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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS
AMB LES CORTS I IGUALTAT
16903

Reial decret 1398/2018, de 23 de novembre, pel qual es desplega l’article 25
del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel que fa al sistema de compensació equitativa
per còpia privada.

La Directiva 2001/29/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig,
relativa a l’harmonització de determinats aspectes dels drets d’autor i drets afins als
drets d’autor en la societat de la informació, permet als estats membres de la Unió
Europea limitar o exceptuar el dret exclusiu de reproducció en el cas de còpies
efectuades per una persona física per a ús privat i sempre que els titulars del dret
esmentat rebin a canvi una compensació equitativa. A l’ordenament jurídic espanyol,
aquest límit de còpia privada es reconeix a l’article 31, apartats 2 i 3, del text refós de
la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril,
i la compensació equitativa corresponent per la vigència del límit es regula a l’article 25
del mateix text refós.
El Reial decret llei 12/2017, de 3 de juliol, pel qual es modifica el text refós de la Llei de
propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel que fa al
sistema de compensació equitativa per còpia privada, va modificar l’article 25 del text refós
esmentat. En termes generals, va substituir el model anterior de compensació equitativa
finançada amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat per un model basat en el
pagament d’un import a satisfer pels fabricants, importadors i distribuïdors d’equips,
aparells i suports materials de reproducció.
La disposició final primera del Reial decret llei 12/2017, de 3 de juliol, habilita el
Govern perquè, en el termini d’un any des de la seva entrada en vigor, desplegui
reglamentàriament les modificacions introduïdes en el text refós de la Llei de propietat
intel·lectual. Així mateix, també l’habilita perquè determini per primera vegada, amb
caràcter no transitori, els equips, aparells i suports materials subjectes al pagament de
la compensació equitativa, les quantitats que els subjectes deutors del pagament
d’aquesta compensació han d’abonar per aquest concepte als subjectes creditors
d’aquesta i la distribució de la compensació entre les diferents modalitats de
reproducció.
En el seu compliment, aquest Reial decret afronta la primera part del manament
esmentat, això és, el desplegament reglamentari de les modificacions que introdueix el
Reial decret llei 12/2017, de 3 de juliol, en el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.
El capítol I es refereix a disposicions generals, i recull el que és relatiu a l’objecte, la
determinació de les publicacions assimilades a llibres, les definicions aplicables i la
distribució d’aquesta compensació dins de cada modalitat de reproducció, segons la
categoria del subjecte creditor (autors –i conjuntament amb aquests, en determinats casos,
els editors–, productors i artistes intèrprets o executants).
El capítol II regula el procediment per fer efectiva la compensació equitativa per còpia
privada. Aquest es basa en un sistema de presentació de relacions trimestrals per part dels
subjectes deutors i pels distribuïdors que culmina amb l’emissió de les factures
d’abonament corresponents o de devolució de la compensació equitativa. Així mateix,
regula el procediment per fer efectiu el dret a l’obtenció del certificat d’exceptuació i del
reemborsament del pagament de la compensació equitativa, que preveuen, respectivament,
les lletres b) i c) de l’apartat 7 i l’apartat 8 de l’article 25 del text refós de la Llei de propietat
intel·lectual.
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El capítol III regula el procediment per resoldre els conflictes que puguin sorgir entre la
persona jurídica constituïda per les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual per
exercir les funcions que estableix l’article 25.10 del text refós de la Llei de propietat
intel·lectual, i els sol·licitants de certificats d’exceptuació i de reemborsaments del
pagament de la compensació equitativa per còpia privada. Es preveu que l’exercici de la
competència per resoldre aquest procediment, atribuïda al Ministeri de Cultura i Esport per
l’article 25.12 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, correspon a la Direcció
General d’Indústries Culturals i Cooperació.
El capítol IV determina el percentatge de la compensació equitativa per còpia privada
que les entitats de gestió han de dedicar a determinades activitats i serveis de caràcter
assistencial cap als seus socis i de formació i promoció d’autors i artistes intèrprets o
executants, en compliment de l’obligació que preveu l’article 178.2 del text refós de la
Llei de propietat intel·lectual. Concretament, el percentatge esmentat es fixa en un vint
per cent.
Aquest Reial decret forma part del Pla anual normatiu 2018 aprovat pel Consell de
Ministres el 7 de desembre de 2017. Així mateix, compleix els principis de bona regulació
als quals es refereix l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. Així, compleix els principis de
necessitat i eficiència atès que amb la seva aprovació s’adopten les mesures normatives
necessàries per completar, en part, el desplegament reglamentari obligat de la nova
regulació de la compensació per còpia privada introduïda pel Reial decret llei 12/2017,
de 3 de juliol. Les modificacions que s’hi introdueixen són les imprescindibles per dur a
terme el desplegament reglamentari necessari, de tal manera que es respecta el principi
de proporcionalitat. Finalment, es respecten els principis de seguretat jurídica,
transparència i eficiència atès que les reformes introduïdes són coherents amb la resta de
l’ordenament jurídic; les parts interessades han participat, en primer lloc, durant la consulta
pública prèvia i, en segon lloc, en el tràmit posterior d’informació pública; i s’hi introdueixen
les càrregues administratives estrictament necessàries per fer efectiva la compensació
equitativa per còpia privada. Així mateix, i de conformitat amb el que preveu la disposició
addicional trenta-novena de la Llei 6/2018, de 27 de juny, de pressupostos generals de
l’Estat per a 2018, les mesures que inclou aquest Reial decret no suposen un augment net
de les despeses de personal.
Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.9a de la
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de
legislació sobre propietat intel·lectual i industrial, i d’acord amb l’habilitació reglamentària
que preveu la disposició final primera del Reial decret llei 12/2017, de 3 de juliol.
En la tramitació del procediment d’elaboració d’aquest Reial decret es va fer la consulta
prèvia, d’acord amb l’article 26.2 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, i es
va portar a terme un tràmit d’informació pública. A més, va emetre un dictamen la Secció
Primera de la Comissió de Propietat Intel·lectual; va rebre l’informe del Consell de
Consumidors i Usuaris, així com de les secretaries generals tècniques dels departaments
ministerials competents; i, finalment, el Consell d’Estat va emetre un dictamen preceptiu,
de conformitat amb l’article 22 de la Llei orgànica 3/1980, de 22 d’abril, del Consell d’Estat.
La Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics va ser informada d’aquest
Reial decret en la seva reunió del dia 24 de maig de 2018.
En virtut d’això, a proposta del ministre de Cultura i Esport i de la ministra d’Economia
i Empresa, amb l’aprovació prèvia que preveu l’article 26.5, cinquè paràgraf, de la Llei
50/1997, de 27 de novembre, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres, en la reunió del dia 23 de novembre de 2018,
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DISPOSO:
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1.

