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Capítol I – TARIFA GENERAL PER A EMISSORES DE RÀDIO
Drets implicats / modalitats d’ús
L’autorització que s’atorga sota aquest epígraf faculta l’entitat radiodifusora a dur a
terme les operacions següents amb les obres del repertori de la SGAE:
A) En concepte de comunicació pública:
a) Emissió o difusió sense fils, exclusivament sonora, pel mitjà de la ràdio i en la
programació de l’entitat radiodifusora.
b) Retransmissió o difusió sense fils, exclusivament sonora, pel mitjà esmentat i en
programes emesos lícitament per una altra entitat radiodifusora.
c) Execució pública organitzada exclusivament per l’entitat radiodifusora amb la
finalitat de la seva emissió íntegra i inalterada, exceptuant-ne les interrupcions
publicitàries, en directe o en el termini de deu dies des del moment en què hagi
tingut lloc l’esmentada execució pública, i sense exigir preu d’entrada ni
contraprestació de cap mena. Aquesta autorització no empara les execucions
públiques en què s’exigeix preu d’entrada o contraprestació d’algun tipus, ni
tampoc les execucions públiques del repertori organitzades en interès o benefici
de tercers o que formen part de la programació o l’activitat d’una tercera entitat.
L’entitat radiodifusora es compromet a informar a les terceres entitats de
l’obligació d’obtenir l’autorització preceptiva de la SGAE.
d) Transmissió per cable de manera simultània, íntegra i inalterada de la
programació de l’entitat radiodifusora. Aquesta operació comprèn així mateix la
retransmissió simultània, íntegra i inalterada, sense possibilitat d’incorporació al
senyal d’altres continguts o dades addicionals als de l’emissió original, a través
de la radiodifusió digital (DAB) i també a través de xarxes digitals del tipus
Internet (simulcast).
e) Posada a disposició del públic dels programes radiodifosos (o part d’aquests
programes) que hagi emès o transmès amb anterioritat l’entitat radiodifusora, a
més de previsualitzacions, que complementin les emissions inicials, per tal que
els destinataris puguin accedir en línia de manera gratuïta als programes
radiodifosos des del lloc i en el moment que triï cadascun, ja sigui mitjançant la
tecnologia streaming, podcast o qualsevol altra de similar.
f) Incorporació de qualsevol obra del repertori emesa per l’entitat radiodifusora a
un programa adreçat a un satèl·lit que en permeti la recepció directa i/o a través
d’una altra entitat, sempre que aquesta darrera entitat disposi de l’autorització
de l’autor de l’obra o dels seus drethavents.
B) En concepte de reproducció:
a) Enregistrament per part de l’entitat radiodifusora, o a iniciativa seva, i per a les
seves pròpies emissions sense fils (en directe o diferides), sense limitació pel
que fa al nombre de vegades que es pugui emetre l’enregistrament mentre
estigui vigent aquest contracte.
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b) Confecció de còpies dels enregistraments esmentats en l’apartat anterior i
expedició d’aquestes còpies a altres entitats de ràdio amb vista, únicament, al
seu ús en les emissions de les entitats destinatàries.
c) Comunicació pública de les obres del repertori efectuada en les emissions
autoritzades per aquest epígraf a partir de suports mecànics lícitament produïts
però no autoritzats per a l’execució pública ni per a la radiodifusió.
d) Enregistrament per part de l’entitat radiodifusora, o a iniciativa seva, dels
programes radiodifosos esmentats en la lletra e) de l’apartat A) anterior en un
fitxer digital connectat a una xarxa digital del tipus Internet, i només a fi i efecte
de la seva posada a disposició.

C) Els epígrafs A) y B) anteriors no autoritzen:
a)

La primera fixació de les obres en espots publicitaris.

b)

La difusió per ràdio d’execucions públiques organitzades per tercers i no
exceptuades legalment del dret de l’autor.

