
el text refós de la Llei de propietat 
intel·lectual, disposa al seu article 108 
que els autors tenen el dret exclusiu a 
autoritzar i cobrar per la reproducció 
de les seves obres en públic. Sense per-
judici d’aquesta afirmació, la mateixa 
llei atribueix a les entitats de gestió la 
potestat de procedir a la recaptació 

corresponent a la difusió de les obres. 
A més de la SGAE, són també entitats 
de gestió amb incidència al sector de la 
restauració la AIE (Artistas, Intérpretes 
y Ejecutantes) i AGEDI (Asociación de 
Gestión de Derechos Intelectuales). 
La legislació vigent i els diferents pro-
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Consells sobre el pagament dels drets de propietat 
intel·lectual en l’àmbit de la restauració

La llei i les sentències judicials 
assenyalen l’obligatorietat 
d’abonar els drets d’autor
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Si bé la legislació preveu 
que desenvolupin un 
paper actiu en l’àmbit 
dels drets de propietat 
intel·lectual, les entitats 
de gestió no formen part 
de l’administració pública 
i, per tant, han d’ajustar 
el seu comportament al 
dret privat. Això suposa 
que els seus treballadors 
no són inspectors en el 
sentit administratiu del 
terme i no tenen capaci-
tat per multar. 

Què fer davant la visita d’una 
entitat de gestió
En el supòsit que un re-

El cobrament dels drets 
d’autor o drets de pro-
pietat intel·lectual ha ge-
nerat una gran polèmica 
al sector del comerç i 
els serveis. Davant els 
dubtes generats per les 
reclamacions efectuades 
per les entitats de gestió, 
entre les quals destaca la 
mediàtica Sociedad Ge-
neral de Autores y Edito-
res (SGAE), el Gremi de 
Restauració vol aclarir 
diversos extrems sobre 
aquest assumpte. 
Així, el Reial decret le-
gislatiu 1/1996, de 12 
d’abril, pel qual s’aprova 

Un seguidor del Barça segueix amb atenció l’evolució de 
l’enfrontament esportiu, a través de la televisió d’un bar. 
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nunciaments judicials coincideixen a 
assenyalar que el pagament dels drets 
d’autor, reclamat per les entitats de ges-
tió, s’ha de realitzar. 

Conseqüentment, els establiments 
de restauració que reprodueixin músi-
ca enregistrada prèviament o disposin 
de televisió hauran d’obtenir el permís 
de l’associació d’autors i pagar la tarifa 
corresponent, que varia segons la mida 
de la sala o menjador de l’establiment 
(existeix una tarifa única fins al 50 m2). 

presentant de la SGAE, AIE o AGEDI, 
el qual no es troba revestit de l’autoritat 
que l’ordenament atribueix als inspec-
tors de les administracions públiques, 
visiti el nostre bar o restaurant, podem 
atendre la visita, si bé la llei no ens obli-
ga a fer-ho. Tampoc estem obligats a sig-
nar cap document o acta que al·ludeixi 
a la visita produïda; si se’ns demana sig-
nar una autorització per poder disposar 
de ràdio i televisió a l’establiment, reco-
manem que es demani tota la informa-
ció possible i que es consultin els ser-
veis jurídics del Gremi per tal d’aclarir 
si el contracte proposat per l’entitat de 
gestió s’ajusta a la legislació vigent. Si el 
restaurador es nega a abonar les quanti-
tats reclamades, caldrà que les entitats 
de gestió recorrin a la intervenció de la 
jurisdicció civil, ja que no disposen de 
mecanismes coactius de cobrament. 