Objecte.

Aquest Reial decret té com a objecte desplegar reglamentàriament l’article 25 del text
refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12
d’abril i, en concret, regular, a més de les disposicions generals del present capítol:
a) El procediment per fer efectiva la compensació equitativa per còpia privada, que
inclou el procediment per a l’obtenció dels certificats d’exceptuació i del reemborsament
del pagament de la compensació esmentada pels subjectes als quals es reconeix aquest
benefici que regulen, respectivament, les lletres b) i c) de l’apartat 7 i l’apartat 8 de
l’article 25 del text refós esmentat.
b) El procediment per resoldre els conflictes que sorgeixin entre la persona jurídica
constituïda segons el que preveu l’article 25.10 del text refós de la Llei de propietat
intel·lectual i els sol·licitants de certificats d’exceptuació i de reemborsament del pagament
de la compensació equitativa per còpia privada.
c) El percentatge de la compensació equitativa per còpia privada que les entitats de
gestió de drets de propietat intel·lectual han de destinar a les activitats i els serveis a què
es refereix l’article 178.1, lletres a) i b), del text refós de la Llei de propietat intel·lectual.
Article 2.

Publicacions assimilades a un llibre.

Als efectes de l’article 25.1 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual i d’aquest
Reial decret, s’entenen assimilades als llibres les publicacions, tant en suport de paper
com en format digital, de contingut cultural, científic o tècnic sempre que:
a) Estiguin editades en sèrie contínua amb un mateix títol a intervals regulars o
irregulars, de manera que els exemplars de la sèrie portin una numeració consecutiva o
estiguin datats, amb periodicitat mínima mensual i màxima semestral.
b) Tinguin almenys 48 pàgines per exemplar en suport de paper, o una extensió
similar en format digital.
Article 3.

