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CONTRACTE

Els que subscriuen:

Sr. José Miguel Fernández Sastrón,

en nom i representació, com a president,

de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE),

d’ara endavant l’ENTITAT, amb domicili a Madrid, carrer Fernando 

VI, núm. 4 (28004),

i

Cognoms

Nom 

Carrer 

Localitat 

amb  NIF  DNI  Passaport Permís de residència núm.:

d’ara endavant el TITULAR.

El TITULAR declara que coneix els Estatuts vigents de l’ENTITAT, 
d’acord amb els quals va sol·licitar la seva admissió; i l’ENTITAT 
declara que va admetre el TITULAR com a membre el dia

Les parts es reconeixen mútuament, d’acord amb la qualitat en què 
actuen, la capacitat legal necessària per contractar i obligar-se; 
ambdues parts formalitzen aquest contracte en compliment del que 
s’estableix en l’ordinal 2n del número 1 de l’article 17, i les 
disposicions concordants, dels Estatuts de l’ENTITAT, d’acord amb 
les clàusules següents.

Soci núm.:

de

societat general d'autors i editors

Contracte

gestió
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En virtut d’aquest contracte, i subjecte a les condicions que s’estableixen més endavant, el TITULAR 
cedeix de manera exclusiva a l’ENTITAT els drets següents, per tal que aquesta els gestioni i administri, 
amb les excepcions que s’indiquen en la clàusula segona: 

1) El dret de reproducció de suports sonors (fonogrames), audiovisuals (films cinematogràfics i
videogrames) o multimèdia.

2) El dret de distribució de les obres reproduïdes en exemplars sonors, audiovisuals o multimèdia, a
través de venda, permuta, préstec, lloguer o qualsevol altra forma, destinats a utilització privada o
pública (entesa la utilització pública amb l’amplitud que s’expressa més endavant en el número 3).

3) El dret de comunicació pública, que inclou: recitació, representació i execució (per tots els mitjans i
procediments); projecció o exhibició audiovisual en sales comercials ad hoc o en qualsevol altre
espai públic; emissió per ràdio o televisió (fins i tot per satèl·lit); retransmissió sense fil i difusió
pública de les obres que hagin estat televisades o emeses per radiodifusió, i transmissió per cable
d’aquestes mateixes obres.

4) Juntament amb algun dels anteriors, el dret exclusiu de transformar aquestes obres amb vista al
seu ús interactiu en produccions o transmissions de multimèdia, analògiques o digitals.

5) El dret de remuneració per còpia privada que es preveu en l’article 25 del text refós de la Llei de
propietat intel·lectual (TR.LPI) i el de remuneració pel lloguer de fonogrames o enregistraments
audiovisuals que es preveu en l’article 90.2 del mateix text legal.

No obstant el que s’ha establert en la clàusula anterior, s’exclouen de la cessió, i el TITULAR atorga a 
l’ENTITAT mandat exclusiu perquè els gestioni, els drets següents:

a) de representació escènica de les obres dramàtiques, dramaticomusicals, coreogràfiques,
pantomímiques i teatrals en general;

b) de remuneració corresponents a la comunicació pública i l’exportació d’obres audiovisuals,
prevista en els apartats 3 i 4 de l’article 90 del TR.LPI.

Aquest contracte es fa extensiu a totes les obres originals o derivades sobre les quals el TITULAR ostenti 
algun dret dels que s’esmenten en la clàusula anterior, en el moment d’incorporar-se a l’ENTITAT. 

Pel que fa a obres futures, tant originals com derivades, el TITULAR s’obliga a incloure-les dins aquest 
contracte, sempre que aquest es mantingui vigent. Aquesta obligació s’entendrà complerta pel simple 
registre de l’obra en l’ENTITAT, tant si es duu a terme a instàncies del TITULAR com de qualsevol persona 
que actuï en nom seu.

Clàusules

PRIMERA.-

SEGONA.-

TERCERA.-
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En virtut d’aquest contracte, es faculta l’ENTITAT perquè exerceixi, per compte del TITULAR, en nom i 
dret propis o en representació d’aquest, segons escaigui, els drets esmentats en les clàusules primera i 
segona, d’acord amb les disposicions dels Estatuts i del reglament o els reglaments de l’ENTITAT. A 
aquest efecte, el TITULAR se sotmet de manera expressa a aquestes disposicions i a aquelles que 
l’ENTITAT pugui establir, eventualment i d’acord amb les seves normes estatutàries, i que modifiquin, 
addicionin, complementin o desenvolupin les vigents, sempre que això no comporti cap alteració del que 
s’estableix de manera expressa en aquest contracte.

En el supòsit que l’ENTITAT modifiqui les condicions d’aquest contracte per la via de reformar els seus 
Estatuts o el seu reglament, les modificacions es comunicaran al TITULAR i, si en el termini de trenta dies 
naturals aquest no s’hi oposa, s'entendrà que les accepta.

De manera especial, aquest contracte faculta l’ENTITAT per a les actuacions següents:

a) concedir llicències no exclusives d’ús de les obres del TITULAR en les modalitats que s’indiquen
en les clàusules primera i segona, d’acord amb una remuneració quantificada segons les tarifes
generals o el que s’hagi pactat en contractes normatius formalitzats per l’ENTITAT amb
associacions d’usuaris representatives dels sectors corresponents;

b) recaptar, percebre i cobrar els drets derivats de les llicències esmentades o dels contractes o
disposicions legals d’acord amb els quals calgui fer efectius els drets de remuneració del TITULAR;

c) determinar la part dels drets recaptats que correspon que percebi el TITULAR, tot respectant les
normes de repartiment que tingui establertes l’ENTITAT en cada moment, d’acord amb les
disposicions dels seus Estatuts i reglament;

d) exercir les accions que escaigui, en judici i fora de judici, amb la legitimació que s’atorga a 
l’ENTITAT en l’article 150 del TR.LPI, per defensar els drets que li ha confiat el TITULAR, amb la 
possibilitat de transigir en les seves accions i desistir del seu plantejament processal,

e) i exercir els drets que se li concedeixen i dur a terme la gestió que se li atribueix en tots els països
estrangers inclosos en el territori per al qual s’atorga aquest contracte, mitjançant delegats,
representants o altres entitats amb finalitats anàlogues, subjectes, en aquest darrer cas, a allò que
l’ENTITAT hagi pactat o pacti amb aquestes en els corresponents contractes de representació
recíproca o unilateral.

La facultat que es concedeix en l’apartat a) es limita a les llicències que l’ENTITAT atorgui amb 

caràcter general i per a ús de qualssevol obres del seu repertori, tant l’actual com el futur, i les que, 
malgrat que no siguin de caràcter general, s’atorguin d’acord amb tarifes generals pel fet que no es 
tracti d’obres esmentades en l’article 157.3 del TR.LPI.

