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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
20652 Reial decret 1889/2011, de 30 de desembre, pel qual es regula el funcionament 

de la Comissió de Propietat Intel·lectual.

I

L’article 158 de la Llei de propietat intel·lectual, text refós aprovat per Reial decret 
legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, crea en el Ministeri de Cultura, avui Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport, amb caràcter d’òrgan col·legiat d’àmbit nacional, la Comissió de Propietat 
Intel·lectual, i li assigna les funcions de mediació, arbitratge i salvaguarda de drets en 
l’àmbit de la propietat intel·lectual.

La disposició final quaranta-tresena, apartat quatre, de la Llei 2/2011, de 4 de març, 
d’economia sostenible, modifica l’esmentat article 158 i amplia les funcions que ha 
d’exercir la Comissió de Propietat Intel·lectual, que ha d’actuar per mitjà de dues seccions. 
La secció primera amplia el seu àmbit competencial, en el cas de la mediació, a totes les 
matèries directament relacionades amb la gestió col·lectiva de drets de propietat 
intel·lectual, i, en el cas de l’arbitratge, als conflictes entre diferents entitats de gestió, 
entre els titulars de drets i les entitats de gestió, i entre aquestes entitats i les entitats de 
radiodifusió, entre d’altres; en l’exercici de les funcions per a la fixació de quantitats 
substitutòries de tarifes s’enumeren a més una sèrie de criteris objectius que la Comissió 
ha de valorar.

La secció primera reforça així la seva condició d’instrument especialment idoni en el 
funcionament del sistema vigent de la propietat intel·lectual per resoldre aquest tipus de 
conflictes, fet que requereix generalment una valoració complexa de drets i interessos, 
cosa que s’ha de tenir en compte en la determinació dels procediments de mediació i 
arbitratge de la Comissió que es duen a terme mitjançant aquest Reial decret, amb 
l’actualització i millora dels procediments que estableix el Reial decret 479/1989, de 5 de 
maig, pel qual es regula la composició i el procediment d’actuació de la Comissió Arbitral 
de Propietat Intel·lectual, modificat parcialment pel Reial decret 1248/1995, de 14 de 
juliol, sense perjudici de les competències que, si s’escau, corresponguin a les comunitats 
autònomes, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia en matèria de normes processals 
i procediments administratius que derivin de les especialitats del dret substantiu 
autonòmic.

II

Així mateix la disposició final quaranta-tresena, apartat quatre, de la Llei 2/2011, de 5 
de març, d’economia sostenible, modifica també l’article 158 del Text refós de la Llei de 
propietat intel·lectual (TRLPI), i crea en el si de la Comissió de Propietat Intel·lectual una 
secció segona a la qual correspon exercir les funcions que preveuen els articles 8 i 
concordants de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i 
de comerç electrònic, per a la salvaguarda dels drets de propietat intel·lectual davant de 
la seva vulneració pels responsables de serveis de la societat de la informació.

La Constitució espanyola reconeix i atorga una protecció qualificada al dret a 
expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions mitjançant la 
paraula, la imatge o qualsevol altre mitjà. Juntament amb la llibertat d’expressió, la 
Constitució consagra el dret a la producció i creació literària, artística, científica i tècnica. 
Sobre els poders públics recau el deure reforçat de garantir els esmentats drets i llibertats 
fonamentals i de remoure els obstacles per al ple exercici d’aquests. Només combatent 
els supòsits de vulneració dels drets de propietat intel·lectual dels autors i creadors i 
impedint l’enriquiment injust dels qui els vulneren, es pot garantir que aquells rebin una 
contraprestació per l’explotació de les seves obres i creacions, i s’assegura a llarg termini 
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la diversitat cultural, la llibertat de creació i l’accés de tots a la cultura. Tot això considerant 
que, de conformitat amb l’article 27.2 de la Declaració Universal de Drets Humans de 
Nacions Unides, «tota persona té dret a la protecció dels interessos morals i materials 
que li corresponguin per raó de les produccions científiques, literàries o artístiques de què 
sigui autora».

Aquest Reial decret recull el mandat legal, introduït en el nou apartat 4 de l’article 158 
del TRLPI, de determinar el funcionament de l’esmentada secció segona de la Comissió 
de Propietat Intel·lectual i el procediment per a l’exercici de les seves funcions de 
salvaguarda dels drets de propietat intel·lectual, davant de la seva vulneració pels 
responsables de serveis de la societat de la informació, funcions que, per la mateixa 
naturalesa global d’aquests serveis, no són susceptibles de fraccionament territorial, 
atesa la impossibilitat d’establir precisament en aquests supòsits el punt de connexió en 
l’entorn digital, sense perjudici de les competències que, si s’escau, corresponguin a les 
comunitats autònomes, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia.

La composició de la secció segona és la que estableix l’apartat 4 de l’article 158 del 
TRLPI, que s’ha d’interpretar en vista del Reial decret 1823/2011, de 21 de desembre, pel 
qual es reestructuren els departaments ministerials, i segons el qual correspon al Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport la protecció de la creació literària i de les activitats 
cinematogràfiques i audiovisuals, i es crea en aquest Departament la Secretaria d’Estat 
de Cultura com a òrgan superior que ha d’exercir les competències del Ministeri sobre 
aquest sector d’activitat administrativa, i sota la presidència del titular de la qual o de la 
persona en què aquest delegui ha de tenir lloc, per tant, l’activitat de la secció segona de 
la Comissió de Propietat Intel·lectual.

III

La revolució digital està suposant una oportunitat formidable per a la creació i la 
difusió dels continguts culturals, però també ha fet sorgir i continua fent aparèixer, en 
paral·lel, noves modalitats de defraudació dels drets de propietat intel·lectual a través 
dels mateixos serveis de la societat de la informació, que intenten obviar que la posada a 
disposició del públic d’obres o prestacions protegides només és lícita –també a Internet– 
quan té l’autorització per part del titular dels drets de propietat intel·lectual o amb empara 
en algun límit legal d’aquests.

Aquest conjunt de circumstàncies està ocasionant, a més de la vulneració dels drets 
de propietat intel·lectual mitjançant pàgines d’Internet, pèrdues abundants al sector de les 
indústries culturals amb la consegüent destrucció d’ocupació i riquesa d’un sector que 
genera prop del 4 per 100 del producte interior brut espanyol. Així mateix, la competència 
deslleial que suposa aquest tràfic il·legal de continguts no només dificulta notablement les 
possibilitats de desenvolupament de nous models de negoci, de manera que limita una 
via d’expansió econòmica indubtable, sinó que també està afectant agents clau en el món 
de les indústries culturals, dificulta així la producció i creació musical, audiovisual, literària 
o multimèdia, i perjudica amb això l’exercici del dret a comunicar o rebre lliurement noves 
creacions.

La protecció dels drets d’autor en l’entorn digital en línia constitueix una preocupació 
persistent de l’àmbit internacional i de les institucions europees, i així es poden citar 
l’article 14 de l’Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual Relacionats 
amb el Comerç (ADPIC) de l’Organització Mundial del Comerç, la Resolució del Parlament 
Europeu, de 10 d’abril de 2008, sobre una Agenda Europea per a la Cultura en un Món en 
vies de Globalització, les conclusions del Consell de Ministres de la Unió Europea, de 20 
de novembre de 2008, relatives al desenvolupament de les ofertes legals de continguts 
culturals i creatius en línia i a la prevenció i la lluita contra la pirateria en l’entorn digital, o 
la Resolució del Consell de Ministres de la UE, d’1 de març de 2010, sobre el respecte 
dels drets de propietat intel·lectual en el mercat interior, que ha destacat que, en l’àmbit 
dels drets d’autor i drets afins, la pirateria de béns culturals en un entorn digital en ràpid 
desenvolupament danya la comercialització legal dels mitjans, dificulta l’aplicació de 
models de negoci competitius de subministrament legal de contingut cultural i creatiu, 
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posa en dubte la retribució adequada dels titulars dels drets i frena el dinamisme de la 
indústria cultural europea que brinda accés a una oferta cultural legal, diversa i d’alta 
qualitat.

Així mateix, la Directiva 2004/48/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril 
de 2004, relativa al respecte dels drets de propietat intel·lectual, considera que, sense 
mitjans eficaços de tutela dels drets de propietat intel·lectual, la innovació i la creació es 
desincentiven i les inversions es redueixen. Sobre això, els mitjans de tutela dels drets de 
propietat intel·lectual tenen una importància capital per a l’èxit del mercat interior, si bé 
resulta així mateix essencial garantir un just equilibri entre aquests i altres drets a protegir 
en l’entorn digital com són la llibertat d’expressió i informació, o el secret de les 
comunicacions, també tutelats pel marc comunitari i constitucional.

IV

La Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la societat de la 
informació, emmarcada en el conjunt de mesures que constitueixen el Pla 2006-2010 per 
al desenvolupament de la societat de la informació i de convergència amb Europa i entre 
comunitats autònomes i ciutats autònomes, Pla Avança, aprovat pel Govern el novembre 
de 2005, va modificar l’article 11 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol.

Així, en la redacció vigent dels apartats 1 i 2 de l’article 11, els òrgans que tinguin 
atribuïdes legalment competències per a això es poden dirigir directament a un prestador 
de serveis d’intermediació de la societat de la informació per ordenar-lo que interrompi la 
prestació d’un servei d’aquest tipus, retiri determinats continguts provinents de prestadors 
establerts a Espanya, o impedeixi l’accés des de territori espanyol a serveis o continguts 
la interrupció o retirada dels quals hagi estat decidida, en cas de prestadors establerts 
fora de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu.