Altres definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per:
a) Certificat d’exceptuació: cadascun dels certificats que esmenta l’article 25.7, lletres
a) a c), del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que poden ser de titularitat dels
subjectes següents:
1r Entitats que integren el sector públic segons estableix la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014, així com el Congrés dels Diputats, el Senat, el Consell General
del Poder Judicial, el Tribunal de Comptes, el Defensor del Poble, les assemblees
legislatives de les comunitats autònomes i les institucions autonòmiques anàlogues al
Tribunal de Comptes i al Defensor del Poble.
2n Persones jurídiques o físiques que actuïn com a consumidors finals, que
justifiquin la destinació exclusivament professional dels equips, aparells o suports
materials que adquireixin i sempre que aquests no es posin, de dret o de fet, a disposició
d’usuaris privats i que estiguin reservats manifestament a usos diferents a la realització
de còpies privades.
3r Subjectes que disposin de l’autorització preceptiva per portar a terme la
reproducció corresponent d’obres, prestacions artístiques, fonogrames o videogrames,
segons que correspongui, en l’exercici de la seva activitat.
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b) Compensació: la que reconeix l’article 25 del text refós de la Llei de propietat
intel·lectual per la vigència del límit al dret de reproducció per còpia privada que reconeix
l’article 31, apartats 2 i 3, del text refós esmentat.
c) Distribuïdors: els distribuïdors, majoristes i detallistes, adquirents successius dels
equips, aparells i suports materials.
d) Entitats de gestió: les entitats legalment constituïdes que estan establertes en el
territori espanyol i que tenen l’autorització del Ministeri de Cultura i Esport, que preveu
l’article 147 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, per gestionar, en nom propi o
aliè, drets d’explotació o altres de caràcter patrimonial, per compte i en interès de diversos
autors o altres titulars de drets de propietat intel·lectual.
e) Equips, aparells i suports materials: d’acord amb l’article 25.1 del text refós de la
Llei de propietat intel·lectual, els objectes idonis per fer les reproduccions emparades per
la vigència del límit al dret de reproducció per còpia privada i que estan subjectes al
pagament de la compensació.
Els equips, aparells i suports subjectes al pagament de la compensació, les quantitats
que els deutors han d’abonar per aquest concepte als creditors i la distribució de la
compensació esmentada entre les diferents modalitats de reproducció es determinen
mitjançant l’Ordre del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat que
preveu l’article 25.4 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual.
f) Modalitats de reproducció: cadascuna de les tres modalitats de reproducció d’obres
divulgades que esmenta l’article 25.1 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual:
1r Reproducció de llibres o de publicacions assimilades a llibres.
2n Reproducció de fonogrames o d’altres suports sonors.
3r Reproducció de videogrames o d’altres suports visuals o audiovisuals.
g) Persona jurídica: la persona jurídica constituïda per les entitats de gestió de
conformitat amb l’article 25.10 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual i la disposició
addicional única del Reial decret llei 12/2017, de 3 de juliol, pel qual es modifica el text
refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12
d’abril, pel que fa al sistema de compensació equitativa per còpia privada.
h) Responsables solidaris: d’acord amb l’article 25.3, segon paràgraf, del text refós
de la Llei de propietat intel·lectual, els distribuïdors que no acreditin haver satisfet la
compensació a un subjecte deutor.
i) Subjectes creditors: d’acord amb l’article 25.2 del text refós de la Llei de propietat
intel·lectual:
1r Els autors d’obres divulgades en algun dels formats que descriu la lletra f),
conjuntament i, en els casos i les modalitats de reproducció en què correspongui, amb
els editors.
2n Els productors de fonogrames i videogrames.
3r Els artistes intèrprets o executants les actuacions dels quals s’hagin fixat en els
fonogrames i videogrames esmentats.
j) Subjectes deutors: segons l’article 25.4 del text refós de la Llei de propietat
intel·lectual, els fabricants a Espanya, mentre actuïn com a distribuïdors comercials, així
com els adquirents fora del territori espanyol, per a la seva distribució comercial o la
utilització dins d’aquest, d’equips, aparells i suports materials.
Article 4. Distribució de la compensació en cada modalitat de reproducció segons la
categoria del creditor.
1. La distribució de la compensació en cada modalitat de reproducció segons la
categoria del subjecte creditor, s’ha de fer de la manera següent:
a) En la modalitat de fonogrames i altres suports sonors, el 40 per cent per als autors,
el 30 per cent per als artistes intèrprets o executants i el 30 per cent per als productors.
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b) En la modalitat de videogrames i altres suports visuals o audiovisuals, un terç per
als autors, un terç per als artistes intèrprets o executants i un terç per als productors.
c) En la modalitat de llibres i publicacions assimilades, el 55 per cent per als autors i
el 45 per cent per als editors.
2. De conformitat amb els percentatges de distribució que preveu l’apartat anterior,
les entitats de gestió concurrents en la gestió de drets d’una mateixa categoria de creditors
d’una mateixa modalitat de reproducció, han de determinar d’acord mutu els percentatges
o el sistema de repartiment corresponents a cadascuna d’aquestes.
3. En cas que les entitats de gestió concurrents en la gestió de drets d’una categoria
de creditors d’una mateixa modalitat de reproducció no assoleixin l’acord que indica
l’apartat anterior, la determinació dels percentatges o el sistema de repartiment per cada
modalitat el pot establir la Secció Primera de la Comissió de Propietat Intel·lectual, de
conformitat amb el que preveu l’article 194.2 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual
o mitjançant un laude d’un altre òrgan arbitral, de conformitat amb la normativa vigent en
matèria d’arbitratge. El laude ha d’establir, almenys, els percentatges o el sistema de
repartiment de la quantitat de la compensació assignada a cada modalitat, i ha de permetre
reconèixer les obligacions i el pagament a les entitats de gestió de conformitat amb els
seus termes.
CAPÍTOL II
Procediment per fer efectiva la compensació
Article 5.

Obligacions de facturació i informació.

