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Capítol I – TARIFA GENERAL PER A PROVEÏDORS DE PROGRAMES 
 

Drets implicats / modalitats d’ús 
 

L’autorització que s’atorga sota aquest epígraf tarifari faculta el llicenciatari per a la 
reproducció de les obres de petit dret que pertanyen al repertori de la SGAE en 
paquets de programes destinats a la seva explotació per part d’entitats de radiodifusió 
o de distribuïdors de cable, ADSL o qualsevol altre procediment anàleg, d’acord amb 
el que es preveu a continuació: 

 
a) La fixació de les obres de petit dret del repertori de la SGAE en els suports 

(sonors, audiovisuals, electrònics) utilitzats per a la confecció de paquets de 
programes. 

 
b) L’extracció de còpies de les obres així fixades per expedir-les a entitats de 

radiodifusió i distribuïdors de cable, ADSL o qualsevol altre procediment anàleg 
amb destinació a les seves programacions respectives.  

 
El llicenciatari pot posar a disposició d’aquestes entitats i d’aquests operadors les 
còpies esmentades mitjançant senyals adreçats a un satèl·lit, amb aplicació del que 
disposa l’article 36.2 de la LPI, en el cas que aquests radiodifusors o operadors no 
estiguin autoritzats per a la comunicació pública, i sense perjudici de les disposicions 
de la llicència atorgada sota aquest epígraf. 

 
 

Usuaris segons activitat econòmica 
 

Tot tipus de proveïdors de programes destinats a la seva explotació per part d’entitats 
de radiodifusió o de distribuïdors de cable, ADSL o qualsevol altre procediment 
anàleg. 

 
 

Capítol II – DESGLOSSAMENT I EXPLICACIÓ DELS COMPONENTS DE LA 
TARIFA 

 

La tarifa per a proveïdors de programes 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). 

 
Com que, en essència, es tracta de la tarifa preexistent fins a la data, el que es fa és 
adaptar-la a les circumstàncies del mercat, ja que havia estat negociada amb 
anterioritat a la seva publicació amb les associacions representatives del sector. 
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D’acord amb el que disposa l’article 2.3 de l’ordre ministerial, s’ha cercat un equilibri 
just, ja que s’ha fet servir la tarifa preexistent, acceptada pels usuaris fins a la data 
d’entrada en vigor de la Llei 21/2014. A més a més, la tarifa s’ajusta plenament als 
criteris que estableix l’Ordre ECD/2574/2015, per la qual cosa no resulta 
desproporcionada ni abusiva per als usuaris de les obres, i s’ha parat una atenció 
especial a l’ús d’elements que garanteixin una millor adequació als principis 
d’efectivitat d’ús, atès que garanteixen el criteri d’equitat. 

 
La tarifa preexistent fou aprovada per la Junta Directiva de la SGAE en la sessió que 
va tenir lloc el 28 de setembre de 1999, i és d’aplicació generalitzada en el sector. 

 
 

Preu per l’ús dels 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. 

 
L’objectiu d’un proveïdor de programes és confeccionar un paquet o contingut de 
programa destinat a la seva explotació comercial per part d’entitats de radiodifusió o 
distribuïdors de cable, ADSL o qualsevol altre procediment anàleg. 

 
Com més atractiu sigui el contingut del paquet, més demanda tindrà per part de les 
entitats de radiodifusió, fet que permetrà aconseguir una millor distribució i uns 
ingressos més elevats associats a la distribució corresponent. Per fer més atractiu el 
contingut del paquet que s’ofereix, el proveïdor de programes incorpora l’ús de música 
en les seves emissions amb l’objectiu d’adreçar-se a un públic objectiu amb demanda 
d’aquest contingut. 

 
No es pot parlar d’activitats diferents dins del sector de proveïdors de programes, ja 
que l’activitat de tots ells és la mateixa, amb una combinació diferent de continguts en 
funció del tipus de programa, amb l’objectiu de competir per una audiència amb 
interessos diferenciats i que demana emissions televisives diferenciades. 

 
En conseqüència, l’ús del repertori d’obres de petit dret administrades per la SGAE 
dins l’activitat d’un proveïdor de programes és anàleg i té el mateix objectiu de 
maximitzar audiències, tot i que amb una intensitat diferent segons el proveïdor de 
programes, i és justament en aquesta diferència d’ús en què es basen les diferències 
en el preu per ús dels drets que satisfan aquest tipus d’usuaris. 