L’apartat 3 de l’article 11 aclareix que, quan les mesures de retirada de continguts, 
impediment de l’accés des d’Espanya o interrupció de la prestació del servei, afectin els 
drets i les llibertats d’expressió i informació i altres d’emparats en els termes que estableix 
l’article 20 de la Constitució, aquelles mesures han de ser decidides pels òrgans 
jurisdiccionals competents.

Així, l’esmentat article 158.4 estableix que l’execució de les mesures adoptades per la 
secció segona de la Comissió de Propietat Intel·lectual exigeix l’autorització judicial 
prèvia, d’acord amb el procediment que regula l’apartat segon de l’article 122 bis de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa 
(introduït per la disposició final quaranta-tresena, apartat set, de la Llei 2/2011, de 4 de 
març, d’economia sostenible).

V

En l’elaboració d’aquesta norma n’han emès informe els aleshores ministeris 
d’Economia i Hisenda, i de Política Territorial i Administració Pública, i han estat 
consultades les comunitats autònomes.

També han estat consultats i n’han emès informe el Consell General del Poder 
Judicial, el Consell Fiscal, el Consell de Consumidors i Usuaris, l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades i la Comissió interministerial de treball per a l’assessorament en la 
lluita contra la vulneració dels drets de propietat intel·lectual mitjançant pàgines d’Internet, 
creada per Acord de Consell de Ministres de 9 d’octubre de 2009. Igualment, han estat 
oïdes les organitzacions i associacions reconegudes per la Llei i que agrupen o 
representen els legítims interessats i els fins de les quals tenen relació directa amb 
l’objecte del Reial decret, i el contingut de la disposició ha estat notificat a la Comissió 
Europea segons el que preveu el Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, pel qual es 
regula la remissió d’informació en matèria de normes i reglamentacions tècniques i 
reglaments relatius als serveis de la societat de la informació, que transposa la Directiva 
98/34/CE, del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un procediment 
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d’informació en matèria de les normes i reglamentacions tècniques i de les regles relatives 
als serveis de la societat de la informació, modificada per la Directiva 98/48/CE.

En virtut d’això, a proposta conjunta del ministre d’Educació, Cultura i Esport, del 
ministre de Justícia i del ministre d’Indústria, Energia i Turisme, d’acord amb el Consell 
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres, en la reunió del dia 30 de 
desembre de 2011,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular el règim jurídic i de funcionament de la 
Comissió de Propietat Intel·lectual, òrgan col·legiat d’àmbit nacional adscrit a la 
Subdirecció General de Propietat Intel·lectual del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, a 
què es refereix l’article 158 del Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat per 
Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

CAPÍTOL II

Funcions i composició de la secció primera de la Comissió de Propietat Intel·lectual

Article 2. Funcions i règim jurídic.

1. La secció primera de la Comissió de Propietat Intel·lectual exerceix les funcions 
de mediació i arbitratge en les matèries i els supòsits que preveu l’article 158.3 del Text 
refós de la Llei de propietat intel·lectual.

2. La secció primera de la Comissió de Propietat Intel·lectual es regeix pel Text refós 
de la Llei de propietat intel·lectual i per aquest Reial decret i, amb caràcter supletori, per la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i per la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge, 
aquesta última pel que fa a procediments arbitrals.

3. Davant la reiterada negativa d’una part a sotmetre’s, a petició d’una altra, als 
procediments que preveuen els capítols IV i V sense tampoc acceptar acudir davant un 
altre òrgan que pugui fer un arbitratge sobre això, o davant una possibilitat d’infracció de 
la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, la secció primera ha de 
valorar si hi ha indicis racionals de conductes prohibides de conformitat amb el que preveu 
aquesta Llei, als efectes de posar-ho en coneixement de la Comissió Nacional de la 
Competència.

4. El tractament portat a terme per la secció primera de les dades relacionades amb 
els detalls i les informacions derivats de les actuacions realitzades en l’àmbit de les seves 
funcions s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Article 3. Composició de la secció primera.

1. La secció primera de la Comissió està formada per tres membres titulars 
nomenats mitjançant una ordre del titular del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, a 
proposta dels subsecretaris dels ministeris de Justícia, Educació, Cultura i Esport, i 
Economia i Competitivitat, per un període de tres anys renovable per una sola vegada, 
entre experts de competència reconeguda en matèria de propietat intel·lectual. Sense 
perjudici del compliment del requisit anterior, en la proposta de nomenament que faci 
cada un dels subsecretaris dels departaments ministerials indicats es pot valorar 
addicionalment l’experiència o el coneixement en els àmbits del dret econòmic i de la 
competència, i del mercat audiovisual i de les comunicacions electròniques. En la mateixa 
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ordre ministerial també queda previst, i pel mateix sistema, el nomenament de dos 
suplents per cada titular, mitjançant designació en cada cas per part del ministeri 
corresponent, i que actuen com a substituts en els supòsits de vacant, absència, malaltia, 
o una altra causa legal, sense perjudici del que estableix l’apartat següent sobre la 
substitució del president.

2. Mitjançant una ordre ministerial conjunta dels ministeris d’Educació, Cultura i 
Esport, i d’Economia i Competitivitat, es nomena un dels membres titulars com a president 
de la secció, el qual ha de dirigir i coordinar els treballs, debats i votacions de la secció, ha 
de convocar i fixar l’ordre del dia de les reunions, i ha d’exercir les altres facultats que 
siguin necessàries per al bon funcionament de la secció. L’ordre també ha de contenir el 
nomenament d’un d’aquests membres de la secció com a vicepresident, amb funcions de 
substitució del president en els supòsits de vacant, absència, malaltia, o una altra causa 
legal. A falta del vicepresident, ha d’exercir les funcions del president el tercer membre 
titular de la secció i subsidiàriament el membre suplent que tingui més antiguitat i, en cas 
de la mateixa antiguitat, el membre suplent més gran.

3. Els membres de la secció primera han d’exercir les seves funcions amb 
independència, neutralitat i imparcialitat i estan sotmesos a les normes sobre recusació i 
abstenció que conté la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge. Les decisions de la 
secció que resolguin qüestions de fons o d’ordenació processal en tota classe de 
procediments han de ser adoptades per majoria dels seus membres. Llevat d’acord en 
contra de les parts o dels membres de la secció, el president pot decidir per si mateix 
qüestions de tramitació i impuls del procediment.

4. Sense perjudici del que preveu l’anterior apartat 2 en relació amb el president de 
la secció, en els supòsits de vacant, absència, malaltia, o una altra causa legal, que 
impedeixi un dels membres titulars intervenir en un assumpte sotmès a la secció, aquesta 
secció ho ha de comunicar al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, a fi que se substitueixi 
per al conflicte de què es tracti, mitjançant un membre suplent i d’acord amb el que 
disposa aquest article.

5. Actua com a secretari, amb veu però sense vot, un funcionari del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport, amb nivell de subdirector general o assimilat, mitjançant 
nomenament pel titular de la direcció general competent en matèria de propietat 
intel·lectual, i que no pot fer propostes d’actuació en relació amb qüestions de fons ni 
sotmetre-les a valoració de la secció primera per aprovar-les llevat que aquesta així li ho 
sol·liciti.

6. Totes les actuacions de la secció primera s’han de realitzar fent ús de mitjans 
electrònics en els casos en què això estigui establert en el desplegament de l’apartat 2 de 
la disposició addicional única, i de conformitat amb el que estableix la Llei 11/2007, de 22 
de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

7. Els membres de la secció primera tenen accés als acords assolits per l’entitat o 
les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual, per a situacions anàlogues a la 
suscitada, amb el o els usuaris o llicenciataris de drets que siguin part en el procediment 
de mediació o arbitratge que s’estigui duent a terme.

CAPÍTOL III

El procediment de mediació

Article 4. La sol·licitud de mediació.

1. La sol·licitud de mediació s’ha de dirigir a la secció primera, mitjançant el model 
oficial que figura com a annex I a aquest Reial decret en cas que no es facin servir mitjans 
electrònics, i en aquesta sol·licitud les parts s’han de sotmetre expressament i 
voluntàriament a la secció perquè aquesta intercedeixi en la solució del conflicte que 
tinguin entre elles i presenti, si s’escau, una proposta, d’acord amb el que preveu l’article 
158.3.1r del Text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

2. També es pot instar la mediació mitjançant sol·licitud dirigida a la secció, en la 
qual una de les parts demani que es traslladi aquesta sol·licitud a l’altra perquè aquesta 
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manifesti, en el termini de quinze dies a comptar de l’endemà de la recepció del trasllat, si 
es vol sotmetre a la mediació requerida. En cas de no acceptar-la, això s’ha de notificar a 
la part sol·licitant i ha d’impedir l’obertura del procediment de mediació. En cas que la part 
l’acceptació de la qual se sol·licita no respongui en el termini esmentat, s’entén que 
rebutja sotmetre’s a la mediació sol·licitada.