1. Els subjectes deutors i els distribuïdors han d’incloure l’import de la compensació
de manera separada en la factura que, d’acord amb la normativa vigent en matèria de
facturació, lliurin al seu client, llevat que aquest disposi d’un certificat vigent d’exceptuació.
L’import de la compensació derivada del subministrament o la importació d’equips,
aparells i suports materials queda subjecte a l’impost sobre el valor afegit, a l’impost
general indirecte canari, o a l’impost sobre la producció, els serveis i la importació, segons
que correspongui.
2. Quan el client sigui un consumidor final que no disposi d’un certificat vigent
d’exceptuació, els subjectes deutors i els distribuïdors han de posar a la seva disposició un
document amb la informació següent:
a) El dret a sol·licitar un certificat d’exceptuació, de conformitat amb el que preveuen
l’article 25.7 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual i aquest Reial decret.
b) El dret a obtenir, si no es disposa de certificat d’exceptuació, el reemborsament del
pagament de la compensació, de conformitat amb el que preveuen l’article 25.8 del text
refós de la Llei de propietat intel·lectual i aquest Reial decret.
3. La persona jurídica ha de difondre en el seu portal d’Internet un model del
document de conformitat amb el que preveu l’apartat anterior.
4. En cap cas els distribuïdors no han d’acceptar dels seus proveïdors respectius el
subministrament d’equips, aparells i suports materials sotmesos al pagament de la
compensació si no van facturats de conformitat amb el que preveu l’apartat 1.
Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior, quan l’import de la compensació
no aparegui en la factura de manera separada, s’ha de presumir, llevat que hi hagi una
prova en contra, que la compensació derivada dels equips, aparells i suports materials que
comprengui no s’ha satisfet.
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Article 6. Comunicació de la relació d’equips, aparells i suports materials respecte dels
quals hagi nascut l’obligació de pagament de la compensació.
1. Els subjectes deutors han de presentar a la persona jurídica, dins dels trenta dies
naturals següents a la finalització de cada trimestre natural, una relació de les unitats
d’equips, aparells i suports materials, incloses les seves característiques tècniques i
capacitat, en la mesura que sigui rellevant per a la determinació de la quantia de la
compensació aplicable, respecte dels quals hagi nascut l’obligació de pagament de la
compensació durant el trimestre esmentat.
Amb el mateix detall, cal deduir les quantitats corresponents a les unitats:
a) Destinades fora del territori espanyol. Respecte d’aquestes unitats, s’ha d’aportar
una còpia de la factura, dels albarans o de qualsevol altra documentació que acrediti que
s’ha perfeccionat l’exportació.
b) Venudes o que se n’hagi cedit l’ús i el gaudi a subjectes que siguin titulars d’un
certificat vigent d’exceptuació. Respecte d’aquestes unitats, n’han de detallar la informació
següent:
1r La data i el número de la factura.
2n Número d’identificació fiscal i nom i cognoms o raó o denominació social del titular
del certificat d’exceptuació.
Els subjectes deutors esmentats a l’article 25.6.b) del text refós de la Llei de propietat
intel·lectual han de fer una declaració a la persona jurídica de les unitats d’equips, aparells
i suports materials adquirits dins dels trenta dies naturals següents al naixement de
l’obligació.
2. Els distribuïdors han de presentar a la persona jurídica, dins dels trenta dies
naturals següents a la finalització de cada trimestre natural, una relació de les unitats
d’equips, aparells i suports materials respecte de les quals hagi nascut l’obligació de
pagament de la compensació durant el trimestre esmentat, de la manera següent:
a) Respecte de les unitats adquirides per ells en el territori espanyol, de deutors que
no els hagin repercutit i fet constar a la factura la compensació corresponent, n’han de
presentar la relació de conformitat amb el que preveu l’apartat 1.
b) Respecte de les unitats adquirides per ells en el territori espanyol, de deutors que
sí els hagin repercutit i fet constar a la factura la compensació corresponent, han de
detallar les unitats destinades fora del territori espanyol i les que hagin venut o cedit el seu
ús i gaudi a subjectes que disposin d’un certificat vigent d’exceptuació, d’acord amb el que
preveu el segon paràgraf de l’apartat 1 i, a més, han d’acreditar haver satisfet la
compensació prèviament.
3. Una vegada rebudes les relacions trimestrals d’unitats que preveuen els apartats
1 i 2, la persona jurídica les ha de remetre a les entitats de gestió per tal que facin les
comprovacions necessàries.
Article 7.

Pagament de la compensació.

