobre el grado de utilización de las obras y prestaciones
por parte de los usuarios en su actividad, quedando obligados éstos a facilitar dicha
información en un formato acordado con las entidades de gestión. En los supuestos en
los que la obtención de la información se realice por vía electrónica se deberán
observar las normas o prácticas sectoriales voluntarias desarrolladas a nivel
internacional o de la Unión Europea para el intercambio electrónico de ese tipo de
datos.

Asimismo, la Asamblea general de la entidad de gestión podrá adoptar, ciertas reglas que
tengan en cuenta, en el reparto a las obras, interpretaciones, ejecuciones o transmisiones
culturalmente relevantes, o su naturaleza, primicia o cualquier otro aspecto
objetivamente razonable, así como los acuerdos internacionalmente alcanzados.

� 3. La acción para reclamar a las entidades de gestión el pago de cantidades asignadas
en el reparto a un titular, prescribe a los cinco años contados desde el 1 de enero del
año siguiente al de la puesta a disposición del titular de las cantidades que le
correspondan. 48



REPARTIMENT DELS DRETS
� 4. La acción para reclamar a las entidades de gestión el pago de cantidades recaudadas que estén

pendientes de asignación cuando, tras el procedimiento de reparto, no hayan sido identificados el
titular o la obra o prestación protegida prescribe a los cinco años contados desde el 1 de enero del
año siguiente al de su recaudación.

En el procedimiento de reparto, las entidades de gestión adoptarán las medidas necesarias para
identificar y localizar a los titulares de derechos. En particular, estas medidas incluirán:

� a) La verificación de datos de registro actualizado de los miembros de la entidad, así como de
registros normalizados de obras y prestaciones protegidas, y de otros registros fácilmente
disponibles.

� b) La puesta a disposición de los miembros, de otras entidades de gestión y del público de un
listado de obras y prestaciones cuyos titulares de derechos no hayan sido identificados o
localizados, conjuntamente con cualquier otra información pertinente disponible que pueda
contribuir a identificar o localizar al titular del derecho, en los términos del apartado 4.º del
artículo 157.1.d).

� 5. Las cantidades recaudadas y no reclamadas por su titular en el plazo previsto en los apartados 3
y 4 de este artículo serán destinadas por las entidades de gestión a las siguientes finalidades:

� a) A la realización de actividades asistenciales a favor de los miembros de la entidad y/o
actividades de formación y promoción de autores y artistas intérpretes y ejecutantes.

� b) A la promoción de la oferta digital legal de las obras y prestaciones protegidas cuyos derechos
gestionan, en los términos previstos en el artículo 155.1.c) 1.º y 3.º

� c) A acrecer el reparto a favor del resto de obras gestionadas por la entidad de gestión,
debidamente identificadas.

� d) A la financiación de una ventanilla única de facturación y pago.
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REPARTIMENT DELS DRETS

� Gestió de Drets Eficaç:

� Cobrar 

� Documentar

� Repartir

� COBRAR:

� Establiment de Tarifes en base a les Autoritzacions:

� Autoritzacions per Mandat: Obres de Gran Dret
(Dramàtiques)

� Autoritzacions per Llicències Generals / Convenis:
Resta d’Obres 50



REPARTIMENT DELS DRETS

�ARTS ESCÈNIQUES :

� Actuació per mandat: El titular de l’obra
determina les condicions (inclòs les tarifes)

� Tarifes habituals:

� 10% de taquilla

• Accès gratuït: Segons l’aforament del local i 
el tipus d’obra (Tabla de Tarifes) – Import
des de 19 € fins a 584 €
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REPARTIMENT: DOCUMENTAR

�TEATRE I COREOGRAFIA :

� Contracte de Representació: La companyia ha 
d’informar a priori de les representacions –
Agenda SGAE

� Fulls de taquilla que envien els teatres / 
organitzadors
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REPARTIMENT: PAGAMENT DELS DRETS
� Repartiment en funció del Registre de l’obra fet pels

seus autors

� Descompte mitjà d’Administració: 13% 

� Calendari: 

� ARTS ESCÈNIQUES:

� Mensualment
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DADES D’INTERÈS 2014

� A 31/12/2014 la SGAE estava formada per 114.050 socis
directes: 104.000 autors, 2.220 editors i 7.830 hereus

� Del 104.000 autors: 85.526 són músics, 10.036 autors d’obras
audiovisuals i 8.438 dramaturgs i coreògrafs

� A l’Estat espanyol resideixen 99.665 autors dels quals 18.654
viuen a Catalunya (18,7%). A l’estranger resideixen 4.335 autors

� Al 2014 van ingresar un total de 3.903 nous socis (841 a
Catalunya //21,55%)

� Al 2014 es van registrar 732.599 noves obres : 10,1 milions
d’obres registrades

� Al 2014 59.024 autors van registrar les seves obres on-line i
14.257 ho van fer amb paper
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GESTIÓ de DRETS d’AUTOR OBRES 
DRAMÀTIQUES
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