3. La sol·licitud de mediació, que s’ha d’acompanyar amb els documents sobre els 
quals la part o parts sol·licitants de la mediació recolzin les seves respectives pretensions, 
ha d’incloure en tot cas els punts següents:

a) Les dades identificatives de les parts interessades en la mediació o, si s’escau, 
de la part sol·licitant i de la part requerida, així com els seus domicilis als efectes de 
notificació.

b) L’objecte del conflicte.
c) El contingut de les pretensions de la part o parts sol·licitants i les que, si s’escau, 

consideri que manté l’altra o les altres parts, succintament expressades.
d) La manifestació, de la part o parts sol·licitants, d’acceptació de la imparcialitat 

dels membres titulars de la secció primera en la seva condició de mediadors, o, si no és 
així, les causes de recusació que entenguin que hi concorren.

e) Si s’escau, escrit de nomenament de les persones que han de representar les 
parts en la mediació, signat per aquestes.

f) Constància del pagament de la provisió de fons per a les despeses d’administració 
del procediment per la Comissió de Propietat Intel·lectual i els honoraris dels membres de 
la secció primera en la seva condició de mediadors, en l’import que s’estableixi de 
conformitat amb la disposició final tercera.

g) Quan la sol·licitud sigui d’una associació d’usuaris o una altra entitat de naturalesa 
associativa, s’ha d’acompanyar amb una certificació en la qual es comprengui el nom i 
cognoms o raó social dels membres de l’associació esmentada, així com l’acord i el 
mandat de representació adoptat, en relació amb la mediació, pel seu òrgan de govern.

4. Els membres de la secció primera, en la seva condició de mediadors, han 
d’acordar l’admissió de la sol·licitud de mediació per majoria, de conformitat amb la 
competència de la secció i amb la resta de requisits que estableixen el Text refós de la 
Llei de la propietat intel·lectual i aquest capítol. En cas que s’acordi la inadmissió, o 
l’acumulació de la sol·licitud a altres procediments que s’estiguin substanciant davant la 
secció i la prevalença d’un procediment respecte a un altre, la decisió ha de ser motivada 
i notificada a les parts.

5. El lloc de realització de la mediació ha de ser la seu de la Comissió de Propietat 
Intel·lectual, en el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, llevat que, a sol·licitud de totes 
les parts, la secció acordi que es faci en un altre lloc.

6. En el supòsit que se sol·licitin de forma simultània procediments de mediació i 
arbitratge, s’ha de tramitar, en primer lloc, el de mediació.

Article 5. Negociacions i proposta en la mediació.

1. Admesa a tràmit la sol·licitud de mediació, amb el previ sotmetiment de les parts, 
la secció ha de convocar-les a una reunió perquè fixin les seves posicions inicials, i han 
d’aportar la documentació que considerin oportuna i exposin els seus arguments.

2. Fixades les posicions de les parts, la secció primera ha de convocar les reunions 
addicionals que consideri necessàries, bé sigui amb totes les parts, bé sigui amb alguna 
d’aquestes, amb la finalitat d’assolir un acord entre aquelles o presentar les propostes de 
la secció per solucionar el conflicte.

3. El procediment de mediació ha de tenir lloc d’acord amb els principis de legalitat, 
voluntarietat, imparcialitat, neutralitat, igualtat entre les parts, confidencialitat i audiència.

4. La inassistència o inactivitat de qualsevol de les parts no impedeix el 
desenvolupament del procediment, ni que la secció presenti propostes de solució del 
conflicte.

5. En qualsevol moment del procediment, la secció, a iniciativa dels seus membres 
o de les parts, pot acordar la pràctica de les proves que consideri pertinents. Les despeses 
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que pugui ocasionar la pràctica de la prova han de ser satisfetes per la part que l’hagi 
sol·licitat, o per les dues parts si així ho accepten, o a prorrata quan hagi estat proposada 
pels membres de la secció, llevat que les parts acceptin que siguin satisfetes per una 
d’elles.

6. La interposició d’accions judicials o extrajudicials no suspèn la tramitació del 
procediment de mediació.

Article 6. Acabament del procediment.

1. El procediment de mediació acaba, en tot cas, quan les parts assoleixin un acord 
sobre les qüestions controvertides o quan es produeixi un desistiment conjunt o de part. 
En aquest cas ho han de comunicar a la secció, acompanyant l’acord, que ha de ser 
consignat en la resolució que acordi l’acabament del procediment mediador per avinença 
o desistiment. Així mateix, el procediment finalitza quan la secció apreciï de manera 
justificada que les posicions són irreconciliables o es doni una altra causa que en 
determini la conclusió.

2. Fora dels supòsits que preveu l’apartat anterior, quan la secció consideri que les 
qüestions han estat prou debatudes, i en tot cas en el termini de dos mesos com a màxim 
des de la posada en marxa efectiva del procediment de mediació que preveu l’article 5.1, 
ha de donar per finalitzat l’intent d’avinença i ha de convocar les parts a una audiència 
perquè formulin les seves posicions definitives.

3. Sobre la base de les posicions definitives, així com d’allò actuat amb anterioritat, 
la secció ha de formular, si s’escau, en el termini d’un mes des de la formulació d’aquestes 
posicions definitives, una proposta de solució del conflicte, que ha de ser notificada a les 
parts de conformitat amb el que disposen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre.

4. Si, transcorregut el termini de tres mesos des de la notificació de la proposta de 
solució del conflicte, cap de les parts ha manifestat la seva oposició motivada a la 
proposta de solució, es considera que totes elles l’accepten.

5. Si la Comissió aprecia la impossibilitat d’assolir un acord entre les parts, ha de 
donar per finalitzat el procediment sense avinença de forma motivada, i ho ha de notificar 
a tots els interessats.

6. En tot cas, la durada màxima del procediment és de sis mesos a comptar de la 
data d’admissió a tràmit de la sol·licitud de mediació.

7. Els acords de conciliació, siguin els que preveu l’apartat 4 d’aquest article o 
expressos, han de produir els efectes que preveu la Llei 60/2003, de 23 de desembre, 
d’arbitratge.

CAPÍTOL IV

El procediment general d’arbitratge

Article 7. La sol·licitud d’arbitratge.

1. La sol·licitud d’arbitratge s’ha de dirigir a la secció primera, mitjançant el model 
oficial que figura com a annex II a aquest Reial decret en cas que no es facin servir 
mitjans electrònics, i segons el que preveu l’article 158.3.2n del Text refós de la Llei de 
propietat intel·lectual, i s’ha de sol·licitar l’arbitratge per la part demandant o, si s’escau, 
per les dues parts conjuntament:

a) s’ha d’invocar un conveni o clàusula arbitral en els termes que defineix la 
Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge, en virtut del qual les parts s’han compromès 
a sotmetre la controvèrsia a l’arbitratge de la Comissió de Propietat Intel·lectual, o

b) si no hi ha conveni o clàusula arbitral, s’ha d’instar que es doni trasllat de la seva 
sol·licitud d’arbitratge a l’altra part, perquè manifesti si es vol sotmetre a l’arbitratge 
requerit.
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2. La sol·licitud d’arbitratge ha de contenir, com a mínim, les indicacions següents:

a) El nom complet, l’adreça i les altres dades rellevants per a la identificació i 
contacte de la part o parts demandants i de la part o parts demandades. En particular, ha 
d’indicar les adreces on s’han de dirigir les comunicacions a totes aquestes parts.

b) La descripció de l’objecte de la controvèrsia.
c) Les pretensions que es formulen, amb expressió, si és possible, de la seva 

quantia.
d) L’acte, contracte o negoci jurídic del qual derivi la controvèrsia o amb el qual 

aquesta tingui relació.
e) El conveni o clàusula arbitral que, si s’escau, s’invoca.

3. A la sol·licitud d’arbitratge s’hi han d’adjuntar, com a mínim, els documents 
següents:

a) Còpia del conveni arbitral o clàusula arbitral si n’hi ha.
b) Còpia dels contractes, si s’escau, dels quals derivi la controvèrsia.
c) Si s’escau, escrit que acrediti la representació, quan la part no actuï per si 

mateixa. També és possible l’atorgament de representació davant els serveis 
administratius corresponents.

d) Constància del pagament de la provisió de fons per a les despeses d’administració 
del procediment per la Comissió de Propietat Intel·lectual i els honoraris dels membres de 
la secció primera en la seva condició d’àrbitres, en l’import que s’estableixi de conformitat 
amb la disposició final tercera.

e) Quan la sol·licitud sigui d’una associació d’usuaris o una altra entitat de naturalesa 
associativa que legalment es pugui acollir a aquest procediment d’arbitratge, s’ha 
d’acompanyar amb una certificació en la qual es comprengui el nom i cognoms o raó 
social dels membres d’aquesta associació, així com l’acord i el mandat de representació 
adoptat, en relació amb l’arbitratge, pel seu òrgan de govern.

4. Rebuda la sol·licitud d’arbitratge amb tots els seus documents i esmenats, si 
s’escau, els defectes que tingui, la secció primera ha de remetre sense dilació al demandat 
o demandats una còpia de la sol·licitud.

5. El demandat ha de respondre a la sol·licitud d’arbitratge en el termini de trenta 
dies hàbils des de la seva recepció. La falta de presentació de la resposta a la sol·licitud 
d’arbitratge dins el termini conferit no suspèn el procediment en el supòsit que preveu 
l’article 7.1.a), però s’entén com a negativa de sotmetre’s a l’arbitratge i impedeix 
prosseguir el procediment en el supòsit que preveu l’article 7.1.b).

6. La resposta a la sol·licitud d’arbitratge ha de contenir, com a mínim, les indicacions 
següents:

a) El nom complet del demandat, la seva adreça i altres dades rellevants per a la 
seva identificació i contacte; en particular ha de designar la persona i l’adreça a la qual 
s’han d’adreçar les comunicacions que se li hagin de fer durant l’arbitratge.

b) Els seus comentaris sobre la descripció de la controvèrsia efectuada pel 
demandant.

c) La seva posició sobre les pretensions del demandant.
d) Si s’oposa a l’arbitratge, la seva posició sobre l’existència, validesa o aplicabilitat 

del conveni o clàusula arbitral.