Usuaris segons activitat econòmica
Tot tipus d’emissores de ràdio, entre altres, emissores per via hertziana, satèl·lit,
cable, ADSL i qualsevol altra modalitat de caràcter anàleg.
Capítol II – DESGLOSSAMENT I EXPLICACIÓ DELS COMPONENTS DE
LA TARIFA
La tarifa per a emissores de ràdio que es presenta en aquesta memòria és el resultat
d’adaptar la tarifa preexistent fins a la data a les disposicions que conté l’Ordre
ministerial ECD/2574/2015 de metodologia per a la fixació de les tarifes generals en
relació amb la remuneració exigible per l’ús del repertori de les entitats de gestió de
drets de propietat intel·lectual (d’ara endavant, l’Ordre ECD/2574/2015). En particular,
es compleixen diferents criteris que, d’acord amb el que fixa aquesta ordre, permeten
entendre que la tarifa és equilibrada i, per tant, no resulta desproporcionada ni abusiva
per als usuaris.
La tarifa actual adapta la tarifa preexistent a les disposicions que conté l’Ordre
ECD/2574/2015, en especial a l’obligació d’oferir a l’usuari una tarifa per ús efectiu
(TUE) i una tarifa per disponibilitat mitjanada (TDM). Obeeix, de la mateixa manera, a
les necessitats particulars generades pel desenvolupament tecnològic i pels canvis
que s’han produït en el mercat de la ràdio. Així mateix, inclou els serveis a demanda,
complementaris a l’emissió radiofònica. Aquests serveis a demanda, que
tecnològicament es van desenvolupar posteriorment a la redacció original de la tarifa,
avui dia tenen una implantació generalitzada en el sector de la ràdio, on representen
una part important de l’activitat, especialment pel que fa al posicionament i l’estratègia
de comunicació.
Aquesta nova redacció de la tarifa, d’acord amb les circumstàncies actuals del mercat,
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recull les noves formes d’ús del repertori en activitats complementàries a la simple
emissió radiofònica i comporta una ampliació del l’ús dels drets en l’activitat de
l’usuari.
La posada a disposició del públic dels programes radiodifosos que ha emès o
transmès anteriorment l’entitat radiodifusora permet als destinataris accedir en línia
als programes emesos des del lloc i en el moment que triï cadascun. En relació amb
l’emissió en directe, la posada a disposició a demanda ofereix un innegable valor
afegit a l’explotació de l’obra, ja que permet al destinatari final seleccionar activament
el contingut que vol escoltar, amb més mobilitat i ubiqüitat, de manera que els
continguts s’especialitzen i interactuen amb un públic més receptiu. A més a més,
aquest tipus de serveis ofereixen a l’usuari una repercussió més gran i una audiència
potencial més àmplia i duradora en el temps, fet que, unit al que s’ha exposat
anteriorment, atorga més valor a l’explotació de l’obra.

Preu per l’ús de drets (PUD)
El preu per l’ús dels drets (PUD) ha de reflectir el valor econòmic que, per a l’activitat
de l’usuari, comporta l’ús dels drets (VEUAU): una tarifa que aproxima de la manera
més eficient el pagament dels usuaris al VEUAU de cadascun d’ells i que permet
assolir l’objectiu d’obtenir una tarifa equitativa i no discriminatòria, sense que se’n
puguin derivar diferències per a usuaris per prestacions i usos equivalents.
No es pot parlar d’activitats diferents dins del sector d’emissores de ràdio, ja que
l’activitat de totes elles és la mateixa, si bé amb una combinació diferent dels dos
inputs principals de l’activitat, música i paraula, en funció de l’emissora, amb l’objectiu
de competir per captar una audiència amb interessos variats i que demana aquesta
diferenciació en l’oferta radiofònica.
En conseqüència, l’ús del repertori d’obres administrades per la SGAE dins l’activitat
d’una emissora és anàleg i té el mateix objectiu de maximitzar audiències, tot i que
amb una intensitat diferent segons l’emissora, i és justament en aquesta diferència
d’ús en què es basen les diferències en el preu per ús dels drets que satisfan les
emissores.
La tarifa per a emissions de ràdio és equitativa i no discriminatòria, ja que les
diferències tarifàries entre usuaris responen a diferències objectives en el valor
econòmic de l’ús dels drets. El criteri subjacent a les tarifes és que permeti classificar
els usuaris en funció de la intensitat d’ús del repertori en la seva activitat. Aquesta
intensitat —o consum de música— es mesura com el percentatge d’ús d’obres del
repertori de la SGAE en relació amb el temps total d’emissió de l’emissora de ràdio.
En la tarifa per ús efectiu (TUE) per a emissions lineals, s’ha d’aplicar la tarifa que
correspongui al grau d’ús efectiu de les obres del repertori en relació amb el temps
total d’emissió que resulti d’aplicar la fórmula següent:
Tarifa per ús efectiu = 1,5% + (4,5% x % ús efectiu)
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En la tarifa per ús efectiu (TUE) per a emissions a demanda, s’ha d’aplicar la tarifa
que correspongui al grau d’ús efectiu de les obres del repertori en relació amb el
temps total dels accessos o els consums duts a terme que resulti d’aplicar la fórmula
següent:
Tarifa per ús efectiu = 7,5% x % ús efectiu
En la tarifa per disponibilitat mitjanada (TDM) per a emissions lineals, cadascun
dels centres emissors de l’entitat radiodifusora s’ha de classificar segons els intervals
següents, en funció de l’ús del repertori en les seves emissions respectives:
Trams d’ús de repertori musical
De 0% a 10%
D’11% a 70%
De 71% a 100%