Quan es tracti d’una llicència no esmentada en el paràgraf anterior i, de manera especial, en els casos de 
primera reproducció (sincronització) d’una composició musical en una obra o un enregistrament 
audiovisual o en un fonograma, i en els supòsits en què s’exerceixin els drets esmentats en la clàusula 
segona, apartat a), l’ENTITAT haurà de demanar el consentiment previ al TITULAR o als seus drethavents, 

els quals podran negar-lo. El TITULAR o els seus drethavents, abans d’atorgar o negar el consentiment, es 
podran reservar la facultat de negociar directament les condicions de la llicència amb la persona que l’hagi 
sol·licitat.

QUARTA.-
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En el supòsit de coautoria, es respectarà el que s’estableix en l’article 7 del TR.LPI i prevaldrà com a 
remuneració la que fixi la majoria o, a manca d’aquesta, la mateixa ENTITAT, per a la qual cosa queda 
facultada de manera expressa.

Amb independència del tipus de llicència, l’ENTITAT haurà de reservar expressament a l’autor el seu dret 
moral.

L’autopromoció d’obres musicals del TITULAR per mitjà de la seva pròpia pàgina web es regirà pel que es 
disposa en l’annex 2 d’aquest contracte.

En el cas que el TITULAR tingui cedits, o cedeixi, a títol onerós els drets esmentats en la clàusula primera, 
d’acord amb el que es preveu en l’article 28.1 dels Estatuts, a un tercer que sigui membre de l’ENTITAT, 
la gestió que se li atribueix en aquest contracte es limitarà als drets que corresponguin al TITULAR com a 
conseqüència de la cessió.

El TITULAR no pot cedir els drets esmentats a tercers sense el consentiment per escrit de l’ENTITAT, en 
perjudici o incompliment d'aquest contracte.

La cessió i el mandat que s’atorguen a l’ENTITAT en aquest contracte són vàlids per a tots els països del 
món. 

No obstant el que es disposa en les clàusules primera i setena, el TITULAR pot limitar la cessió i el mandat 
dels seus drets d’acord amb el que s’estableix en l’article 14, apartats 3r i 4t, dels Estatuts de l’ENTITAT.

Sens perjudici del dret d’informació que, si escau, correspongui al TITULAR per la seva condició de soci 
de l’ENTITAT, aquest podrà sol·licitar i obtenir una còpia de la memòria anual d’aquesta i de les tarifes 
generals, els convenis sectorials, els models de contractes amb usuaris del repertori i els acords dels 
òrgans de govern que afectin la recaptació o el repartiment dels drets administrats.

L’ENTITAT enviarà al TITULAR un exemplar de qualsevol modificació dels Estatuts i del reglament o dels 
reglaments, amb les corresponents modificacions.

CINQUENA.-

SISENA.- 1)

SETENA.-

VUITENA.-

NOVENA.-

Aquest contracte tindrà una durada de tres anys, comptadors des del dia de l’admissió del TITULAR, i 
es prorrogarà de manera indefinida per períodes d’un any, tret de denúncia per escrit del TITULAR, 
amb un preavís de sis mesos. En aquest cas, el venciment efectiu es produirà al final de l’exercici 
corresponent a la data d’extinció del contracte.

No obstant això, el TITULAR podrà revocar en qualsevol moment l’autorització per gestionar drets, 
categories de drets o tipus d’obres, o bé retirar els drets o les categories de drets o tipus d’obres que 
cregui oportú, mitjançant comunicació escrita adreçada a la Societat, amb un preavís de sis mesos. La 
revocació o retirada entrarà en vigor al final de l’exercici corresponent a la data en què hagi vençut 
l’esmentat termini de preavís de sis mesos. 

No obstant el que s’ha establert en l'apartat anterior, i d’acord amb la disposició transitòria novena 
dels Estatuts de l’ENTITAT, en relació amb els drets d’autor que pertanyin als grups professionals de 
directors-realitzadors, argumentistes i guionistes, serà aplicable el que s’estableix en el compromís 4 
de l’Acord de rescissió convencional de l’expedient 239802, seguit davant el Servei de Defensa de la 
Competència, de 27 de novembre de 2003, en el qual s’estableix que la durada del contracte de gestió 
per a aquests grups professionals serà de tres anys, prorrogats automàticament per períodes d’un 
any, llevat denúncia per part del TITULAR comunicada per escrit a la SGAE abans del 30 de setembre 
de l’any natural, amb baixa efectiva a partir de l’1 de gener de l’any següent. 

3) En conseqüència, i pel que fa al mandat atribuït pel TITULAR en la clàusula segona, aquest té
caràcter irrevocable durant tota la vigència del contracte, i l’ENTITAT, en virtut del que es disposa en
l’article 152 del TR.LPI, no hi pot posar fi mitjançant renúncia.

2)



5/11
CONTRACTE

A petició del TITULAR, l’ENTITAT posarà a la seva disposició, o a disposició de la persona autoritzada, per 
tal que els pugui examinar i comprovar en el domicili social, els antecedents documentals que han servit 
de base per al repartiment de drets en què aquell té algun interès i també els justificants de la recaptació, 
quan aquesta correspongui a una llicència d’ús individualitzada.

La petició a què es fa referència en el paràgraf anterior s'ha de fer per escrit, s'hi ha d'indicar quins punts 
es vol comprovar i s'ha de presentar durant els 90 dies naturals següents a la data en què s’ha posat a 
cobrament la factura que el TITULAR vol comprovar.

Tots els pagaments de drets al TITULAR aniran acompanyats d’una liquidació en què, de manera 
succinta, es donarà compte de l’origen dels drets en qüestió i de les detraccions aplicades en conceptes 
de descomptes de recaptació i administració, impostos, etc.

El TITULAR, tan bon punt li són imputables les obres, d’acord amb el seu títol adquisitiu i el(s) grup(s) 
professional(s) al(s) qual(s) pertany, està obligat a:

A) Registrar-les en l’ENTITAT, de manera immediata tan bon punt siguin explotades en alguna de les 
formes previstes i, en tot cas, abans que se’n faci cap ús, per a la qual cosa ha de fer servir el 
model de declaració que se li facilitarà. Pel que fa a les obres futures i a les que encara no s'han 

publicat, ha de fer aquest registre de manera immediata així que siguin posades en explotació i, en 
tot cas, abans que se’n faci un ús secundari mitjançant la reproducció (distribució o comunicació 
pública).