7. A la resposta a la sol·licitud d’arbitratge s’hi han d’adjuntar, com a mínim, els 
documents següents:

a) Escrit que acrediti la representació, quan la part no actuï per si mateixa. També és 
possible l’atorgament de representació entre els serveis administratius corresponents.

b) En cas d’acceptació de l’arbitratge, constància del pagament de la provisió de 
fons per a les despeses d’administració del procediment per la Comissió de Propietat 
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Intel·lectual i els honoraris dels membres de la secció primera, en l’import que s’estableixi 
de conformitat amb la disposició final tercera.

8. Rebuda la resposta a la sol·licitud d’arbitratge amb tots els seus documents, la 
secció primera ha de remetre una còpia al demandant.

9. Els membres de la secció han de decidir sobre l’admissió de la sol·licitud 
d’arbitratge, o sobre l’acumulació de la sol·licitud a altres procediments que s’estiguin 
substanciant davant la secció i, de manera motivada, sobre la prevalença d’un 
procediment respecte a un altre, i estan facultats per decidir sobre la seva pròpia 
competència, fins i tot sobre les excepcions relatives a l’existència o la validesa del 
conveni o clàusula arbitral o qualssevol altres l’estimació de les quals impedeixi entrar en 
el fons de la controvèrsia, de conformitat amb el que estableixen la Llei 60/2003, de 23 de 
desembre, d’arbitratge, el Text refós de la Llei de la propietat intel·lectual i aquest Reial 
decret.

Article 8. Procediment arbitral.

1. Els membres de la secció primera han de dirigir l’arbitratge d’acord amb el que 
estableixen el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aquest Reial decret i, en el 
que no preveuen aquestes disposicions, la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge, 
o els acords a què arribin les parts segons el que aquesta estableix.

2. En tot cas, el procediment s’ha d’ajustar als principis de legalitat, voluntarietat, 
audiència, confidencialitat, contradicció, imparcialitat i igualtat entre les parts. La 
inassistència o inactivitat de qualsevol d’elles no impedeix el desenvolupament del 
procediment ni que es dicti el laude, ni priva aquest de la seva eficàcia.

3. Els membres de la secció primera han de decidir d’ofici o a instància de les parts 
sobre l’admissibilitat, la pertinència i la utilitat de les proves proposades per les parts, 
sobre la seva pràctica i la seva valoració, així com sobre la pràctica de proves 
complementàries, quan ho considerin necessari per a la formació del seu criteri. Les 
despeses que pugui ocasionar la pràctica de la prova han de ser satisfetes per la part que 
l’hagi sol·licitat, o per les dues parts si així ho accepten o a prorrata quan hagi estat 
proposada pels membres de la secció llevat que les parts acceptin que siguin satisfetes 
per una d’elles.

4. La secció primera pot convocar les reunions que consideri necessàries amb la 
finalitat de promoure un acord entre les parts que permeti la solució del conflicte.

5. Quan la secció consideri que les qüestions han estat prou debatudes i sempre 
que no s’hagi assolit un acord entre les parts en els termes que preveu l’apartat anterior, 
ha de convocar una audiència perquè les parts formulin les seves posicions definitives.

Article 9. Terminació del procediment.

1. El procediment acaba, llevat d’acord previ de les parts, mitjançant un o diversos 
laudes escrits i motivats que han de resoldre totes les qüestions plantejades per aquelles 
en l’àmbit de les competències pròpies de la secció. La secció s’ha de pronunciar en el 
laude final sobre les costes de l’arbitratge, definides en els termes de l’apartat 6 de l’article 
37 de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge. Qualsevol condemna en costes ha 
de ser motivada i, llevat d’acord per escrit en contra de les parts, com a regla general, ha 
de reflectir l’èxit i el fracàs de les respectives pretensions de les parts, a menys que, 
ateses les circumstàncies del cas, els membres de la secció considerin inapropiada 
l’aplicació d’aquest principi general.

2. Els laudes adoptats tenen caràcter vinculant i són executables i impugnables 
d’acord amb el que estableix la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge.

3. Llevat d’acord en contra de les parts, els laudes s’han de dictar en el termini 
màxim de sis mesos des que el demandat presenti la resposta a la sol·licitud d’arbitratge, 
prorrogables per un màxim de dos mesos si les parts no s’hi oposen.
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4. No obstant el que estableixen els apartats anteriors, si en el transcurs del 
procediment arbitral les parts assoleixen un acord que posi fi, totalment o parcialment, a 
la controvèrsia, ho han de formalitzar per escrit i ho han de comunicar a la secció a fi que 
es donin per acabades les actuacions respecte dels punts acordats i aquesta dicti laude 
en els termes convinguts tret que apreciï motius per oposar-s’hi o les parts renunciïn al fet 
que aquest es dicti.

CAPÍTOL V

El procediment d’arbitratge per fixar una quantitat substitutòria de les tarifes generals

Article 10. Procediment aplicable.

Quan una entitat de gestió de drets de propietat intel·lectual, una associació d’usuaris, 
o una entitat de radiodifusió, faci ús de la facultat que preveu l’article 158.3.2n b) del Text 
refós de la Llei de propietat intel·lectual, amb l’objecte de fixar una quantitat substitutòria 
de les tarifes generals establertes per una entitat de gestió, el procediment s’ha d’ajustar 
al que disposa el capítol IV, amb les excepcions que preveu aquest capítol.

Article 11. Sol·licitud d’arbitratge per fixar una quantitat substitutòria de les tarifes 
generals.

1. La sol·licitud d’arbitratge pot ser formulada per l’entitat de gestió, l’associació 
d’usuaris o l’entitat de radiodifusió, i, a més dels requisits i documents que estableix 
l’article 7, ha de complir els requisits següents, i s’ha de presentar mitjançant el model 
oficial que figura com a annex III a aquest Reial decret, en cas que no es facin servir 
mitjans electrònics:

a) Fixar, com al seu objecte, una quantitat substitutòria de les tarifes generals 
establertes per l’entitat de gestió.

b) Exposar les raons que justifiquen la sol·licitud de substitució de la quantitat 
establerta per l’entitat de gestió.

c) Proposar una quantitat substitutòria determinada o determinable bàsicament 
mitjançant una operació aritmètica.

d) Incloure, a falta de conveni arbitral, el sotmetiment exprés a la competència de la 
secció primera d’acord amb el que preveu l’article 158.3.2n b) del Text refós de la Llei de 
propietat intel·lectual, per donar solució al conflicte.

e) La part proposant pot adjuntar als documents exigits en les lletres b) i c) d’aquest 
apartat tots els altres documents i proves que consideri convenients.

2. Presentada la sol·licitud, la secció primera n’ha de donar trasllat a l’altra part 
perquè presenti la seva resposta amb els requisits i documents que estableix l’article 7, 
dins el termini de vint dies des de la seva recepció. La falta de presentació de la resposta 
en el termini indicat té els efectes que preveu l’article 7.5.

3. La secció ha de decidir sobre l’admissió del procediment, de conformitat amb 
l’article 7.9. La inadmissió de la sol·licitud deixa expedita la via judicial ordinària per 
conèixer de l’assumpte sotmès a la secció primera.

Article 12. Desenvolupament del procediment.

Admesa una sol·licitud de fixació de quantitat substitutòria de tarifes generals, s’ha de 
comunicar a les parts, i s’ha de dur a terme el procediment d’acord amb el que disposen 
els articles 8 i 9, amb les especialitats següents:

a) La inassistència o inactivitat de qualsevol de les parts no impedeix el 
desenvolupament del procediment, ni que s’adopti la decisió arbitral resolutòria del 
conflicte, ni priva aquesta de la seva eficàcia.
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b) La presentació d’una sol·licitud de fixació de quantitat substitutòria de les tarifes 
generals conforme a aquest capítol no eximeix els empresaris individuals o socials 
representats per l’associació d’usuaris o l’entitat de radiodifusió de l’obligació de fer 
efectiva sota reserva o consignar judicialment la quantitat establerta per l’entitat de gestió 
d’acord amb l’article 157.2 del Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, o la quantitat 
que cautelarment pugui establir a instància de part la secció, per entendre’s autoritzats a 
exercir el dret de propietat intel·lectual a què fan referència les tarifes generals objecte de 
la controvèrsia.

c) La decisió arbitral resolutòria del conflicte ha de ser escrita i motivada, i s’ha de 
basar en els criteris esmentats a l’article 158.3.3r del Text refós de la Llei de propietat 
intel·lectual.

CAPÍTOL VI

Funcions i composició de la secció segona de la Comissió de Propietat Intel·lectual

Article 13. Funcions de la secció segona.

1. La secció segona de la Comissió de Propietat Intel·lectual exerceix les funcions 
de salvaguarda dels drets de propietat intel·lectual, davant de la seva vulneració pels 
responsables de serveis de la societat de la informació, en els termes que preveu l’article 
158.2 i 4 del Text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

2. La secció segona de la Comissió de Propietat Intel·lectual es regeix pel Text refós 
de la Llei de propietat intel·lectual; per la Llei 30/1992, de 26 de novembre; per la Llei 
29/1998, de 13 de juliol; per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la 
informació i de comerç electrònic, i per aquest Reial decret.

3. La secció segona ha de portar a terme les seves funcions respecte als casos de 
vulneració dels drets de propietat intel·lectual, per part del responsable d’un servei de la 
societat de la informació, sempre que aquest responsable, directament o indirectament, 
actuï amb ànim de lucre o hagi causat o sigui susceptible de causar un dany patrimonial 
al titular d’aquests drets, d’acord amb el procediment que estableix el capítol VII.