Núm. d’interval
1
interval
2
3

I s’han d’aplicar les tarifes corresponents a l’interval d’ús en què estigui classificat cada
centre emissor, d’acord amb la taula següent:
Interval
1
2
3

Per com. pública i reproducció
1,5%
3,6%
6,0%

En la tarifa per disponibilitat mitjanada (TDM) per a emissions a demanda
(posada a disposició de programes emesos en l’emissió primària), l’entitat
radiodifusora s’ha de classificar segons els intervals següents, en funció de l’ús del
repertori en els accessos o els consums duts a terme:
Trams de uso de repertori musical
De 0% a 10%
De 11% a 70%
De 71% a 100%

Núm. d’interval
1
2
3

S’apliquen les tarifes corresponents a l’interval d’ús en què estigui classificada l’entitat
radiodifusora, d’acord amb la taula següent:
Interval
1
2
3

Per com. pública i reproducció
1,875%
4,5%
7,5%

Criteris que reflecteixen la importància d’ús:
Rellevància d’ús (importància qualitativa)
La primera aproximació al valor econòmic que per a l’activitat de l’usuari comporta l’ús
dels drets (VEUAU) consisteix a determinar en quina mesura l’ús del repertori afecta
qualitativament l’activitat de l’usuari.
La rellevància d’ús és el criteri per determinar en quina mesura l’ús del repertori
afecta qualitativament l’activitat de l’usuari. L’Ordre ECD/2574/2015, en el seu article
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5è, estableix que la rellevància de l’ús del repertori en el conjunt de l’activitat de
l’usuari s’ha d’identificar amb el major o menor grau d’importància de l’ús del repertori
de les entitats de gestió en la seva activitat i, a aquest efecte, distingeix tres nivells de
rellevància de l’ús del repertori.
L’ús del repertori té caràcter principal, i per tant màxima rellevància, quan el seu ús és
imprescindible per al desenvolupament de l’activitat de l’usuari.
L’ús del repertori musical de la SGAE per a emissores de ràdio té una rellevància
principal, atès que les emissores de ràdio no poden desenvolupar normalment la
seva activitat econòmica sense que es vegin alterats decisivament els seus ingressos
en cas que no utilitzin el repertori de l’entitat. Des del punt de vista econòmic, l’ús del
repertori s’ha de concebre com un dels inputs productius dins l’activitat econòmica de
l’usuari que li permet oferir un bé o un servei de determinada qualitat. Una emissora
de ràdio, quan combina l’ús de música i de paraula en les seves emissions, té
l’objectiu d’aconseguir una audiència que li permeti maximitzar els ingressos de
l’emissora.
Prescindir de l’ús del repertori en les emissores de ràdio afecta de manera essencial
la seva activitat, ja que es tracta d’un element imprescindible, fins al punt que, en cas
que en cessi l’ús, les emissores senzillament no podrien dur a terme la seva activitat.
Intensitat d’ús (importància quantitativa)
El nivell d’ús del repertori en l’activitat de l’usuari ―o la intensitat d’ús― representa
una mesura de quantitat, és a dir, és el pes que té l’ús computat en relació amb el
conjunt de l’activitat de l’usuari, independentment de les obres concretes de les quals
faci ús.
La intensitat d’ús d’una emissora s’obté mitjançant el quocient, expressat en
percentatge, que resulti de dividir el temps d’ús del repertori entre el temps total
d’emissió (programació) del centre radiodifusor. Generalment es denomina
percentatge de consum de música de l’emissora i determina amb exactitud quant de
temps representa l’ús de les obres del repertori dins l’activitat de l’usuari.
La SGAE, amb l’ajut d’empreses externes especialitzades en la monitorització i el
mesurament d’usos de les emissores de ràdio, ha elaborat diversos treballs i estudis
amb l’objectiu de conèixer el consum de repertori de les emissores.
A aquest efecte, s’han dut a terme mesuraments de les principals cadenes de ràdio
(convencionals, musicals, públiques i privades), que en conjunt abasten la pràctica
totalitat del mercat dels drets d’autor del sector, i la principal conclusió és que el 85%
de les cadenes de ràdio tenen un ús del repertori musical superior al 50% del temps
total de programació, fet que evidencia sense cap mena de dubte una intensitat d’ús
molt rellevant.
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Grau d’ús efectiu (importància nominal)
L’article 5.2 de l’ordre ministerial estableix que el grau d’ús efectiu està
necessàriament relacionat amb la identificació individualitzada de les obres utilitzades
per l’usuari, raó per la qual és incompatible amb l’ús de tècniques estimatives.
Avui dia, les tecnologies de la informació que permeten monitoritzar les emissions de
ràdio es basen en tecnologies que distingeixen en els àudios les parts que inclouen
música, ja sigui en primer pla o com a música de fons, de les que no n’inclouen i que
es classifiquen com a parla. Per dur terme aquest tipus d’anàlisis, es parteix d’un
àudio de ràdio del qual s’extreu un espectrograma. D’aquest espectrograma, se
n’estudien 60 descriptors únics per a cada segment d’àudio analitzat, tenint-ne en
compte el ritme, els tons, els mínims i màxims d’amplitud, etc. A partir d’aquests
descriptors s’extreuen les estadístiques i es generen automàticament informes que
especifiquen el percentatge total d’ús de música sobre la durada total de l’àudio
d’estudi.
La tecnologia descrita no permet, tanmateix, la identificació individual de les obres
utilitzades, fet que implica importants costos addicionals d’anàlisi manual, raó per la
qual és impossible obtenir el grau real d’ús efectiu a un cost raonable.
L’aplicació de la tarifa per a emissores de ràdio no requereix la identificació
individualitzada de les obres utilitzades. N’hi ha prou amb conèixer el grau d’intensitat
d’ús, que es pot obtenir a costos raonables amb les tecnologies existents actualment,
descrites més amunt.