1. Quan després de fer les comprovacions necessàries de les relacions trimestrals
d’unitats rebudes, les entitats de gestió constatin l’existència d’una obligació de pagament
de la compensació a favor seu, han d’emetre una factura a nom del deutor o del
responsable solidari amb l’import a pagar per aquest.
2. Les entitats de gestió han de fer una comunicació unificada de la facturació al
subjecte deutor o al responsable solidari a través de la persona jurídica.
3. El pagament l’ha de fer el subjecte deutor o el responsable solidari en el termini d’un
mes des de la recepció de la comunicació unificada de la facturació, llevat que s’apreciï un
error en alguna de les factures comunicades. En aquest últim cas, el còmput del termini per
al pagament d’aquesta factura comença des de la recepció d’aquesta, una vegada corregida.
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4. Els subjectes deutors i els responsables solidaris es consideren dipositaris de la
compensació meritada fins al pagament efectiu d’aquesta.
Article 8.

Devolució de la compensació.

1. Quan després de fer les comprovacions necessàries de les relacions trimestrals
d’unitats rebudes, les entitats de gestió constatin l’existència d’una obligació de devolució
de l’import de la compensació, han de sol·licitar l’emissió de la factura corresponent al
subjecte deutor o al distribuïdor.
2. El pagament de la devolució l’han de fer les entitats de gestió en el termini d’un mes
des de la recepció de la factura del subjecte deutor o del distribuïdor, llevat que no s’hagi
acreditat haver satisfet la compensació prèviament o s’apreciï un error en la factura. En
aquest últim cas, el còmput del termini comença des de la recepció de la factura corregida.
3. Les entitats de gestió es consideren dipositàries de l’import de la devolució fins al
pagament efectiu d’aquesta.
Article 9.

Declaració i facturació complementària o rectificativa.

1. La persona jurídica ha de comunicar a les entitats de gestió, després de l’exercici
de les funcions de control que li atribueix l’article 25.11 del text refós de la Llei de propietat
intel·lectual, les unitats no declarades o exceptuades erròniament pels subjectes deutors
o els distribuïdors, o les unitats facturades en excés o indegudament per les entitats de
gestió a un subjecte deutor o a un responsable solidari.
2. La persona jurídica ha de remetre a les entitats de gestió la documentació de
suport que justifiqui aquestes diferències de comprovació perquè s’emetin les factures
complementàries corresponents o rectificatives, segons el cas.
Article 10.

Procediment d’obtenció i utilització del certificat d’exceptuació.

1. Per obtenir el certificat d’exceptuació que preveu l’article 3.a)2n, el subjecte
interessat ha de remetre a la persona jurídica una sol·licitud que, preferentment, s’ha de
signar electrònicament, i que ha d’incloure la informació següent:
a) Número d’identificació fiscal i nom i cognoms o raó o denominació social.
b) Indicació de l’objecte social o una declaració d’activitat del sol·licitant.
c) Declaració, sota la responsabilitat del sol·licitant, sobre els aspectes següents:
1r El règim d’utilització dels equips, aparells i suports materials que hagi d’adquirir,
que s’han de destinar a usos exclusivament professionals i manifestament diferents de la
realització de còpies privades.
2n Que no posarà els equips, aparells i suports materials esmentats, ni de fet ni de
dret, a disposició d’usuaris privats.
3r Que se sotmetrà a les facultats de control reconegudes a la persona jurídica per
l’article 25.11 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual.
d) En cas que el sol·licitant doni ocupació a treballadors per compte d’altri a disposició
dels quals hagi de posar els equips, aparells o suports materials que hagi d’adquirir,
declaració que, sota la seva responsabilitat, aquests treballadors tenen coneixement de la
informació següent:
1r Que els equips, aparells o suports materials que el seu ocupador els facilita per a
l’exercici de les seves funcions professionals s’han d’utilitzar exclusivament per a aquesta
finalitat.
2n Que no està permès l’ús per a fins privats dels equips, aparells o suports
materials esmentats.
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2. La persona jurídica ha de difondre en el seu portal d’Internet un model
normalitzat de sol·licitud de certificat d’exceptuació que compleixi els requisits que
preveu l’apartat anterior.
3. Per obtenir el certificat d’exceptuació que preveu l’article 3.a)3r, el sol·licitant ha de
remetre a la persona jurídica una sol·licitud que s’ha d’acompanyar amb una còpia de
l’autorització per portar a terme la reproducció d’obres, les prestacions artístiques, els
fonogrames o videogrames corresponents en l’exercici de la seva activitat.
4. Una vegada rebuda la sol·licitud d’emissió d’un certificat d’exceptuació, la persona
jurídica disposa de quinze dies hàbils per concedir o denegar el certificat i comunicar la
seva decisió al sol·licitant.
5. La persona jurídica només pot denegar la concessió del certificat en els
supòsits següents:
a) Quan la sol·licitud no inclogui tota la informació exigida en aquest article.
b) Quan les declaracions responsables no reflecteixin el que exigeix aquest article.
c) Quan el sol·licitant hagi estat objecte prèviament d’una revocació del certificat
d’exceptuació, llevat que les causes que la van motivar hagin desaparegut.
En els supòsits que preveuen les lletres a) i b) anteriors, la persona jurídica ha d’atorgar
al sol·licitant prèviament un termini de set dies hàbils perquè esmeni la seva sol·licitud.
La denegació s’ha de comunicar al sol·licitant juntament amb una justificació adequada
dels motius d’aquesta decisió i, així mateix, l’ha d’informar del dret a plantejar, en el termini
d’un mes a comptar de la comunicació de la denegació, un conflicte davant el Ministeri de
Cultura i Esport, en virtut de l’article 25.12 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual.
6. El certificat expedit per la persona jurídica ha de tenir la durada següent:
a) El certificat que preveu l’article 3.a) 2n té una durada indefinida sempre que el
titular d’aquest no modifiqui la seva activitat professional de manera que no destini a un ús
exclusivament professional els equips, aparells o suports materials que adquireixi. En
aquest últim cas, ha de comunicar a la persona jurídica la modificació esmentada en el
termini de set dies hàbils.
b) El certificat que preveu l’article 3.a) 3r ha de tenir la mateixa durada que
l’autorització de reproducció de la qual derivi.
No obstant això, si la persona jurídica, en l’exercici de les seves facultats de control,
detecta que el titular d’un certificat vigent d’exceptuació no compleix els requisits necessaris
per tenir-lo, el pot revocar sempre que, amb caràcter previ, hagi permès al titular fer les
al·legacions i aportar els documents que consideri oportuns per a la seva defensa. La
revocació, una vegada sigui definitiva, s’ha de fer constar de manera immediata a la llista
que preveu l’apartat 8.
7. El certificat d’exceptuació només es pot fer valer en les operacions comercials que
es facin després de la data de la seva emissió. S’ha de presentar i ha de ser vigent en el
moment de la signatura del contracte de compravenda o de cessió d’ús i gaudi i, en
qualsevol cas, amb caràcter previ a l’emissió de la factura. La vigència del certificat s’ha de
verificar mitjançant una consulta de la llista a què es refereix l’apartat següent.
8. La persona jurídica ha de mantenir en el seu portal d’Internet una llista actualitzada
dels subjectes que disposin d’un certificat vigent d’exceptuació, amb indicació del seu
número d’identificació fiscal. Així mateix, ha de garantir de manera fefaent la data
d’actualització de la llista esmentada i n’ha d’informar de les actualitzacions, en el moment
en què es produeixin, els subjectes deutors i els distribuïdors.
9. La factura que s’emeti amb motiu de la transacció en la qual es faci valer el
certificat d’exceptuació s’ha de fer a nom del titular d’aquest.
10. Si no hi ha certificat, els subjectes beneficiaris de l’exceptuació poden utilitzar el
procediment de reemborsament.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 298