B) Notificar per escrit a l’ENTITAT la formalització dels contractes que justifiquen els seus drets, i 
esmentar la data i el lloc de l’atorgament, el nom i el domicili dels cedents, les obres que 
s’hi inclouen, la durada, les claus de repartiment de drets acordades i els avançaments concedits.

C) Facilitar a l’ENTITAT qualsevol informació que aquesta sol·liciti en relació amb les obres i els
contractes relatius a aquestes, per exercir les seves funcions de gestió. A petició expressa de
l’ENTITAT, facilitar-li una còpia dels contractes, traduïda al castellà, si escau, i un exemplar de
l’edició gràfica de les obres, els quals seran retornats tan bon punt es compleixi la finalitat de
petició o es duguin a terme les mesures necessàries per deixar constància dels particulars de
l’exemplar que interessa.

D) No interferir en la gestió de l’ENTITAT, personalment o atorgant cessions o mandats de
representació a tercers perquè exerceixin els drets objecte d’aquest contracte, sense perjudici del
que es disposa en l’estipulació quarta.

E) No participar, de manera directa ni indirecta, en operacions d’acaparament i falsificació de 
declaracions o presa de dades relatives a l’ús d’obres del repertori de l’ENTITAT.

F) No concedir, de manera directa ni indirecta, cap participació en els drets derivats de la gestió que
té encomanada l’ENTITAT a empreses usuàries del repertori d’aquesta en les modalitats d’ús que
es preveuen en les seves tarifes generals quan, en virtut d’aquesta concessió, es pugui provocar
un ús preferencial injustificat de les obres del TITULAR. Per a les finalitats previstes en aquest
apartat, el TITULAR emplena la declaració que s’acompanya com a annex I i quedarà obligat en els
termes que s’hi estableixen.

DESENA.-
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G) Notificar a l’ENTITAT qualsevol modificació que afecti les dades personals aportades en el moment
de la seva incorporació o posteriorment.

H) Complir totes les altres obligacions previstes en aquest contracte i les que, si escau, li corresponen
com a soci.

Aquest contracte s’extingirà per les causes que legalment s’estableixen, sense perjudici del que es 
disposa en la  clàusula sisena i del que s’estableix tot seguit en les clàusules dotzena i tretzena.

En el supòsit de mort o declaració de defunció del TITULAR (persona física), els seus successors, tant a 
títol d’herència com de llegat, pel que fa als drets la gestió dels quals es va cedir o confiar a l’ENTITAT, 
continuaran vinculats a aquesta en els termes d’aquest contracte. 

Els hereus i legataris conjunts del TITULAR pel que fa als drets indicats hauran de designar un 
representant seu davant l’ENTITAT, al qual atorgaran el poder corresponent. L’ENTITAT podrà exigir que 
el poder esmentat es formalitzi en escriptura pública.

Els successors hauran d’acreditar la seva titularitat a l’ENTITAT, per a la qual cosa aportaran els 
documents necessaris.

En els supòsits de dissolució i liquidació del TITULAR (persona jurídica) i de fusió, absorció o cessió 
global del seu actiu i passiu, subsistirà aquest contracte amb els adjudicataris dels drets la gestió dels 
quals es va cedir o confiar a l’ENTITAT, i també amb la nova entitat, amb l’absorbent o amb el cessionari, 
segons escaigui, durant tota la seva vigència. Els adquirents dels drets expressats pels títols esmentats 
hauran d’aportar a l’ENTITAT la documentació corresponent a aquests, i si els drets han quedat atribuïts 
a diverses persones en comunitat, designaran un representant davant l’ENTITAT, al qual atorgaran el 
poder oportú. L’ENTITAT podrà exigir que el poder esmentat es formalitzi en escriptura pública.

El que s’ha establert en el paràgraf anterior s’entendrà sense perjudici del que es disposa en l’article 26 
dels Estatuts.

Seran causa de resolució d’aquest contracte a instàncies de l’ENTITAT:

a) el simple incompliment, per part del TITULAR, de qualsevol de les obligacions esmentades en el 
paràgraf segon de la clàusula tercera i en els apartats D) i E) de la clàusula desena;

b) l’incompliment reiterat per part del TITULAR d’alguna de les altres obligacions, malgrat el
requeriment exprés i per escrit de l’ENTITAT al TITULAR exigint-ne el compliment i advertint de la
seva determinació de resoldre el contracte si no s’atén el requeriment esmentat.

No obstant el que s’ha establert més amunt, no serà procedent la resolució del contracte per causa 
d’incompliment si, com a conseqüència d’això, el TITULAR es troba amb la impossibilitat de fer efectius 
els drets atribuïts dins el territori espanyol. En aquest cas, l’ENTITAT, sense perjudici de la seva acció per 
exigir el compliment del contracte, podrà reclamar al TITULAR, en concepte de rescabalament de danys i 
sanció per incompliment, una quantitat equivalent al duple dels descomptes de recaptació i administració 
que hauria percebut del TITULAR si no s’hagués comès l’incompliment.

ONZENA.-

DOTZENA.-

TRETZENA.-
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L’ENTITAT pot resoldre de manera parcial aquest contracte pel que fa als drets que, ateses les 

circumstàncies de la seva contractació amb els usuaris, siguin susceptibles de fer-se efectius sense la 
seva intervenció en el territori esmentat.

En tots els casos d’incompliment d’aquest contracte per part del TITULAR, l’ENTITAT pot exercir l’acció 

corresponent de rescabalament, sense perjudici del que es preveu en el segon incís del paràgraf segon 
d’aquesta clàusula.

Amb independència de les accions de resolució i de rescabalament que es preveuen en aquesta clàusula, 
en el supòsit d’incompliment de l’obligació expressada en l’apartat F) de la clàusula desena, el TITULAR 

estarà obligat, en concepte de sanció, a lliurar a l’ENTITAT, amb destinació a les seves obres 
assistencials, una suma igual a la que correspongui a la participació que aquell hauria cedit de manera 
indeguda, amb el límit del que hagi percebut o hagi de percebre pròpiament.

L’ENTITAT està facultada per concedir llicències no exclusives per a ús singular d’una o diverses obres 
dramàtiques, dramaticomusicals, coreogràfiques, pantomímiques i teatrals en general del TITULAR, en la 
modalitat de representació escènica, sense que calgui el consentiment previ del TITULAR, quan la 
representació sigui a càrrec d’una companyia d’aficionats.

La remuneració corresponent es fixarà d’acord amb els mínims recomanats, les tarifes generals o els 
convenis pactats amb associacions d’usuaris representatives del sector.