Criteris que reflecteixen la representativitat de les entitats:
L’amplitud del repertori, que mesura la representativitat de l’entitat de gestió en el
conjunt de les obres o prestacions utilitzades per l’usuari, permet ajustar el valor que
comporta el fet d’utilitzar el repertori d’una entitat en comparació amb el que pugui
oferir una altra entitat que gestioni drets de la mateixa naturalesa.
El repertori musical que utilitzen les emissores de ràdio és gestionat de manera
pràcticament íntegra per la SGAE, que a més de representar més de 100.000 socis,
també representa a l’Estat espanyol els socis de 139 societats radicades en 210
països, el repertori de les quals supera de llarg els 80 milions d’obres. A la pàgina web
www.sgae.es/www.sgae.cat es poden consultar tots els títols que configuren el
repertori administrat per la SGAE.
A l’Estat espanyol no hi ha cap altra entitat de gestió autoritzada pel Ministeri de
Cultura que representi els autors de les obres musicals utilitzades per les emissores
de ràdio, fet que equival a una amplitud màxima del repertori. De fet, l’amplitud del
repertori de la SGAE és tan gran que la jurisprudència ha establert la presumpció que
els actes de comunicació pública abasten obres incloses en el repertori de la SGAE,
atesa l’extensió del repertori gestionat per aquesta entitat.
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Ingressos vinculats a l’ús del repertori – Valor que els drets generen en
l’activitat de l’usuari
La base per a l’aplicació de les tarifes està constituïda per la totalitat dels ingressos
bruts d’explotació vinculats a l’activitat radiodifusora. Entre altres, en formen part, a
títol enunciatiu i no pas exhaustiu, els ingressos procedents de quotes d’associats o
abonats, les subvencions rebudes directament relacionades amb l’emissió radiofònica
i els ingressos bruts de publicitat. Se n’exclouen, a efectes de l’aplicació de les tarifes
corresponents, els ingressos financers i els procedents de la venda de programes.
S’entén per ingressos bruts de publicitat la contraprestació total que l’anunciant pagui
o s’obligui a pagar a l’entitat radiodifusora per la difusió del seu anunci. El mateix
criteri d’ingressos bruts de publicitat s’ha d’aplicar en els supòsits de lloguer d’antena
a un tercer per part de l’entitat radiodifusora, encara que l’esmentat tercer sigui el
perceptor de la contraprestació dels anunciants.
Com a ingressos publicitaris computa tota la publicitat que duguin a terme els
anunciants en totes les seves formes, com ara, entre d’altres i amb caràcter d’exemple
i no pas exhaustiu, publiinformació, bartering (bescanvi per programa), patrocini o
esponsorització (aquest concepte inclou les quantitats destinades pels patrocinadors a
la producció o coproducció d’emissions del radiodifusor). En el cas de publicitat que
no se satisfà mitjançant contraprestació dinerària, els ingressos corresponents a
aquest tipus d’espais s’han de calcular aplicant-los la tarifa que l’emissora sol aplicar