4. Quan, en ocasió de l’anàlisi i valoració de les sol·licituds que es presenten davant 
la secció segona pels qui considerin que s’han vulnerat els seus drets de propietat 
intel·lectual o els dels seus representats, es tingui notícia de fets que puguin ser 
constitutius de delicte públic, cal atenir-se al que disposa l’article 262 de la Llei 
d’enjudiciament criminal sobre l’obligació de denunciar davant les autoritats competents, 
sense perjudici que la secció ha de seguir desenvolupant la seva funció llevat que l’òrgan 
jurisdiccional penal ordeni una altra cosa.

5. El tractament portat a terme per la secció segona de les dades relacionades amb 
els detalls i les informacions derivats de les actuacions realitzades en l’àmbit de les seves 
funcions s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposen la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i, en particular, el seu article 
7.5, si estan referides a la comissió d’infraccions penals o administratives.

6. En el supòsit que la secció segona adverteixi presumptes incompliments de les 
obligacions que la Llei 34/2002, d’11 de juliol, imposa als prestadors de serveis de la 
societat de la informació, ha de donar part d’aquesta circumstància al Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme, als efectes que preveu l’article 43 de la Llei esmentada.

Article 14. Composició de la secció segona de la Comissió de Propietat Intel·lectual.

1. La secció segona de la Comissió de Propietat Intel·lectual està composta per la 
persona titular de la Secretaria d’Estat de Cultura o persona en qui aquesta delegui, que 
ha d’exercir la presidència de la secció, i per quatre vocals dels ministeris d’Educació, 
Cultura i Esport, Indústria, Energia i Turisme, Presidència, i Economia i Competitivitat, 
respectivament, designats per aquests departaments, entre el personal de les 
administracions públiques, pertanyent a grups o categories per als quals s’exigeixi titulació 
superior, i que reuneixin coneixements específics acreditats en matèria de propietat 
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intel·lectual. Sense perjudici del compliment del requisit anterior, en la designació que faci 
cada Departament s’ha de valorar addicionalment la formació jurídica en els àmbits del 
dret processal, de la jurisdicció contenciosa administrativa i de les comunicacions 
electròniques.

2. Els ministeris d’Educació, Cultura i Esport, Indústria, Energia i Turisme, 
Presidència, i Economia i Competitivitat han de designar, en el mateix acte, segons els 
requisits indicats a l’apartat anterior, un suplent per a cada un dels vocals, als efectes 
previstos legalment en els supòsits de vacant, absència o malaltia i, en general, quan es 
doni alguna causa justificada.

3. Actua com a secretari, amb veu però sense vot, un funcionari del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport, amb nivell de subdirector general o assimilat, mitjançant 
nomenament pel titular de la Direcció General competent en matèria de propietat 
intel·lectual.

4. Totes les actuacions de la secció segona s’han de realitzar fent ús de mitjans 
electrònics en els casos en què això estigui establert segons el que preveuen la disposició 
addicional única i els termes que estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny.

CAPÍTOL VII

Procediment de salvaguarda dels drets de propietat intel·lectual

Article 15. Àmbit d’aplicació.

1. El procediment que regula aquest capítol té per finalitat el restabliment de la 
legalitat en els casos en què es declari l’existència d’una vulneració dels drets de propietat 
intel·lectual mitjançant la prestació de serveis de la societat de la informació.

2. Estan legitimats per instar l’inici del procediment que regula aquest capítol els 
titulars dels drets de propietat intel·lectual que es considerin vulnerats o les persones 
naturals o jurídiques que tinguin encomanat l’exercici d’aquells drets o la representació 
d’aquests titulars.

3. El procediment es pot dirigir contra els responsables de serveis de la societat de 
la informació sobre els quals hi hagi indicis que estan vulnerant drets de propietat 
intel·lectual, quan en la sol·licitud de qui insti el seu inici s’identifiqui expressament el 
contingut ofert o al qual es faciliti l’accés, i sempre que concorrin les circumstàncies que, 
segons el que disposa l’article 158.4 del Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, 
permeten adoptar a la secció segona mesures perquè s’interrompi la prestació dels 
serveis esmentats. En la consideració d’aquests indicis de vulneració de drets de propietat 
intel·lectual s’ha de tenir en compte en tot cas el que estableixen els articles 16.2 i 17.2.c).

4. El procediment de salvaguarda dels drets de propietat intel·lectual davant de la 
seva vulneració pels serveis de la societat de la informació s’ha de substanciar de 
conformitat amb els principis de legalitat, objectivitat, proporcionalitat i contradicció.

Article 16. Disposicions generals.

1. Les notificacions que s’hagin de portar a terme, en relació amb el servei o serveis 
de la societat de la informació contra els quals es dirigeixi el procediment, s’han de fer en 
l’adreça que consti als efectes de l’article 10.1.a) de la Llei 34/2002, d’11 de juliol. Quan 
s’ignori el lloc de notificació o quan no s’hagi pogut practicar, aquesta s’ha de fer per 
qualsevol dels mitjans que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, o 
complementàriament en els portals de notificació creats a aquests efectes. La notificació 
s’ha de portar a terme per mitjans electrònics en els casos en què això estigui establert en 
el desplegament de la disposició addicional única d’aquest Reial decret i conforme al que 
preveuen els articles 25, 27 i 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny.

2. La secció segona pot utilitzar les dades derivades de les actuacions portades a 
terme en l’àmbit de les seves funcions i recopilades per aquesta segons el que preveu 
l’article 13.5, i disposar l’acumulació de procediments quan tinguin identitat substancial o 
íntima connexió, segons el que estableix l’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
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3. Als efectes de l’ordenació i instrucció del procediment s’han de tenir en compte 
les obligacions d’informació general que preveu per als prestadors de serveis de la 
societat de la informació l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, les competències de 
supervisió i control del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme sobre aquells i el deure de 
col·laboració amb aquest Ministeri i amb la Comissió de Propietat Intel·lectual com a 
òrgan competent a aquests efectes, segons el que preveuen els articles 35 i 36 d’aquesta 
Llei.

Article 17. Fase preliminar del procediment.

1. El procediment, en el qual són aplicables els drets de defensa que preveu l’article 
135 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, s’ha d’instar mitjançant sol·licitud, segons el 
model oficial que figura com a annex IV a aquest Reial decret en cas que no es facin 
servir mitjans electrònics, dirigida a la Secretaria de la secció segona de la Comissió de 
Propietat Intel·lectual. El titular de la Secretaria ha d’actuar com a òrgan instructor del 
procediment. La sol·licitud s’ha de presentar per mitjans electrònics en els casos en què 
això estigui establert en el desplegament de l’apartat 2 de la disposició addicional única, i 
ha de ser presentada, com a mínim, per un titular del dret de propietat intel·lectual que es 
considera vulnerat o per la persona que tingui encomanat el seu exercici.

2. La sol·licitud d’iniciació ha de contenir la informació que preveu l’article 70.1 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, i s’hi ha d’adjuntar la documentació i informació 
següent:

a) Identificació de l’obra o prestació objecte de la sol·licitud.
b) Acreditació, per qualsevol mitjà de prova admissible en dret, de la titularitat del 

dret de propietat intel·lectual al·legat i, si s’escau, de l’encàrrec de la seva gestió o de la 
representació del titular. En cas de drets amb més d’un titular, s’han d’incloure, si es 
coneixen, les dades d’identificació dels altres titulars.

c) Acreditació, per qualsevol mitjà de prova admissible en dret, que l’obra o la 
prestació al·legada és objecte d’explotació, lucrativa o no, a través del servei de la societat 
de la informació objecte de la sol·licitud, amb la identificació, descripció i ubicació de 
l’activitat esmentada.

d) Declaració que no ha estat concedida autorització per a l’explotació realitzada en 
el servei de la societat de la informació objecte de la sol·licitud.

e) Justificació de la concurrència, directa o indirecta, en cada un dels serveis als 
quals es refereixi la sol·licitud, d’ànim de lucre o d’un dany causat o que es podria causar 
als titulars i que no tinguin l’obligació legal de suportar.

f) Les dades de què disposi el sol·licitant que permetin o coadjuvin a identificar el 
responsable mitjançant la localització dels serveis de la societat de la informació contra 
els quals es dirigeix el procediment, i que permetin establir comunicació amb les pàgines 
web que presten els serveis, incloent-hi, si s’escau, les dades del corresponent prestador 
de serveis d’intermediació de la societat de la informació.

g) Qualsevol altra circumstància rellevant en el procediment l’inici del qual se 
sol·licita, inclosa la proposició de les proves o comprovacions que el sol·licitant consideri 
oportunes en defensa del seu dret, sense perjudici del seu dret a proposar-les en 
qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d’audiència que preveu l’article 21.

3. La secció segona ha d’acordar l’inici del procediment tret que la sol·licitud 
incompleixi algun dels requisits que exigeixen aquest article o la normativa per la qual es 
regeix aquest procediment, cas en què, segons el que preveu l’article 71 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, ha de requerir l’interessat perquè esmeni les faltes o adjunti els 
documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa així, es considera que ha desistit de 
la seva petició, i s’han d’arxivar les actuacions amb la prèvia resolució corresponent. 
L’inici del procediment ha de ser notificat al corresponent prestador de serveis 
d’intermediació de la societat de la informació com a interessat en el mateix procediment i 
als efectes de tenir-lo informat de la possibilitat de futurs requeriments d’identificació i 
d’execució, en els termes que preveuen els articles 18 i 24.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 315  Dissabte 31 de desembre de 2011  Secc. I. Pàg. 14

Article 18. Identificació del responsable mitjançant la localització del servei de la societat 
de la informació.