Aquesta clàusula modifica i complementa la clàusula QUARTA del contracte de gestió a l’empara del que 
es disposa en l’article 12.1, paràgraf segon, dels Estatuts de l’entitat. 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
l’informem que les dades de caràcter personal que ens faciliti passaran a formar part del fitxer «Socis», 
titularitat de la SGAE, i seran utilitzades per a la gestió dels drets que l’entitat té atribuïts i per a 
l’enviament de comunicacions i butlletins informatius, així com per a l’assistència i l’assessorament 
jurídics que la SGAE presta als seus socis. Totes les dades incloses en el formulari són necessàries per a 
la gestió descrita. Les seves dades poden ser cedides tant a la Fundació SGAE com a l’Institut Autor amb 
fins d’assistència, formació, assessorament jurídic i promoció dels drets de propietat intel·lectual, a la 
Mutualitat de Previsió Social d’Autors i Editors per a finalitats de previsió social, així com a bancs i caixes 
d’estalvis per al pagament de contraprestacions, a entitats asseguradores, al Ministeri de Cultura, a 
administracions públiques competents en la matèria i a les entitats de gestió amb què la SGAE pugui tenir 
relació en el desenvolupament de les seves activitats. Així mateix, les seves dades poden ser transferides 
internacionalment a països en què la SGAE disposi de seu (pot consultar la llista de seus a l’enllaç http://
www.sgae.es/es-ES/SitePages/corp-sedes-visitas.aspx), com també a altres entitats de gestió, que 
poden estar ubicades en països que no disposin del grau de protecció de dades adequat. Amb la 
signatura d’aquest contracte, vostè ens autoritza a dur a terme els tractaments, les cessions i les 
transferències internacionals de les seves dades descrits anteriorment. Pot exercir els seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se a la SGAE, carrer Fernando VI, 4, 28004 Madrid. Si per a la 
gestió encomanada a la SGAE vostè ens comunica dades de tercers, deu haver sol·licitat el consentiment 
de la persona afectada i haver-la informat del tractament de les dades per part de la SGAE.

Per a totes les qüestions que es puguin suscitar entre les parts en relació amb aquest contracte, totes 
dues se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de

CATORZENA.-

QUINZENA.-

SETZENA.-
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El TITULAR fixa com a domicili als efectes de notificacions i requeriments el que s’indica al començament 
d’aquest document. Si més endavant el canvia, s’obliga a comunicar-ho a l’ENTITAT per carta certificada 
amb comprovant de recepció, i s’entén que el manté al mateix lloc si no es fa efectiva aquesta 
comunicació.

I, un cop llegit aquest document, que s’estén en doble exemplar, ambdues parts el signen com a prova de 
conformitat.

Quan el TITULAR, a l’empara del que s’estableix en la clàusula VUITENA d’aquest contracte, limiti la 
cessió o el mandat mitjançant alguna de les vies esmentades en l’article 14, apartats 3r i 4t dels Estatuts 
de l’ENTITAT, es farà servir l’annex 1 d’aquest contracte per fer constar les categories i els territoris 
administrats.

A Data

El TITULAR L’ENTITAT

NOTA
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Annex 1. Clàusula modificativa (drets o territoris)

Signatura
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Annex 2. Autopromoció de música a la carta en pàgina web d’autor

El Sr. / La Sra.                                                                          en endavant 
el TITULAR, declara la seva intenció d’explotar en línia, de manera no comercial a través del lloc web del qual és 
titular, amb l’adreça electrònica
les obres musicals de la seva plena autoria relacionades amb la llista de l’apartat sisè d’aquest annex 2 (en endavant, 

les «obres promocionals») posant-les a disposició del públic, de manera que qualsevol destinatari pugui accedir-hi des 
del lloc i el moment que vulgui i, si escau, reproduir-les per a ús privat.

L’ús promocional de les obres promocionals es regirà pel que s’exposa a continuació:

1. Ús no comercial

1.1. S’entén per ús no comercial la posada a disposició del públic de les obres promocionals per part del TITULAR 

sense cap contraprestació econòmica i sense que hi hagi publicitat en el lloc web. 

1.2. El TITULAR coneix i accepta que les obres promocionals no s’exclouen de les llicències generals atorgades per la 
SGAE per als usos previstos en l’encapçalament d’aquest annex 2, és a dir, per a les explotacions d’obres musicals 
mitjançant la posada a disposició del públic, de manera que qualsevol destinatari pugui accedir-hi des del lloc i el 
moment que vulgui i, si escau, reproduir-les per a ús privat.

2. Ús d’obres en coautoria i d’obres editades

2.1 El TITULAR pot utilitzar en la pàgina web que s’ha indicat més amunt les obres promocionals compostes en 

col·laboració amb altres autors, socis de la SGAE, amb la condició que tots els coautors de les obres promocionals 
esmentades n’autoritzin expressament la inclusió en la pàgina web esmentada, de manera no comercial. 

2.2 El TITULAR pot utilitzar en la pàgina web que s’ha indicat més amunt les obres promocionals de les quals s’hagin 

cedit els drets d’explotació a un editor musical en virtut d’un contracte d’edició musical, amb la condició que l’editor 
n’autoritzi expressament la inclusió en la pàgina web esmentada, de manera no comercial. No cal aquesta autorització 

per als fragments d’obres promocionals d’una durada inferior a 15 segons. 

2.3 En relació amb les autoritzacions que s’indiquen en els apartats anteriors, cal seguir el model d’autorització que, 
amb aquesta finalitat, hagi establert la SGAE. S’entén que els coautors i/o editors poden revocar en qualsevol moment 

l’autorització indicada.

3. Caràcter gratuït

Atès que es tracta d’un sistema alternatiu d’administració d’obres, en consideració a les circumstàncies especials que 
concorren i per tal de facilitar una promoció més àmplia del repertori del TITULAR, l’ús de les obres promocionals en la 
pàgina web del TITULAR està exempt del pagament de drets d’autor.

4. Obligació de comunicació a la SGAE

El TITULAR s’obliga a comunicar a la SGAE, mitjançant un escrit adreçat al seu domicili, qualsevol variació de les 
obres promocionals que s’inclouen en les llistes i de l’adreça de la seva pàgina web que consta en aquest annex 2.
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5. Ús comercial de les obres promocionals

El TITULAR reconeix que l’ús comercial de qualsevol obra promocional, tant en la seva pròpia pàgina web com en qualsevol altra pàgina 
amb llicència de la SGAE, comporta de manera automàtica la conclusió dels termes i condicions d’aquest annex 2, i s’entén que aquestes 
estan subjectes a les condicions generals de llicència d’acord amb les tarifes generals de la SGAE.