més generalment als anunciants o a les agències per l’emissió d’espais de
característiques anàlogues.
En el supòsit que l’entitat radiodifusora ofereixi emissions a demanda (posada a
disposició de programes emesos en l’emissió primària), aquestes emissions s’han de
computar també a la base per a l’aplicació de la tarifa els ingressos vinculats a
aquesta modalitat d’explotació, com ara els ingressos publicitaris mitjançant la inserció
de bàners, pop-ups, etc., relacionats amb l’emissió radiofònica. A aquests ingressos
se’ls ha de donar el mateix tractament que s’estableix per als ingressos de publicitat.
Preu del servei prestat
Tenint en compte la gran dispersió de volum de negoci que presenten els usuaris
d’aquest sector, amb empreses que facturen milions d’euros i d’altres que
pràcticament no tenen facturació i que són el resultat de l’aportació d’aficionats o
voluntaris, el preu del servei prestat (PSP) d’aquesta modalitat tarifària es calcula de
manera global per a tot el sector, i s’ha d’interpretar com el percentatge que els costos
definits com a preu del servei prestat representen sobre els ingressos procedents
d’aquest sector concret d’usuaris. Els resultats de la imputació de costos donen com a
resultat que l’agregació de costos que l’ordre ministerial defineix com a preu del servei
prestat (PSP) és el 10,5% dels ingressos procedents del sector. Cal considerar a tots
els efectes el preu del servei prestat, ja que si no s’incorregués en aquests costos, la
SGAE no podria fer efectiva l’aplicació de les tarifes.
Per al càlcul dels mínims mensuals es té en compte el preu del servei prestat (PSP) i
el nombre d’usuaris potencials del sector, de manera que el cost del PSP que ha de
suportar aquesta categoria d’usuaris ha de ser igual al cost total de l’epígraf tarifari
dividit per la demanda potencial. Quan el resultat de l’aplicació de les tarifes sigui
inferior a les quantitats definides com a mínims mensuals, cal aplicar aquests mínims
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per defecte. Els mínims mensuals s’han de revisar anualment, i cal modificar-los en la
mateixa proporció en què hagi variat durant l’any anterior el producte interior brut
(PIB) elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística o l’organisme que n’assumeixi les
funcions.
Capítol III – COMPARATIVA AMB ALTRES CATEGORIES D’USUARIS
Criteris per a la comparació de tarifes
La tarifa descrita és aplicable a tots els usuaris que pertanyin a la categoria
d’emissores de ràdio, ja sigui per via hertziana, satèl·lit, cable, ADSL o qualsevol altra
modalitat de caràcter anàleg que es pugui desenvolupar en el futur.
La SGAE no ha establert altres tarifes que puguin ser objecte de comparació per al
mateix usuari i la mateixa modalitat d’ús.
Comparativa europea de tarifes
Les diverses estructures tarifàries europees es resumeixen en el quadre següent:
Classificació per tipus de tarifa
Tipus de tarifa

