ACTUALITZACIÓ DE TARIFES EN LLICÈNCIES PER A LA COMUNICACIÓ
PÚBLICA DEL REPERTORI DE LA SGAE EN LOCALS
Amb motiu del canvi normatiu que va representar l’entrada en vigor de la Llei 21/2014, de 4 de
novembre, la SGAE ha hagut de dur a terme un procés de revisió de les seves tarifes per tal
d’ajustar-les plenament al nou marc tarifari.
D’altra banda, i tenint en compte el període de 3 anys des de l’entrada en vigor de la Llei
21/2014, al qual fa referència la seva disposició transitòria segona, 2), la SGAE ha subscrit nous
convenis amb associacions d’usuaris del seu repertori representatives del sector corresponent, a
partir dels quals s’han establert diferents tarifes de conformitat amb la normativa actual.
El procés d’actualització o revisió de les tarifes generals no es duu a terme d’acord amb l’IPC,
que va estar operatiu fins al 2014. En aquest sentit, en el període comprès entre els anys 2015 i
2017, ambdós inclosos, la SGAE no va realitzar cap procés d’actualització de les tarifes, de
manera que a partir de 2018 ha dut a terme la revisió corresponent al període esmentat, d’acord
amb el nou índex d’actualització aprovat per l’entitat:
% revisió anual = % variació anual IGC (*) + % variació anual del PIB nacional
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(*) D’acord amb la metodologia de càlcul de l’IGC, el valor de la variació anual pot estar entre un mínim de 0 (que seria d’aplicació
en cas que la variació sigui negativa) i un màxim del 2% (d’aplicació en cas que se superi aquest valor).

Per tot això, les factures rebuts emeses des del gener de 2018 s’han d’adaptar a les previsions
del marc normatiu actual. Per a qualsevol dubte o aclariment addicional que necessiti, no dubti a
posar-se en contacte amb qualsevol de les representacions o oficines de la SGAE.
NOVES FACTURES REBUTS TARIFES A TANT ALÇAT
Adaptació Llei 21/2014. Vegeu nota a www.sgae.es.