Data de registre a 
la SGAE

6. Llista d’obres

TÍTOL Codi SGAE Titulars Promocionals

A

Signatura del titular
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Els que subscriuen:

Sr. José Miguel Fernández Sastrón,

en nom i representació, com a president,

de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE),

d’ara endavant l’ENTITAT, amb domicili a Madrid, carrer Fernando 

VI, núm. 4 (28004),

i

Cognoms

Nom 

Carrer 

Localitat 

amb  NIF  DNI  Passaport Permís de residència núm.:

d’ara endavant el TITULAR.

El TITULAR declara que coneix els Estatuts vigents de l’ENTITAT, 
d’acord amb els quals va sol·licitar la seva admissió; i l’ENTITAT 
declara que va admetre el TITULAR com a membre el dia

Les parts es reconeixen mútuament, d’acord amb la qualitat en què 
actuen, la capacitat legal necessària per contractar i obligar-se; 
ambdues parts formalitzen aquest contracte en compliment del que 
s’estableix en l’ordinal 2n del número 1 de l’article 17, i les 
disposicions concordants, dels Estatuts de l’ENTITAT, d’acord amb 
les clàusules següents.

Soci núm.:

de

societat general d'autors i editors

Contracte

gestió



2/11
CONTRACTE

En virtut d’aquest contracte, i subjecte a les condicions que s’estableixen més endavant, el TITULAR 
cedeix de manera exclusiva a l’ENTITAT els drets següents, per tal que aquesta els gestioni i administri, 
amb les excepcions que s’indiquen en la clàusula segona: 

1) El dret de reproducció de suports sonors (fonogrames), audiovisuals (films cinematogràfics i
videogrames) o multimèdia.

2) El dret de distribució de les obres reproduïdes en exemplars sonors, audiovisuals o multimèdia, a
través de venda, permuta, préstec, lloguer o qualsevol altra forma, destinats a utilització privada o
pública (entesa la utilització pública amb l’amplitud que s’expressa més endavant en el número 3).

3) El dret de comunicació pública, que inclou: recitació, representació i execució (per tots els mitjans i
procediments); projecció o exhibició audiovisual en sales comercials ad hoc o en qualsevol altre
espai públic; emissió per ràdio o televisió (fins i tot per satèl·lit); retransmissió sense fil i difusió
pública de les obres que hagin estat televisades o emeses per radiodifusió, i transmissió per cable
d’aquestes mateixes obres.

4) Juntament amb algun dels anteriors, el dret exclusiu de transformar aquestes obres amb vista al
seu ús interactiu en produccions o transmissions de multimèdia, analògiques o digitals.

5) El dret de remuneració per còpia privada que es preveu en l’article 25 del text refós de la Llei de
propietat intel·lectual (TR.LPI) i el de remuneració pel lloguer de fonogrames o enregistraments
audiovisuals que es preveu en l’article 90.2 del mateix text legal.

No obstant el que s’ha establert en la clàusula anterior, s’exclouen de la cessió, i el TITULAR atorga a 
l’ENTITAT mandat exclusiu perquè els gestioni, els drets següents:

a) de representació escènica de les obres dramàtiques, dramaticomusicals, coreogràfiques,
pantomímiques i teatrals en general;

b) de remuneració corresponents a la comunicació pública i l’exportació d’obres audiovisuals,
prevista en els apartats 3 i 4 de l’article 90 del TR.LPI.

Aquest contracte es fa extensiu a totes les obres originals o derivades sobre les quals el TITULAR ostenti 
algun dret dels que s’esmenten en la clàusula anterior, en el moment d’incorporar-se a l’ENTITAT. 

Pel que fa a obres futures, tant originals com derivades, el TITULAR s’obliga a incloure-les dins aquest 
contracte, sempre que aquest es mantingui vigent. Aquesta obligació s’entendrà complerta pel simple 
registre de l’obra en l’ENTITAT, tant si es duu a terme a instàncies del TITULAR com de qualsevol persona 
que actuï en nom seu.

Clàusules

PRIMERA.-

SEGONA.-

TERCERA.-
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En virtut d’aquest contracte, es faculta l’ENTITAT perquè exerceixi, per compte del TITULAR, en nom i 
dret propis o en representació d’aquest, segons escaigui, els drets esmentats en les clàusules primera i 
segona, d’acord amb les disposicions dels Estatuts i del reglament o els reglaments de l’ENTITAT. A 
aquest efecte, el TITULAR se sotmet de manera expressa a aquestes disposicions i a aquelles que 
l’ENTITAT pugui establir, eventualment i d’acord amb les seves normes estatutàries, i que modifiquin, 
addicionin, complementin o desenvolupin les vigents, sempre que això no comporti cap alteració del que 
s’estableix de manera expressa en aquest contracte.

En el supòsit que l’ENTITAT modifiqui les condicions d’aquest contracte per la via de reformar els seus 
Estatuts o el seu reglament, les modificacions es comunicaran al TITULAR i, si en el termini de trenta dies 
naturals aquest no s’hi oposa, s'entendrà que les accepta.

De manera especial, aquest contracte faculta l’ENTITAT per a les actuacions següents:

a) concedir llicències no exclusives d’ús de les obres del TITULAR en les modalitats que s’indiquen
en les clàusules primera i segona, d’acord amb una remuneració quantificada segons les tarifes
generals o el que s’hagi pactat en contractes normatius formalitzats per l’ENTITAT amb
associacions d’usuaris representatives dels sectors corresponents;

b) recaptar, percebre i cobrar els drets derivats de les llicències esmentades o dels contractes o
disposicions legals d’acord amb els quals calgui fer efectius els drets de remuneració del TITULAR;

c) determinar la part dels drets recaptats que correspon que percebi el TITULAR, tot respectant les
normes de repartiment que tingui establertes l’ENTITAT en cada moment, d’acord amb les
disposicions dels seus Estatuts i reglament;

d) exercir les accions que escaigui, en judici i fora de judici, amb la legitimació que s’atorga a 
l’ENTITAT en l’article 150 del TR.LPI, per defensar els drets que li ha confiat el TITULAR, amb la 
possibilitat de transigir en les seves accions i desistir del seu plantejament processal,

e) i exercir els drets que se li concedeixen i dur a terme la gestió que se li atribueix en tots els països
estrangers inclosos en el territori per al qual s’atorga aquest contracte, mitjançant delegats,
representants o altres entitats amb finalitats anàlogues, subjectes, en aquest darrer cas, a allò que
l’ENTITAT hagi pactat o pacti amb aquestes en els corresponents contractes de representació
recíproca o unilateral.

La facultat que es concedeix en l’apartat a) es limita a les llicències que l’ENTITAT atorgui amb 

caràcter general i per a ús de qualssevol obres del seu repertori, tant l’actual com el futur, i les que, 
malgrat que no siguin de caràcter general, s’atorguin d’acord amb tarifes generals pel fet que no es 
tracti d’obres esmentades en l’article 157.3 del TR.LPI.