Països

Prorrata temporis
Percentatge variable en
funció de l’ús de la música
Intervals d’ús

Percentatge fix, amb independència de l’ús de la
música

Per nivell d’ingressos d’explotació

Àustria, Països Baixos,
Alemanya, Dinamarca,
Finlàndia, Espanya
Espanya, Itàlia, Suècia,
Suïssa

Grècia, França, Portugal

Bèlgica, Irlanda, Regne Unit

EXERCICI DE COMPARACIÓ DE TARIFES
L’exercici de comparació quantitatiu de les tarifes dels diferents països es duu a terme
mitjançant l’estimació de la tarifa que pagaria un usuari en tots els trams d’intensitat
d’ús de la música en cada país.
La comparació entre la tarifa espanyola i la dels països europeus es basa en el càlcul
de la tarifa homogènia, que permet comparar els diferents sistemes en els mateixos
termes. El criteri d’homogeneïtzació consisteix a transformar la tarifa aplicada en un
percentatge sobre els ingressos bruts d’explotació sense deduccions de cap mena.
Els resultats de la comparació de les tarifes homogènies (amb descomptes i
deduccions) es presenten en el gràfic següent, que evidencia que la tarifa aplicada a
l’Estat espanyol es troba, pel que fa a tot el rang d’intensitat d’ús de la música, per
sota de la mitjana de la resta de països europeus.
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A l’eix horitzontal es representen els diferents nivells d’intensitat d’ús del repertori
musical, i a l’eix vertical, la tarifa com a percentatge dels ingressos d’explotació.
Tal com es pot observar, és evident que la tarifa espanyola es troba per sota de la
mitjana simple de la de la resta de països europeus.
Tarifa homogènia a l’Estat espanyol comparada amb la mitjana de la resta de
països, exceptuant-ne l’Estat espanyol
Espanya
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La raó bàsica d’aquests resultats és que la tarifa espanyola comença des d’un nivell
molt baix, tot i que la gran amplitud del tram central, que abasta des del 10% fins al
70% de consum musical, fa que la tarifa romangui invariable comparada amb el
creixement mitjà de la resta de països fins a arribar al 70%. A més a més, en altres
països les tarifes per a usos musicals són relativament altes, raó per la qual la posició
relativa de l’Estat espanyol torna a caure, amb una tarifa novament per sota de la
mitjana de la resta de països.
Els resultats de la comparació amb altres països europeus demostren que la tarifa de
la SGAE és més baixa que la de la resta dels països objecte d’estudi.
Capítol IV – DESCOMPTES I BONIFICACIONS
Descompte per comissions d’agència o agents col·legiats
Dels ingressos bruts de publicitat se n’han de deduir les comissions que l’entitat
radiodifusora justifiqui que ha satisfet a les agències o als intermediaris publicitaris
legalment establerts, amb el límit del 25% de la quantitat que cada anunciant hagi
abonat o s’hagi obligat a abonar. No és deduïble cap altre tipus de descompte o
bonificació que l’entitat radiodifusora pugui aplicar als seus anunciants, ja sigui de
caràcter tècnic o de qualsevol altra naturalesa.
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Per col·laboració en la prestació de les liquidacions i domiciliació
bancària dels rebuts
Per la presentació i l’enviament de les liquidacions informatitzades en el format
estàndard que la SGAE té dissenyat a aquest efecte, juntament amb la domiciliació
bancària dels rebuts que generin les esmentades liquidacions, l’usuari pot beneficarse d’un descompte del 3% de l’import total de les quantitats abonades per l’emissora
de ràdio, impostos exclosos. Les quantitats resultants es deduiran en el moment en
què l’emissora de ràdio efectuï les liquidacions corresponents.
Per lliurament d’informació d’usos de repertori en les emissions i
d’informació de la posada a disposició de programes al web
En concepte de contribució per a la correcta presentació i el correcte enviament dels
usos del repertori en les emissions radiofòniques convencionals i en les emissions a
demanda, la SGAE es compromet a col·laborar en les despeses directes originades
per l’elaboració i el lliurament d’aquests usos, amb el límit del 2% de l’import total de
les quantitats abonades per l’emissora de ràdio, impostos exclosos. Les quantitats
resultants es deduiran en el moment en què l’emissora de ràdio efectuï les
liquidacions corresponents.
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