Dimarts 11 de desembre de 2018

Secc. I. Pàg. 9

Article 11. Procediment de reemborsament del pagament de la compensació.
1. La sol·licitud de reemborsament del pagament de la compensació s’ha de remetre
a la persona jurídica. La sol·licitud esmentada, que s’ha de signar, preferentment, de
manera electrònica, s’ha acompanyar de la informació següent:
a) Número d’identificació fiscal i nom i cognoms o raó o denominació social.
b) Indicació de l’objecte social o una declaració d’activitat del sol·licitant.
c) Còpia de la factura d’adquisició dels equips, aparells o suports materials.
d) Declaració, sota responsabilitat del sol·licitant, sobre els aspectes següents:
1r Que la destinació donada als equips, aparells o suports materials adquirits és
exclusivament professional i manifestament diferent de la realització de còpies privades.
2n Que no ha posat els equips, aparells i suports materials esmentats, ni de fet ni de
dret, a disposició d’usuaris privats.
3r Que se sotmetrà a les facultats de control reconegudes a la persona jurídica per
l’article 25.11 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual.
e) En cas que el sol·licitant utilitzi treballadors per compte d’altri a disposició dels
quals hagi posat els equips, aparells o suports materials que hagi adquirit, una declaració
que, sota la seva responsabilitat, aquests treballadors tenen coneixença dels aspectes
següents:
1r Que els equips, aparells o suports materials que el seu ocupador els facilita per a
l’exercici de les seves funcions professionals s’han d’utilitzar exclusivament per a aquesta
finalitat.
2n Que no està permès l’ús per a fins privats dels equips, aparells o suports materials
esmentats.
2. La persona jurídica ha de difondre en el seu portal d’Internet un model normalitzat
de sol·licitud de reemborsament que compleixi els requisits que preveu l’apartat anterior.
3. La persona jurídica disposa d’un termini d’un mes des de la recepció de la
sol·licitud per fer les comprovacions necessàries per acreditar l’existència o la inexistència
del dret al reemborsament i comunicar aquesta decisió al sol·licitant.
4. Si s’acredita l’existència del dret al reemborsament, la persona jurídica, quan ho
comuniqui al sol·licitant, li ha de requerir l’emissió de la factura corresponent per procedir
al seu pagament.
5. La persona jurídica només pot denegar el reemborsament de la compensació en
els supòsits següents:
a) Quan la sol·licitud de reemborsament no inclogui tota la informació que exigeix
aquest article.
b) Quan les declaracions responsables no reflecteixin el que exigeix aquest article.
c) Quan l’import de la sol·licitud de reemborsament sigui inferior al que preveu el
penúltim paràgraf de l’article 25.8 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual amb
l’excepció prevista en l’article esmentat.
d) Quan, una vegada analitzada la sol·licitud, no s’acrediti l’existència del dret al
reemborsament.
En els supòsits que preveuen les lletres a) i b) anteriors, s’ha d’atorgar al sol·licitant un
termini de set dies hàbils perquè esmeni la seva sol·licitud.
La denegació s’ha de comunicar al sol·licitant juntament amb una justificació adequada
dels motius d’aquesta i, així mateix, l’ha d’informar del dret a plantejar, en el termini d’un
mes a comptar de la comunicació de la denegació, un conflicte davant el Ministeri de
Cultura i Esport en virtut de l’article 25.12 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual.
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Obligació de confidencialitat.