Quan es tracti d’una llicència no esmentada en el paràgraf anterior i, de manera especial, en els casos de 
primera reproducció (sincronització) d’una composició musical en una obra o un enregistrament 
audiovisual o en un fonograma, i en els supòsits en què s’exerceixin els drets esmentats en la clàusula 
segona, apartat a), l’ENTITAT haurà de demanar el consentiment previ al TITULAR o als seus drethavents, 

els quals podran negar-lo. El TITULAR o els seus drethavents, abans d’atorgar o negar el consentiment, es 
podran reservar la facultat de negociar directament les condicions de la llicència amb la persona que l’hagi 
sol·licitat.

QUARTA.-
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En el supòsit de coautoria, es respectarà el que s’estableix en l’article 7 del TR.LPI i prevaldrà com a 
remuneració la que fixi la majoria o, a manca d’aquesta, la mateixa ENTITAT, per a la qual cosa queda 
facultada de manera expressa.

Amb independència del tipus de llicència, l’ENTITAT haurà de reservar expressament a l’autor el seu dret 
moral.

L’autopromoció d’obres musicals del TITULAR per mitjà de la seva pròpia pàgina web es regirà pel que es 
disposa en l’annex 2 d’aquest contracte.

En el cas que el TITULAR tingui cedits, o cedeixi, a títol onerós els drets esmentats en la clàusula primera, 
d’acord amb el que es preveu en l’article 28.1 dels Estatuts, a un tercer que sigui membre de l’ENTITAT, 
la gestió que se li atribueix en aquest contracte es limitarà als drets que corresponguin al TITULAR com a 
conseqüència de la cessió.

El TITULAR no pot cedir els drets esmentats a tercers sense el consentiment per escrit de l’ENTITAT, en 
perjudici o incompliment d'aquest contracte.

La cessió i el mandat que s’atorguen a l’ENTITAT en aquest contracte són vàlids per a tots els països del 
món. 

No obstant el que es disposa en les clàusules primera i setena, el TITULAR pot limitar la cessió i el mandat 
dels seus drets d’acord amb el que s’estableix en l’article 14, apartats 3r i 4t, dels Estatuts de l’ENTITAT.

Sens perjudici del dret d’informació que, si escau, correspongui al TITULAR per la seva condició de soci 
de l’ENTITAT, aquest podrà sol·licitar i obtenir una còpia de la memòria anual d’aquesta i de les tarifes 
generals, els convenis sectorials, els models de contractes amb usuaris del repertori i els acords dels 
òrgans de govern que afectin la recaptació o el repartiment dels drets administrats.

L’ENTITAT enviarà al TITULAR un exemplar de qualsevol modificació dels Estatuts i del reglament o dels 
reglaments, amb les corresponents modificacions.

CINQUENA.-

SISENA.- 1)

SETENA.-

VUITENA.-

NOVENA.-

Aquest contracte tindrà una durada de tres anys, comptadors des del dia de l’admissió del TITULAR, i 
es prorrogarà de manera indefinida per períodes d’un any, tret de denúncia per escrit del TITULAR, 
amb un preavís de sis mesos. En aquest cas, el venciment efectiu es produirà al final de l’exercici 
corresponent a la data d’extinció del contracte.

No obstant això, el TITULAR podrà revocar en qualsevol moment l’autorització per gestionar drets, 
categories de drets o tipus d’obres, o bé retirar els drets o les categories de drets o tipus d’obres que 
cregui oportú, mitjançant comunicació escrita adreçada a la Societat, amb un preavís de sis mesos. La 
revocació o retirada entrarà en vigor al final de l’exercici corresponent a la data en què hagi vençut 
l’esmentat termini de preavís de sis mesos. 

No obstant el que s’ha establert en l'apartat anterior, i d’acord amb la disposició transitòria novena 
dels Estatuts de l’ENTITAT, en relació amb els drets d’autor que pertanyin als grups professionals de 
directors-realitzadors, argumentistes i guionistes, serà aplicable el que s’estableix en el compromís 4 
de l’Acord de rescissió convencional de l’expedient 239802, seguit davant el Servei de Defensa de la 
Competència, de 27 de novembre de 2003, en el qual s’estableix que la durada del contracte de gestió 
per a aquests grups professionals serà de tres anys, prorrogats automàticament per períodes d’un 
any, llevat denúncia per part del TITULAR comunicada per escrit a la SGAE abans del 30 de setembre 
de l’any natural, amb baixa efectiva a partir de l’1 de gener de l’any següent. 

3) En conseqüència, i pel que fa al mandat atribuït pel TITULAR en la clàusula segona, aquest té
caràcter irrevocable durant tota la vigència del contracte, i l’ENTITAT, en virtut del que es disposa en
l’article 152 del TR.LPI, no hi pot posar fi mitjançant renúncia.

2)
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A petició del TITULAR, l’ENTITAT posarà a la seva disposició, o a disposició de la persona autoritzada, per 
tal que els pugui examinar i comprovar en el domicili social, els antecedents documentals que han servit 
de base per al repartiment de drets en què aquell té algun interès i també els justificants de la recaptació, 
quan aquesta correspongui a una llicència d’ús individualitzada.

La petició a què es fa referència en el paràgraf anterior s'ha de fer per escrit, s'hi ha d'indicar quins punts 
es vol comprovar i s'ha de presentar durant els 90 dies naturals següents a la data en què s’ha posat a 
cobrament la factura que el TITULAR vol comprovar.

Tots els pagaments de drets al TITULAR aniran acompanyats d’una liquidació en què, de manera 
succinta, es donarà compte de l’origen dels drets en qüestió i de les detraccions aplicades en conceptes 
de descomptes de recaptació i administració, impostos, etc.

El TITULAR, tan bon punt li són imputables les obres, d’acord amb el seu títol adquisitiu i el(s) grup(s) 
professional(s) al(s) qual(s) pertany, està obligat a:

A) Registrar-les en l’ENTITAT, de manera immediata tan bon punt siguin explotades en alguna de les 
formes previstes i, en tot cas, abans que se’n faci cap ús, per a la qual cosa ha de fer servir el 
model de declaració que se li facilitarà. Pel que fa a les obres futures i a les que encara no s'han 

publicat, ha de fer aquest registre de manera immediata així que siguin posades en explotació i, en 
tot cas, abans que se’n faci un ús secundari mitjançant la reproducció (distribució o comunicació 
pública).