1. En els casos en què, a l’inici del procediment, el responsable del servei de la 
societat de la informació contra el qual aquell es dirigeix no estigui prou identificat, la 
secció segona pot procedir d’acord amb el que estableixen els articles 8.2 de la Llei 
34/2002, d’11 de juliol, i 122 bis, apartat 1, de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, i ha de remetre de manera immediata, al jutjat 
central contenciós administratiu competent, sol·licitud d’autorització judicial, per requerir 
al prestador de serveis d’intermediació de la societat de la informació la cessió de les 
dades que permetin la identificació del responsable esmentat, a fi que, d’acord amb el 
que preveu l’article 19, pugui ser-li notificat l’inici del procediment fent servir si s’escau els 
butlletins oficials existents o portals de notificació creats a aquests efectes, sempre 
d’acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i amb mitjans electrònics 
d’acord amb el que preveuen els articles 25, 27 i 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, 
perquè pugui comparèixer com a interessat en aquest procediment.

2. En aquesta sol·licitud s’han d’exposar les raons que la justifiquen, i s’hi han 
d’adjuntar els documents i fitxers que siguin procedents a aquests efectes.

3. En el supòsit que la secció segona rebi diverses sol·licituds d’inici del procediment 
contra un mateix servei de la societat de la informació que tinguin la seva raó de ser en 
una mateixa activitat vulneradora, ha de remetre als jutjats centrals contenciosos 
administratius una única sol·licitud d’autorització judicial per requerir al corresponent 
prestador de serveis d’intermediació de la societat de la informació la posada a disposició 
de les dades que permetin la identificació inequívoca del responsable del servei en el qual 
s’està fent l’activitat objecte de la sol·licitud o sol·licituds d’inici del procediment.

4. Dictada la interlocutòria sobre la sol·licitud d’autorització judicial per a la 
localització, la secció segona n’ha de traslladar el contingut al prestador del servei 
d’intermediació de la societat de la informació i l’ha de requerir, si s’escau, perquè aporti 
de forma immediata, en un termini màxim de 48 hores des de la recepció del requeriment, 
les dades que permetin la identificació inequívoca del responsable mitjançant la 
localització del servei de la societat de la informació contra el qual es dirigeix el 
procediment, sense que, en cap cas, es puguin requerir dades de contingut, de tràfic ni de 
localització que excedeixin l’àmbit o la finalitat d’aquest procediment. Si la interlocutòria 
judicial denega l’autorització sol·licitada també se n’ha de donar trasllat al prestador del 
servei d’intermediació de la societat de la informació.

Article 19. Iniciació del procediment.

La secció segona ha de dictar acord d’inici que s’ha de notificar al responsable del 
servei o serveis de la societat de la informació contra els quals el procediment es dirigeixi 
i al prestador de serveis d’intermediació. Aquest acord ha de tenir el contingut mínim 
següent:

a) La identificació dels responsables dels serveis de la societat de la informació 
contra els quals el procediment es dirigeix.

b) El contingut de la sol·licitud que motiva la iniciació del procediment i les mesures 
que puguin correspondre, sense perjudici del que resulti de la instrucció.

c) L’òrgan competent per a la resolució de l’expedient i norma que li atribueix 
aquesta competència.

d) El requeriment perquè procedeixin, en el termini de 48 hores immediatament 
següents a la pràctica de la notificació, a la retirada voluntària dels continguts d’acord 
amb el que estableix l’article 20.1.

Article 20. Retirada voluntària i fase d’al·legacions.

1. L’acord d’inici dóna lloc al requeriment al responsable del servei de la societat de 
la informació, que pot procedir, en el termini de 48 hores immediatament següents a la 
pràctica del requeriment, a la retirada voluntària dels continguts assenyalats en l’acord 
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d’inici del procediment que puguin ser il·lícits pel fet de vulnerar drets de propietat 
intel·lectual, o, si no, a fer les al·legacions i proposar les proves que consideri oportunes 
sobre l’existència d’una autorització per a l’explotació o l’aplicabilitat d’un límit als drets de 
propietat intel·lectual o qualsevol altra circumstància en la seva defensa.

2. En cas que, atenent el requeriment de la secció segona, el responsable del servei 
de la societat de la informació interrompi voluntàriament el servei o retiri el contingut 
respecte al qual es dirigeix el procediment, l’instructor ha d’arxivar el procediment sense 
cap més tràmit, i ha de notificar aquesta circumstància als interessats i s’ha de donar a 
aquesta interrupció del servei o retirada voluntària valor de reconeixement implícit de la 
vulneració esmentada. No obstant això, si es reprèn l’activitat vulneradora, la secció, a 
instància del sol·licitant que va donar inici al procediment, pot acordar la reobertura de 
l’expedient arxivat, en fase de prova i conclusions, o, si ja s’han realitzat aquestes 
actuacions, ha de dictar la resolució final conforme a l’article 22. S’entén per represa de 
l’activitat vulneradora el fet que el mateix responsable contra el qual es va iniciar el 
procediment torni a explotar obres o prestacions del mateix titular, encara que no es tracti 
exactament de les que va fer servir en la primera ocasió, prèvia a la retirada voluntària 
dels continguts.

Article 21. Fase de prova i conclusions.

Transcorregut el termini de 48 hores sense que s’hagi produït voluntàriament la 
interrupció del servei o la retirada dels continguts, s’hagin formulat o no al·legacions, 
l’òrgan instructor ha de practicar en el termini de dos dies la prova o proves pertinents, 
d’ofici o a instància dels interessats, i ha de notificar el resultat de la prova i la proposta de 
resolució als interessats perquè presentin les seves conclusions com a tràmit d’audiència, 
en el termini màxim de cinc dies.

Article 22. Resolució del procediment.

1. Transcorregut el termini per a conclusions, la secció segona ha de dictar resolució 
motivada en el termini màxim dels tres dies següents, i ha de declarar, als efectes únics 
de l’article 158.4 del Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que per a aquesta ha 
quedat acreditada l’existència o inexistència d’una vulneració de drets de propietat 
intel·lectual pel responsable del servei de la societat de la informació en el cas objecte del 
procediment.

2. Declarat en aquesta resolució que per a la secció segona ha quedat acreditada 
l’existència d’una vulneració de drets de propietat intel·lectual pel responsable del servei 
de la societat de la informació, la mateixa resolució de la secció segona ha d’ordenar al 
responsable esmentat la retirada dels continguts que vulnerin drets de propietat 
intel·lectual o la interrupció de la prestació del servei de la societat de la informació que 
vulneri els drets objecte del procediment, de manera que aquell ha de donar-hi compliment 
en un termini de 24 hores des de la seva notificació, i ha de ser notificada així mateix al 
corresponent prestador de serveis d’intermediació de la societat de la informació.

3. La resolució ha de preveure, així mateix, per al cas d’incompliment per part del 
responsable del servei de la societat de la informació dins el termini de 24 hores indicat a 
l’apartat anterior, la suspensió dirigida als serveis d’intermediació de la societat de la 
informació que corresponguin per al compliment eficaç de la resolució, en els termes 
necessaris que siguin aplicables d’acord amb el que disposen els articles 8 i 11 de la Llei 
34/2002, d’11 de juliol, i 158.4 del Text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Els serveis 
d’intermediació han de donar compliment a aquesta ordre de suspensió en un termini de 
72 hores des de la notificació als mateixos serveis de la interlocutòria del jutjat central 
contenciós administratiu i l’han d’autoritzar, si s’escau, en els termes que descriuen els 
articles 23 i 24. Aquesta mesura ha de ser objectiva, proporcionada i no discriminatòria.

4. El termini màxim en què s’ha de notificar la resolució per part de la secció segona 
és de 3 mesos. La falta de notificació en aquest termini té efectes desestimatoris de la 
sol·licitud d’acord amb el que disposa l’article 158.4 del Text refós de la Llei de propietat 
intel·lectual.
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Article 23. Autorització judicial per a l’execució de la resolució.

Si la resolució que declara, als efectes únics de l’article 158.4 del Text refós de la Llei 
de propietat intel·lectual, la vulneració dels drets de propietat intel·lectual no ha estat 
complerta voluntàriament per l’interessat en el termini de 24 hores que indica l’article 
22.3, la secció s’ha de dirigir al jutjat central contenciós administratiu competent, d’acord 
amb el que estableix l’article 122 bis, apartat 2, de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, perquè 
dicti la interlocutòria que autoritzi o denegui l’execució de les mesures imposades per la 
resolució de la secció segona.

Article 24. Execució de la resolució.

1. Una vegada rebuda la interlocutòria del jutjat central contenciós administratiu 
competent, que autoritzi o denegui l’execució de la suspensió, s’ha de notificar de forma 
immediata a la part que hagi iniciat el procediment, al responsable del servei de la societat 
de la informació vulnerador, als altres interessats, i als prestadors dels serveis 
d’intermediació de la societat de la informació la col·laboració dels quals sigui necessària, 
que, si s’escau, han de donar compliment a la suspensió autoritzada pel jutjat central 
contenciós administratiu competent d’acord amb el que preveu l’article 23, en el termini de 
72 hores indicat a l’article 22, que comença a comptar, als efectes de l’adopció d’aquesta 
mesura, des de la notificació de la interlocutòria prèviament esmentada.

2. La notificació als prestadors dels serveis d’intermediació de la societat de la 
informació la col·laboració dels quals sigui necessària, de la interlocutòria del jutjat central 
contenciós administratiu competent que autoritza, si s’escau, l’execució, dóna lloc al 
coneixement efectiu de l’activitat vulneradora en el sentit que estableix la Llei 34/2002, 
d’11 de juliol, sense perjudici que aquest coneixement efectiu es pugui haver produït per 
altres mitjans.

3. Aquesta notificació s’ha de fer preferentment per mitjans electrònics, d’acord amb 
el que estableixen els articles 27 i 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny.