 
La tarifa per a proveïdor de programes 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 que fan del repertori. 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. 
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En la tarifa per ús efectiu (TUE), per a la fixació de la tarifa es té en compte el grau 
d’ús efectiu de les obres del repertori en relació amb el temps total d’emissió, i s’aplica 
proporcionalment la tarifa resultant en relació amb la que es consigna a continuació i 
que correspon a un suposat ús del repertori del 100% del temps total d’emissió: 

 
Tarifa per ús efectiu = 1,25% x % ús efectiu 

 
En la tarifa per disponibilitat mitjanada (TDM), l’usuari ha d’abonar a la SGAE les 
quantitats que resultin de l’aplicació dels percentatges que s’expressen tot seguit: 

 
a) En canals o programes de caràcter eminentment musical en què la fixació de les 

obres del repertori tingui una durada superior al 75% de la durada total del 
programa que s’ofereix, l’1,25%. 

b) En canals o programes de caràcter generalista, oci o entreteniment, l’1%. 

c) En canals o programes de caràcter eminentment esportiu i/o informatiu en què la 
fixació de les obres del repertori no excedeixi el 5% de la durada del programa 
que s’ofereix, el 0,25%. 

 
Quan el contingut dels canals o programes tingui un caràcter diferent dels que es 
recullen als apartats a), b) i c) precedents, la tarifa s’ha d’establir ponderant la durada 
de les obres musicals que contenen els canals o programes esmentats en relació amb 
el temps total d’emissió. 

 
 

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 
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 un proveïdor de programes té una 
rellevància principal, ja que una emissió televisiva o un paquet de programa no es pot 
confeccionar sense que se’n vegi alterada decisivament la qualitat, i per tant els 
ingressos associats a la seva explotació comercial, en cas que no utilitzi el repertori 
musical de l’entitat. Des del punt de vista econòmic, l’ús del repertori musical s’ha de 
concebre com un dels inputs productius dins l’activitat econòmica de l’usuari que li 
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permet oferir un bé o un servei de determinada qualitat. Un proveïdor de programes de 
televisió, quan combina els seus continguts o programes en les seves produccions, té 
l’objectiu d’aconseguir una audiència que li permeti maximitzar els ingressos 
relacionats amb la distribució d’aquestes produccions. 

 
Prescindir de l’ús del repertori en les produccions televisives afecta seriosament 
l’activitat del proveïdor de programes. En el cas de produccions eminentment 
musicals, la situació arriba a un extrem en què senzillament no es podria dur a terme 
l’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. 

 
Per conèixer la intensitat d’ús d’un proveïdor de programes, cal obtenir els 
mesuraments de l’ús de música en les seves produccions. La manera d’obtenir la 
intensitat d’ús és per mitjà del quocient, expressat en percentatge, que resulti de 
dividir el temps d’ús del repertori entre el temps total de durada de la producció 
realitzada. Generalment es denomina percentatge de consum de música i determina 
amb exactitud el percentatge de temps dins l’activitat de l’usuari en què fa ús de les 
obres del repertori. 

 
 

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 
televisió 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 un canal 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. 
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L’aplicació de la tarifa per a un proveïdor de programes 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 els proveïdors de programes 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 televisió, 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. 

 
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 del llicenciatari. 

 
Es consideren ingressos bruts del llicenciatari l’import total que obté per la cessió o 
venda dels seus programes per tots els conceptes. Això inclou els ingressos 
publicitaris que obté per la inclusió de publicitat en qualssevol de les seves formes 
(incloses les quantitats destinades pels patrocinadors a la producció o coproducció de 
programes). En el cas de la publicitat que no se satisfà mitjançant contraprestació 
dinerària, els ingressos corresponents a aquests espais es calculen aplicant-hi la tarifa 
que el llicenciatari sol aplicar de manera més general.  

 
Preu per 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, 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 7,1% 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 

http://www.sgae.es/www.sgae.cat
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de les tarifes. 
 
 

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 pertanyen a la categoria de 
proveïdors de programes destinats a la seva explotació per part d’entitats de 
radiodifusió o de distribuïdors de cable, ADSL o qualsevol procediment anàleg. 

 
La SGAE no ha establert altres tarifes que puguin ser objecte de comparació per al 
mateix usuari i la mateixa modalitat d’ús. 

 
 

Capítol IV – BONIFICACIONS I DESCOMPTES 
 

No n’hi ha. 