B) Notificar per escrit a l’ENTITAT la formalització dels contractes que justifiquen els seus drets, i 
esmentar la data i el lloc de l’atorgament, el nom i el domicili dels cedents, les obres que 
s’hi inclouen, la durada, les claus de repartiment de drets acordades i els avançaments concedits.

C) Facilitar a l’ENTITAT qualsevol informació que aquesta sol·liciti en relació amb les obres i els
contractes relatius a aquestes, per exercir les seves funcions de gestió. A petició expressa de
l’ENTITAT, facilitar-li una còpia dels contractes, traduïda al castellà, si escau, i un exemplar de
l’edició gràfica de les obres, els quals seran retornats tan bon punt es compleixi la finalitat de
petició o es duguin a terme les mesures necessàries per deixar constància dels particulars de
l’exemplar que interessa.

D) No interferir en la gestió de l’ENTITAT, personalment o atorgant cessions o mandats de
representació a tercers perquè exerceixin els drets objecte d’aquest contracte, sense perjudici del
que es disposa en l’estipulació quarta.

E) No participar, de manera directa ni indirecta, en operacions d’acaparament i falsificació de 
declaracions o presa de dades relatives a l’ús d’obres del repertori de l’ENTITAT.

F) No concedir, de manera directa ni indirecta, cap participació en els drets derivats de la gestió que
té encomanada l’ENTITAT a empreses usuàries del repertori d’aquesta en les modalitats d’ús que
es preveuen en les seves tarifes generals quan, en virtut d’aquesta concessió, es pugui provocar
un ús preferencial injustificat de les obres del TITULAR. Per a les finalitats previstes en aquest
apartat, el TITULAR emplena la declaració que s’acompanya com a annex I i quedarà obligat en els
termes que s’hi estableixen.

DESENA.-
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G) Notificar a l’ENTITAT qualsevol modificació que afecti les dades personals aportades en el moment
de la seva incorporació o posteriorment.

H) Complir totes les altres obligacions previstes en aquest contracte i les que, si escau, li corresponen
com a soci.

Aquest contracte s’extingirà per les causes que legalment s’estableixen, sense perjudici del que es 
disposa en la  clàusula sisena i del que s’estableix tot seguit en les clàusules dotzena i tretzena.

En el supòsit de mort o declaració de defunció del TITULAR (persona física), els seus successors, tant a 
títol d’herència com de llegat, pel que fa als drets la gestió dels quals es va cedir o confiar a l’ENTITAT, 
continuaran vinculats a aquesta en els termes d’aquest contracte. 

Els hereus i legataris conjunts del TITULAR pel que fa als drets indicats hauran de designar un 
representant seu davant l’ENTITAT, al qual atorgaran el poder corresponent. L’ENTITAT podrà exigir que 
el poder esmentat es formalitzi en escriptura pública.

Els successors hauran d’acreditar la seva titularitat a l’ENTITAT, per a la qual cosa aportaran els 
documents necessaris.

En els supòsits de dissolució i liquidació del TITULAR (persona jurídica) i de fusió, absorció o cessió 
global del seu actiu i passiu, subsistirà aquest contracte amb els adjudicataris dels drets la gestió dels 
quals es va cedir o confiar a l’ENTITAT, i també amb la nova entitat, amb l’absorbent o amb el cessionari, 
segons escaigui, durant tota la seva vigència. Els adquirents dels drets expressats pels títols esmentats 
hauran d’aportar a l’ENTITAT la documentació corresponent a aquests, i si els drets han quedat atribuïts 
a diverses persones en comunitat, designaran un representant davant l’ENTITAT, al qual atorgaran el 
poder oportú. L’ENTITAT podrà exigir que el poder esmentat es formalitzi en escriptura pública.

El que s’ha establert en el paràgraf anterior s’entendrà sense perjudici del que es disposa en l’article 26 
dels Estatuts.

Seran causa de resolució d’aquest contracte a instàncies de l’ENTITAT:

a) el simple incompliment, per part del TITULAR, de qualsevol de les obligacions esmentades en el 
paràgraf segon de la clàusula tercera i en els apartats D) i E) de la clàusula desena;

b) l’incompliment reiterat per part del TITULAR d’alguna de les altres obligacions, malgrat el
requeriment exprés i per escrit de l’ENTITAT al TITULAR exigint-ne el compliment i advertint de la
seva determinació de resoldre el contracte si no s’atén el requeriment esmentat.

No obstant el que s’ha establert més amunt, no serà procedent la resolució del contracte per causa 
d’incompliment si, com a conseqüència d’això, el TITULAR es troba amb la impossibilitat de fer efectius 
els drets atribuïts dins el territori espanyol. En aquest cas, l’ENTITAT, sense perjudici de la seva acció per 
exigir el compliment del contracte, podrà reclamar al TITULAR, en concepte de rescabalament de danys i 
sanció per incompliment, una quantitat equivalent al duple dels descomptes de recaptació i administració 
que hauria percebut del TITULAR si no s’hagués comès l’incompliment.

ONZENA.-

DOTZENA.-

TRETZENA.-
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L’ENTITAT pot resoldre de manera parcial aquest contracte pel que fa als drets que, ateses les 

circumstàncies de la seva contractació amb els usuaris, siguin susceptibles de fer-se efectius sense la 
seva intervenció en el territori esmentat.

En tots els casos d’incompliment d’aquest contracte per part del TITULAR, l’ENTITAT pot exercir l’acció 

corresponent de rescabalament, sense perjudici del que es preveu en el segon incís del paràgraf segon 
d’aquesta clàusula.

Amb independència de les accions de resolució i de rescabalament que es preveuen en aquesta clàusula, 
en el supòsit d’incompliment de l’obligació expressada en l’apartat F) de la clàusula desena, el TITULAR 

estarà obligat, en concepte de sanció, a lliurar a l’ENTITAT, amb destinació a les seves obres 
assistencials, una suma igual a la que correspongui a la participació que aquell hauria cedit de manera 
indeguda, amb el límit del que hagi percebut o hagi de percebre pròpiament.

L’ENTITAT està facultada per concedir llicències no exclusives per a ús singular d’una o diverses obres 
dramàtiques, dramaticomusicals, coreogràfiques, pantomímiques i teatrals en general del TITULAR, en la 
modalitat de representació escènica, sense que calgui el consentiment previ del TITULAR, quan la 
representació sigui a càrrec d’una companyia d’aficionats.

La remuneració corresponent es fixarà d’acord amb els mínims recomanats, les tarifes generals o els 
convenis pactats amb associacions d’usuaris representatives del sector.