4. En tot cas, la suspensió del servei d’intermediació és subsidiària respecte del 
compliment voluntari de les mesures que conté la resolució notificada segons el que 
preveu l’article 22, i cessa quan s’acrediti davant la secció segona el restabliment de la 
legalitat per part del servei de la societat de la informació o, en tot cas, una vegada 
transcorregut un any des de l’execució de la mesura.

5. En relació amb l’execució de la resolució administrativa autoritzada mitjançant 
interlocutòria del jutjat central contenciós administratiu competent, és aplicable la previsió 
dels articles 38.2.b) i 39.1.a) de la Llei 34/2002, d’11 de juliol.

Disposició addicional única. Ús preferent de mitjans de comunicació electrònics.

1. Totes les actuacions dels procediments que regula aquest Reial decret s’han de 
realitzar preferentment fent ús de mitjans electrònics en els termes que preveuen la Llei 
11/2007, de 22 de juny, i la seva normativa de desplegament.

2. En aplicació del que estableixen els articles 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, 
i 32 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la 
Llei esmentada, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha d’establir, mitjançant una ordre 
ministerial, l’obligatorietat dels interessats en els procediments que regula aquest Reial 
decret de comunicar-se amb la Comissió de Propietat Intel·lectual per mitjans electrònics i 
d’acceptar els efectes de la pràctica de les notificacions administratives per aquests 
mitjans electrònics, així com la utilització necessària dels registres electrònics que 
s’especifiquin, quan aquests interessats es corresponguin amb persones jurídiques o 
col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica o tècnica, 
dedicació professional o altres motius acreditats tinguin garantit l’accés i la disponibilitat 
dels mitjans tecnològics necessaris. Aquesta ordre ministerial ha de recollir els models 
oficials de sol·licituds per mitjans electrònics.
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Disposició transitòria única. Membres de la secció primera de la Comissió de Propietat 
Intel·lectual.

Mentre no es produeixi el nomenament dels membres de la secció primera de la 
Comissió de Propietat Intel·lectual segons el que estableix l’article 3, aquesta secció 
queda integrada pels tres àrbitres que actualment componen la Comissió de Propietat 
Intel·lectual.

Disposició derogatòria única.

Queden derogades les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
estableixen aquest Reial decret i, en particular, el Reial decret 479/1989, de 5 de maig, 
pel qual es regula la composició i el procediment d’actuació de la Comissió Arbitral de 
Propietat Intel·lectual.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.9a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència sobre legislació sobre propietat 
intel·lectual i industrial. Se n’exceptuen els capítols III, IV i V, que es dicten a l’empara de 
la competència sobre legislació processal que la Constitució atorga a l’Estat en el seu 
article 149.1, apartat 6è.

Disposició final segona. Pressupost per a la posada en funcionament de la Comissió de 
Propietat Intel·lectual.

La despesa que pugui generar la posada en funcionament de la Comissió de Propietat 
Intel·lectual ha de ser assumida amb els mitjans actuals de què disposa el Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport.

Disposició final tercera. Facultat de desplegament.

El titular del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, amb l’informe previ del Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme, ha de dictar les ordres ministerials de desplegament 
necessàries per al compliment i l’aplicació d’aquest Reial decret.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor al cap dels dos mesos de la seva publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 30 de desembre de 2011.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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SECCIÓ PRIMERA 
 

PARTS EN LA MEDIACIÓ (ratlleu el que no sigui procedent): 
NOM DE LA PERSONA, ENTITAT O EMPRESA SOL·LICITANT 1 O ÚNICA: 
 
NIF 
 
DADES DEL REPRESENTANT O PERSONA DE CONTACTE: 
NOM I COGNOMS 
DNI o NIE 
DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS: 
ADREÇA 
LOCALITAT   PROVÍNCIA   ESTAT 
CP  TEL.   A/E   A/E (confirmeu-la) 
 
NOM DE LA PERSONA, ENTITAT O EMPRESA SOL·LICITANT 2 O REQUERIDA: 
 
NIF 
 
DADES DEL REPRESENTANT O PERSONA DE CONTACTE: 
NOM I COGNOMS 
DNI o NIE 
DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS: 
ADREÇA 
LOCALITAT   PROVÍNCIA   ESTAT 
CP  TEL.   A/E   A/E (confirmeu-la) 

S'ADJUNTA DOCUMENTACIÓ RELATIVA A: 
- OBJECTE DEL CONFLICTE 
- CONTINGUT DE LES PRETENSIONS I AL·LEGACIONS DEL SOL·LICITANT/S 
- NOMENAMENT DEL REPRESENTANT/S DE LA/LES PART/S SOL·LICITANT/S 
- CONSTÀNCIA DEL PAGAMENT DE L'OPORTUNA PROVISIÓ DE FONS 
- SI S'ESCAU, CERTIFICACIÓ DE L'ACORD I MANDAT DE REPRESENTACIÓ ADOPTAT,
EN RELACIÓ AMB LA MEDIACIÓ, PER L'ÒRGAN DE GOVERN DE L'ASSOCIACIÓ
D'USUARIS O ENTITAT DE NATURALESA ASSOCIATIVA SOL·LICITANT 

La part o parts sol·licitants manifesten que accepten la imparcialitat dels membres titulars de la 
Secció Primera de la Comissió de Propietat Intel·lectual en la condició de mediadors o, per contra, 
adjunten escrit sobre les causes de recusació que entenen que concorren. 
_______________, __ d'/de ________ de 201_. 
 
Signatura del/s sol·licitant/s, 

SOL·LICITUD DE MEDIACIÓ (ARTICLE 158.3.1r del text refós de la Llei de 
propietat intel·lectual) 

SOL·LICITUD núm.: 
Data, hora i minut de presentació 
 / / ….h. ……..min. 
 
(A emplenar per l'Administració) 

A N N E X   I
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MINISTERI 
D'EDUCACIÓ, CULTURA 
I ESPORT 
 
COMISSIÓ DE PROPIETAT 
INTEL·LECTUAL 
SECCIÓ PRIMERA 

PARTS EN L'ARBITRATGE (ratlleu el que no sigui procedent): 
NOM DE LA PERSONA, ENTITAT O ASSOCIACIÓ DEMANDANT 1 O ÚNICA: 
 
NIF 
 
DADES DEL REPRESENTANT O PERSONA DE CONTACTE: 
NOM I COGNOMS 
DNI o NIE 
DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS: 
ADREÇA 
LOCALITAT   PROVÍNCIA   ESTAT 
CP  TEL.   A/E   A/E (confirmeu-la) 
 
NOM DE LA PERSONA, ENTITAT O ASSOCIACIÓ DEMANDANT 2 O DEMANDADA: 
 
NIF 
 
DADES DEL REPRESENTANT O PERSONA DE CONTACTE: 
NOM I COGNOMS 
DNI o NIE 
DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS: 
ADREÇA 
LOCALITAT   PROVÍNCIA   ESTAT 
CP  TEL.   A/E   A/E (confirmeu-la) 

S'ADJUNTA DOCUMENTACIÓ RELATIVA A: 
- OBJECTE DE LA CONTROVÈRSIA 
- PRETENSIONS QUE ES FORMULEN, AMB EXPRESSIÓ, SI ÉS POSSIBLE, DE LA
QUANTIA 
- ACTE, CONTRACTE O NEGOCI DEL QUAL DERIVI LA CONTROVÈRSIA 
- CONVENI O CLÀUSULA ARBITRAL, SI S'ESCAU, INVOCAT 
- NOMENAMENT DEL REPRESENTANT/S DE LA/LES PART/S DEMANDANT/S 
- CONSTÀNCIA DEL PAGAMENT DE L'OPORTUNA PROVISIÓ DE FONS 
- SI S'ESCAU, CERTIFICACIÓ DE L'ACORD I MANDAT DE REPRESENTACIÓ ADOPTAT,
EN RELACIÓ AMB LA MEDIACIÓ, PER L'ÒRGAN DE GOVERN DE L'ASSOCIACIÓ
D'USUARIS O ENTITAT DE NATURALESA ASSOCIATIVA SOL·LICITANT 

_______________, __ d'/de ________ de 201_. 
 
Signatura del/s sol·licitant/s, 

SOL·LICITUD GENERAL D'ARBITRATGE (ARTICLE 158.3.2n del text refós de 
la Llei de propietat intel·lectual) 

A/ SR. SECRETARI DE LA SECCIÓ PRIMERA DE LA COMISSIÓ DE
PROPIETAT INTEL·LECTUAL. MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORT. 

SOL·LICITUD núm.: 
Data, hora i minut de presentació 
 / / ….h. ……..min. 
 