1. Les entitats de gestió i la persona jurídica han de respectar el caràcter confidencial
de qualsevol informació que coneguin en l’exercici de les seves funcions, i el seu
tractament, en tot cas, ha d’estar subjecte al compliment de la normativa de defensa de la
competència i de protecció de dades.
2. Els deutors, els distribuïdors i els titulars de certificats d’exceptuació no poden fer
valer el secret de comptabilitat empresarial que preveu l’article 32, apartat 1, del Codi de
comerç, quan la persona jurídica exerceixi les facultats de control que li reconeix
l’article 25.11 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual.
Article 13.

Convenis de col·laboració sobre la compensació.

1. La persona jurídica ha de promoure la formalització de convenis de col·laboració
amb els subjectes següents, entre d’altres:
a) Subjectes deutors i distribuïdors o associacions representatives d’aquests.
b) Col·legis professionals, cambres de comerç o corporacions equivalents;
associacions de professionals; o qualsevol altra associació representativa d’usuaris
d’equips, aparells i suports materials.
2. Els convenis de col·laboració tenen per objecte, entre altres aspectes, els següents:
a) Aportar eficiència a la gestió per fer efectiva la compensació i, en particular, la
devolució d’aquesta. Com a mesura en aquest sentit, es poden regular mecanismes que
permetin als subjectes deutors i als distribuïdors exceptuar del pagament de la compensació
les transaccions successives relatives als equips, aparells i suports materials respecte dels
quals es pugui acreditar per endavant que, en darrera instància, seran destinats fora del
territori espanyol o a subjectes que siguin titulars d’un certificat vigent d’exceptuació.
b) Informar-ne i facilitar l’obtenció de certificats d’exceptuació i prestar serveis per
agrupar el reemborsament del pagament de la compensació.
c) Dur a terme accions formatives.
CAPÍTOL III
Procediment per a la resolució de conflictes relacionats amb la concessió de
certificats d’exceptuació i reemborsaments del pagament de la compensació
Article 14.

Iniciació i finalització del procediment.

1. La Direcció General d’Indústries Culturals i Cooperació és l’òrgan competent per
resoldre els conflictes que sorgeixin entre la persona jurídica i els sol·licitants de certificats
d’exceptuació i de reemborsaments del pagament de la compensació.
2. El procediment administratiu per resoldre el conflicte s’ha de tramitar de conformitat
amb el que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, i d’acord amb les especialitats procedimentals que regula
aquest article.
3. La sol·licitud de resolució de conflicte s’ha de presentar davant la Direcció General
d’Indústries Culturals i Cooperació en el termini d’un mes des de la notificació de la
denegació del certificat d’exceptuació o del reemborsament. La sol·licitud ha d’adjuntar,
almenys, els documents següents:
a) Còpia de la sol·licitud de certificat d’exceptuació o de reemborsament cursada a la
persona jurídica amb tots els documents que la van acompanyar.
b) Còpia del document emès per la persona jurídica en què denega la sol·licitud cursada.
4. El termini màxim perquè la Direcció General d’Indústries Culturals i Cooperació
emeti i notifiqui la decisió que resol el conflicte és de sis mesos a comptar des de la
recepció completa de la sol·licitud.
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5. La resolució de la Direcció General d’Indústries Culturals i Cooperació, que vincula
totes les parts i posa fi a la via administrativa, pot declarar l’existència o la inexistència del
dret a obtenir el certificat d’exceptuació o el reemborsament del pagament de la
compensació. En el cas de declarar l’existència del dret a obtenir el reemborsament, ha de
comminar la persona jurídica al pagament de la quantia que en dret correspongui al
sol·licitant d’aquest.
CAPÍTOL IV
Percentatge de la compensació equitativa que les entitats de gestió han de dedicar
a determinades activitats i serveis
Article 15.