Aquesta clàusula modifica i complementa la clàusula QUARTA del contracte de gestió a l’empara del que 
es disposa en l’article 12.1, paràgraf segon, dels Estatuts de l’entitat. 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
l’informem que les dades de caràcter personal que ens faciliti passaran a formar part del fitxer «Socis», 
titularitat de la SGAE, i seran utilitzades per a la gestió dels drets que l’entitat té atribuïts i per a 
l’enviament de comunicacions i butlletins informatius, així com per a l’assistència i l’assessorament 
jurídics que la SGAE presta als seus socis. Totes les dades incloses en el formulari són necessàries per a 
la gestió descrita. Les seves dades poden ser cedides tant a la Fundació SGAE com a l’Institut Autor amb 
fins d’assistència, formació, assessorament jurídic i promoció dels drets de propietat intel·lectual, a la 
Mutualitat de Previsió Social d’Autors i Editors per a finalitats de previsió social, així com a bancs i caixes 
d’estalvis per al pagament de contraprestacions, a entitats asseguradores, al Ministeri de Cultura, a 
administracions públiques competents en la matèria i a les entitats de gestió amb què la SGAE pugui tenir 
relació en el desenvolupament de les seves activitats. Així mateix, les seves dades poden ser transferides 
internacionalment a països en què la SGAE disposi de seu (pot consultar la llista de seus a l’enllaç http://
www.sgae.es/es-ES/SitePages/corp-sedes-visitas.aspx), com també a altres entitats de gestió, que 
poden estar ubicades en països que no disposin del grau de protecció de dades adequat. Amb la 
signatura d’aquest contracte, vostè ens autoritza a dur a terme els tractaments, les cessions i les 
transferències internacionals de les seves dades descrits anteriorment. Pot exercir els seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se a la SGAE, carrer Fernando VI, 4, 28004 Madrid. Si per a la 
gestió encomanada a la SGAE vostè ens comunica dades de tercers, deu haver sol·licitat el consentiment 
de la persona afectada i haver-la informat del tractament de les dades per part de la SGAE.

Per a totes les qüestions que es puguin suscitar entre les parts en relació amb aquest contracte, totes 
dues se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de

CATORZENA.-

QUINZENA.-

SETZENA.-
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El TITULAR fixa com a domicili als efectes de notificacions i requeriments el que s’indica al començament 
d’aquest document. Si més endavant el canvia, s’obliga a comunicar-ho a l’ENTITAT per carta certificada 
amb comprovant de recepció, i s’entén que el manté al mateix lloc si no es fa efectiva aquesta 
comunicació.

I, un cop llegit aquest document, que s’estén en doble exemplar, ambdues parts el signen com a prova de 
conformitat.

Quan el TITULAR, a l’empara del que s’estableix en la clàusula VUITENA d’aquest contracte, limiti la 
cessió o el mandat mitjançant alguna de les vies esmentades en l’article 14, apartats 3r i 4t dels Estatuts 
de l’ENTITAT, es farà servir l’annex 1 d’aquest contracte per fer constar les categories i els territoris 
administrats.

A Data

El TITULAR L’ENTITAT

NOTA
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Annex 1. Clàusula modificativa (drets o territoris)

Signatura
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Annex 2. Autopromoció de música a la carta en pàgina web d’autor

El Sr. / La Sra.                                                                          en endavant 
el TITULAR, declara la seva intenció d’explotar en línia, de manera no comercial a través del lloc web del qual és 
titular, amb l’adreça electrònica
les obres musicals de la seva plena autoria relacionades amb la llista de l’apartat sisè d’aquest annex 2 (en endavant, 

les «obres promocionals») posant-les a disposició del públic, de manera que qualsevol destinatari pugui accedir-hi des 
del lloc i el moment que vulgui i, si escau, reproduir-les per a ús privat.

L’ús promocional de les obres promocionals es regirà pel que s’exposa a continuació:

1. Ús no comercial

1.1. S’entén per ús no comercial la posada a disposició del públic de les obres promocionals per part del TITULAR 

sense cap contraprestació econòmica i sense que hi hagi publicitat en el lloc web. 

1.2. El TITULAR coneix i accepta que les obres promocionals no s’exclouen de les llicències generals atorgades per la 
SGAE per als usos previstos en l’encapçalament d’aquest annex 2, és a dir, per a les explotacions d’obres musicals 
mitjançant la posada a disposició del públic, de manera que qualsevol destinatari pugui accedir-hi des del lloc i el 
moment que vulgui i, si escau, reproduir-les per a ús privat.

2. Ús d’obres en coautoria i d’obres editades

2.1 El TITULAR pot utilitzar en la pàgina web que s’ha indicat més amunt les obres promocionals compostes en 

col·laboració amb altres autors, socis de la SGAE, amb la condició que tots els coautors de les obres promocionals 
esmentades n’autoritzin expressament la inclusió en la pàgina web esmentada, de manera no comercial. 

2.2 El TITULAR pot utilitzar en la pàgina web que s’ha indicat més amunt les obres promocionals de les quals s’hagin 

cedit els drets d’explotació a un editor musical en virtut d’un contracte d’edició musical, amb la condició que l’editor 
n’autoritzi expressament la inclusió en la pàgina web esmentada, de manera no comercial. No cal aquesta autorització 

per als fragments d’obres promocionals d’una durada inferior a 15 segons. 

2.3 En relació amb les autoritzacions que s’indiquen en els apartats anteriors, cal seguir el model d’autorització que, 
amb aquesta finalitat, hagi establert la SGAE. S’entén que els coautors i/o editors poden revocar en qualsevol moment 

l’autorització indicada.

3. Caràcter gratuït

Atès que es tracta d’un sistema alternatiu d’administració d’obres, en consideració a les circumstàncies especials que 
concorren i per tal de facilitar una promoció més àmplia del repertori del TITULAR, l’ús de les obres promocionals en la 
pàgina web del TITULAR està exempt del pagament de drets d’autor.

4. Obligació de comunicació a la SGAE

El TITULAR s’obliga a comunicar a la SGAE, mitjançant un escrit adreçat al seu domicili, qualsevol variació de les 
obres promocionals que s’inclouen en les llistes i de l’adreça de la seva pàgina web que consta en aquest annex 2.
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5. Ús comercial de les obres promocionals

El TITULAR reconeix que l’ús comercial de qualsevol obra promocional, tant en la seva pròpia pàgina web com en qualsevol altra pàgina 
amb llicència de la SGAE, comporta de manera automàtica la conclusió dels termes i condicions d’aquest annex 2, i s’entén que aquestes 
estan subjectes a les condicions generals de llicència d’acord amb les tarifes generals de la SGAE.

Data de registre a 
la SGAE

6. Llista d’obres

TÍTOL Codi SGAE Titulars Promocionals

A

Signatura del titular
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