(A emplenar per l'Administració) 

A N N E X   I I
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MINISTERI 
D'EDUCACIÓ, CULTURA 
I ESPORT 
 
COMISSIÓ DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
SECCIÓ PRIMERA 
 

PARTS EN L'ARBITRATGE (ratlleu el que no sigui procedent): 
NOM DE LA PERSONA, ENTITAT O EMPRESA SOL·LICITANT 1 O ÚNICA: 
 
NIF 
 
DADES DEL REPRESENTANT O PERSONA DE CONTACTE: 
NOM I COGNOMS 
DNI o NIE 
DOMICILI ALS EFECTES DE NOTIFICACIONS: 
ADREÇA 
LOCALITAT   PROVÍNCIA   ESTAT 
CP  TEL.   A/E   A/E (confirmeu-la) 
 
NOM DE LA PERSONA, ENTITAT O EMPRESA SOL·LICITANT 2 O REQUERIDA: 
 
NIF 
 
DADES DEL REPRESENTANT O PERSONA DE CONTACTE: 
NOM I COGNOMS 
DNI o NIE 
DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS: 
ADREÇA 
LOCALITAT   PROVÍNCIA   ESTAT 
CP TEL. A/E A/E (confirmeu-la)

S'ADJUNTA DOCUMENTACIÓ RELATIVA A: 
- OBJECTE DE LA SOL·LICITUD I RAONS QUE LA JUSTIFIQUEN 
- PROPOSTA DE QUANTITAT SUBSTITUÏDORA DETERMINADA O DETERMINABLE 
- CONVENI O CLÀUSULA ARBITRAL, SI S'ESCAU, INVOCAT 
- NOMENAMENT DEL REPRESENTANT/S DE LA/LES PART/S DEMANDANT/S 
- CONSTÀNCIA DEL PAGAMENT DE L'OPORTUNA PROVISIÓ DE FONS 
- SI S'ESCAU, CERTIFICACIÓ DE L'ACORD I MANDAT DE REPRESENTACIÓ ADOPTAT, EN
RELACIÓ AMB LA MEDIACIÓ, PER L'ÒRGAN DE GOVERN DE L'ASSOCIACIÓ D'USUARIS O
ENTITAT DE NATURALESA ASSOCIATIVA SOL·LICITANT 

La part o parts sol·licitants manifesten que se sotmeten expressament a la competència de la Secció 
Primera de la Comissió de Propietat Intel·lectual d'acord amb el que preveu l'article 158.3.2n.b) del 
TRLPI. 
_______________, __ d'/de ________ de 201_. 
 
Signatura del/s sol·licitant/s, 

SOL·LICITUD D'ARBITRATGE PER FIXAR UNA QUANTITAT SUBSTITUÏDORA 
DE LES TARIFES GENERALS (ARTICLE 158.3.3r del text refós de la Llei de 
propietat intel·lectual) 

A/ SR. SECRETARI DE LA SECCIÓ PRIMERA DE LA COMISSIÓ DE
PROPIETAT INTEL·LECTUAL. MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORT. 

A N N E X   I I I

SOL·LICITUD núm.: 
Data, hora i minut de presentació 
 / / ….h. ……..min. 
 
(A emplenar per l'Administració) 
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MINISTERI 
D'EDUCACIÓ, CULTURA 
I ESPORT 
 
COMISSIÓ DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
SECCIÓ SEGONA 
 

SOL·LICITANT (1): 
NOM I COGNOMS DEL TITULAR DEL DRET 
NACIONALITAT     DNI, NIE o Núm. PASSAPORT 
 
SI S'ESCAU, NOM O DENOMINACIÓ SOCIAL DEL REPRESENTANT 
 
TÍTOL SOBRE LA BASE DEL QUAL TÉ AQUESTA REPRESENTACIÓ 
DNI, NIE o NIF 
DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS: 
ADREÇA 
ESTAT   PROVÍNCIA   LOCALITAT 
CP  TEL.   A/E   A/E (confirmeu-la) 
SELECCIONEU LA FORMA EN QUÈ VOLEU REBRE LES NOTIFICACIONS D'AQUEST 
PROCEDIMENT:            ELECTRÒNICA        POSTAL

SERVEI DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ CONTRA EL QUAL SE SOL·LICITA 
L'INICI DEL PROCEDIMENT (3) 
NOM DE DOMINI UTILITZAT 
NOM O DENOMINACIÓ SOCIAL DEL RESPONSABLE DEL SERVEI 
 
DOMICILI SOCIAL. ADREÇA 
ESTAT   PROVÍNCIA   LOCALITAT 
CP  TEL.   ADREÇA E. 
DADES DE LA INSCRIPCIÓ DEL SERVEI EN EL REGISTRE MERCANTIL 
 
ALTRES DADES 
PRESTADOR DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 
NOM O DENOMINACIÓ SOCIAL DEL PRESTADOR DEL SERVEI 
DOMICILI SOCIAL. ADREÇA 
ESTAT   PROVÍNCIA   LOCALITAT 
CP  TEL.   ADREÇA E. 
DADES DE LA INSCRIPCIÓ DEL SERVEI EN EL REGISTRE MERCANTIL 
 
ALTRES DADES 

El sol·licitant declara que són certes totes les dades consignades, i que no ha estat concedida autorització per a 
l'explotació realitzada en el servei de la societat de la informació esmentat. 
_______________, __ d'/de ________ de 201_. 
 
Signatura del sol·licitant, 

A/ SR. SECRETARI DE LA SECCIÓ SEGONA DE LA COMISSIÓ DE PROPIETAT
INTEL·LECTUAL. MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. 

SOL·LICITUD D'INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT DE SALVAGUARDA DE 
DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL EN PÀGINES D'INTERNET (ARTICLE 
158.4 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual)

TÍTOL DE L'OBRA O PRESTACIÓ (2) 
 
URL EN QUÈ ES PRODUEIX LA VULNERACIÓ 

SOL·LICITUD núm.: 
Data, hora i minut de presentació 
 / / ….h. ……..min. 
 
(A emplenar per l'Administració) 

A N N E X   I V
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INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL MODEL OFICIAL “SOL·LICITUD D'INICIACIÓ DE PROCEDIMENT DE SALVAGUARDA 
DE DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL EN PÀGINES D'INTERNET (ARTICLE 158.4 del text refós de la Llei de 
propietat intel·lectual)” 
 
(1) SOL·LICITANT: 
S'ha d'adjuntar acreditació, si s'escau, de l'encàrrec de gestió o de la representació del titular. En cas que el titular dels drets de 
propietat intel·lectual n'hagi encomanat la gestió a una entitat de gestió de les reconegudes en el text refós de la Llei de propietat 
intel·lectual, és aplicable el que disposa l'article 150 del dit cos legal. 
D'acord amb el que disposa l'Ordre ministerial per la qual s'estableixi l'obligatorietat dels interessats en el procediment de 
salvaguarda dels drets de propietat intel·lectual de comunicar-se amb la Comissió de Propietat Intel·lectual per mitjans electrònics: 

- Només s'admet la presentació en paper de la sol·licitud en cas que el sol·licitant sigui una persona física titular de drets 
de propietat intel·lectual, o una altra persona física que iniciï el procediment en representació d'aquella. 
- Les notificacions relacionades amb aquest procediment s'han de realitzar per mitjans electrònics en cas que el 
sol·licitant sigui una persona jurídica o actuï en representació d'una persona jurídica, o bé sigui una persona física i hagi 
seleccionat aquest tipus de notificació. A aquest efecte, s'ha de crear al sol·licitant una bústia electrònica a què ha de 
poder accedir amb el seu certificat electrònic en https://notificaciones.060.es. De cada notificació realitzada, n'ha de rebre 
un avís a l'adreça de correu electrònic indicada en la sol·licitud. 

 
(2) OBRA O PRESTACIÓ: 
S'ha d'identificar l'obra o prestació objecte de la sol·licitud. S'hi han d'adjuntar: 
- Acreditació, per qualsevol mitjà de prova admissible en dret, de la titularitat del dret de propietat intel·lectual al·legat. En cas de 
drets amb més d'un titular, s'han de facilitar les dades d'identificació dels altres titulars que el sol·licitant conegui. 
- Acreditació, per qualsevol mitjà de prova admissible en dret, del fet que l'obra o prestació al·legada és objecte d'explotació, 
lucrativa o no, a través del servei esmentat, i s'ha d'identificar, descriure i ubicar la dita activitat. 
- Declaració de la circumstància que ha estat concedida autorització per a l'explotació realitzada en el servei de la societat de la 
informació objecte de la sol·licitud. 
 
(3) SERVEI. SOC. INF. CONTRA EL QUAL SE SOL·LICITA L'INICI DEL PROCEDIMENT: 
S'han d'indicar totes les dades de les quals disposi el sol·licitant que permetin identificar el responsable mitjançant la localització 
del servei o serveis de la societat de la informació contra els quals es dirigeix el procediment, o que coadjuvin a identificar-lo, i que 
permetin establir comunicació amb la pàgina o pàgines web que presten el servei o serveis, incloses les dades del prestador 
corresponent de serveis d'intermediació de la societat de la informació. S'hi han d'adjuntar: 
- Justificació del fet que hi ha, de manera directa o indirecta, en cada un dels serveis als quals es refereixi la sol·licitud, ànim de 
lucre o un dany causat als titulars o que se'ls podria causar i que no tinguin l'obligació legal de suportar. 
- Si s'escau, totes les dades disponibles sobre els serveis i que evidenciïn que hi ha responsabilitat segons el que estableix l'article 
17 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. 
- Qualsevol altra circumstància rellevant en el procediment l'inici del qual se sol·licita, inclosa la proposició de les proves o 
comprovacions que el sol·licitant consideri oportunes en defensa del seu dret, sense perjudici del seu dret a proposar-les en 
qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència que preveu l'article 21 del Reial decret __/2011, de __ de 
________, pel qual es regula el funcionament de la Comissió de Propietat Intel·lectual. 
 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: en compliment de l'article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que heu facilitat són introduïdes en un fitxer 
del qual és responsable la Subdirecció General de Propietat Intel·lectual del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (pl.  Rey, 1, 
Madrid), on us podeu adreçar per tal d'exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que 
preveu la dita Llei. Així mateix, us informem que les dades que heu facilitat a través d'aquest formulari no són cedides a cap altre 
organisme, sense perjudici dels tràmits previstos legalment i reglamentàriament en el procediment que inicieu, i del dret dels 
ciutadans a conèixer en qualsevol moment l'estat de la tramitació dels procediments en els quals tinguin la condició d'interessats, i 
a obtenir còpies dels documents que continguin, que estableix l'article 35.a) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
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