Realització d’activitats d’assistència i foment per part de les entitats de gestió.

1. D’acord amb el que estableix l’article 178 del text refós de la Llei de propietat
intel·lectual, les entitats de gestió, directament o per mitjà d’altres entitats, han de:
a) Promoure activitats o serveis de caràcter assistencial en benefici dels seus
membres.
b) Atendre activitats de formació i promoció d’autors i artistes intèrprets o executants.
2. Les entitats de gestió han de dedicar a les dues modalitats d’activitats a què es
refereix l’apartat anterior, per parts iguals, el vint per cent de l’import de la compensació.
3. El primer trimestre de cada any, les entitats de gestió han de remetre a la Direcció
General d’Indústries Culturals i Cooperació la informació referida a l’exercici anterior que
s’esmenta a continuació:
a) Memòria detallada de les activitats o els serveis a què es refereixen els apartats a)
i b) de l’apartat 1.
b) Quantitats desglossades que s’hagin afectat a les activitats o els serveis esmentats
d’acord amb el que preveu l’apartat 2, i
c) Relació detallada de titulars beneficiaris.
4. Així mateix han de remetre a la Direcció General d’Indústries Culturals i Cooperació
qualsevol altra informació que aquesta requereixi en relació amb la realització d’activitats
d’assistència i foment a què estan obligades les entitats de gestió.
Disposició addicional primera. Realització d’activitats d’assistència i foment per part de
les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual.
L’obligació que regula l’article 15.2 d’aquest Reial decret és aplicable a la compensació
equitativa que les entitats de gestió hagin recaptat des de l’entrada en vigor de la disposició
transitòria segona del Reial decret llei 12/2017, de 3 de juliol, pel qual es modifica el text
refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12
d’abril, pel que fa al sistema de compensació equitativa per còpia privada.
Disposició addicional segona. Funció de la Secció Primera de la Comissió de Propietat
Intel·lectual en matèria de compensació equitativa per còpia privada.
Les reunions de la Secció Primera de la Comissió de Propietat Intel·lectual l’objecte de
les quals sigui l’emissió de l’informe preceptiu que preveu l’article 25.4 del text refós de la
Llei de propietat intel·lectual han de tenir el mateix tractament que les reunions de l’òrgan
col·legiat esmentat que tinguin com a objecte l’exercici de la seva funció de determinació
de tarifes.
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No-increment de la despesa pública.

Les mesures que inclou aquest Reial decret no poden suposar un augment net de les
despeses de personal.
Disposició transitòria única. Termini màxim per resoldre les sol·licituds de reemborsament.
Durant el termini de sis mesos a comptar des de la data d’entrada en vigor d’aquest
Reial decret, el termini màxim per resoldre les sol·licituds de reemborsament, tramitades
d’acord amb el procediment que regula l’article 11 d’aquest Reial decret, és de dos mesos.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

Queden derogades les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin a aquest
Reial decret i, en particular, els preceptes vigents del Reial decret 1434/1992, de 27 de
novembre, de desplegament dels articles 24, 25 i 140 de la Llei 22/1987, d’11 de novembre,
de propietat intel·lectual, en la versió en fa la Llei 20/1992, de 7 de juliol, i el Reial decret
1802/1995, de 3 de novembre, pel qual s’estableix el sistema per a la determinació de la
remuneració compensatòria per còpia privada a les ciutats de Ceuta i Melilla.
Disposició final primera. Repartiment de la compensació entre modalitats de reproducció.
1. L’acord que, si s’escau, hi hagi entre les entitats de gestió autoritzades pel Ministeri
de Cultura i Esport per determinar el repartiment de la compensació equitativa que regula
l’apartat 1 de la disposició transitòria segona del Reial decret llei 12/2017, de 3 de juliol,
entre les diferents modalitats de reproducció, s’ha de remetre al Ministeri de Cultura i
Esport, a la Secretaria d’Estat per a l’Avenç Digital i a les principals associacions
representatives de subjectes deutors i distribuïdors en el termini de cinc dies després de
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.
2. Una vegada resoltes totes les sol·licituds de reemborsament corresponents a la
compensació equitativa que regula l’apartat 1 de la disposició transitòria segona del Reial
decret llei 12/2017, de 3 de juliol, que s’hagi recaptat fins a l’entrada en vigor d’aquest
Reial decret, les entitats de gestió han d’alliberar el saldo romanent de la provisió dotada
en compliment de l’apartat 5 de la disposició transitòria esmentada que no hagi estat
consumit a l’atenció de reemborsaments.
Disposició final segona.

Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.9a de la
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de
legislació sobre propietat intel·lectual i industrial.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el 2 de gener de 2019.
Madrid, 23 de novembre de 2018.
FELIPE R.
La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat,
CARMEN CALVO POYATO
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