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La SGAE i les entitats culturals 
sense ànim de lucre

?
Mercè Vallverdú
Cap dels Serveis Jurídics de la SGAE 
a Catalunya

Què és la SGAE? Què fa? I per a què 
serveix?
La SGAE, Societat General d’Autors i 
Editors, és una entitat de gestió col·lectiva 
dedicada a la defensa i la gestió dels drets 
de propietat intel·lectual dels seus 110.000 
socis, creadors i editors musicals d’arreu 
del món. 

La seva missió fonamental és la protecció i 
el repartiment de la remuneració dels autors 
(el salari dels autors) per la utilització de 
les seves obres (reproducció, distribució, 
comunicació pública, transformació i 
còpia privada). Es tracta d’una societat 
privada constituïda fa més de cent anys, i 
que, actualment, administra un repertori 
que supera els cinc milions d’obres 
musicals, dramàtiques, coreogràfiques i 
audiovisuals.

Qui la forma? A quins autors 
representa?
La formen, de forma directa, els autors 
i editors d’obres musicals, dramàtiques 
i audiovisuals associats a la SGAE i, 
de forma indirecta, tots aquells autors 
i editors representats per la SGAE, 
nacionals i estrangers, en virtut dels 
convenis de representació recíproca que té 
signats la SGAE amb la resta d’entitats de 
gestió de tot el món. 

La funció de la SGAE és vetllar pels 
drets d’autor dels seus associats. Si una 
entitat utilitza una obra d’un autor no 
membre de la SGAE ni de cap entitat de 
gestió estrangera, la SGAE no atorga cap 
llicència ni pot cobrar cap dret.

Com ho fa?
En nom dels seus socis, la SGAE 
emet llicències als usuaris de les obres 
dramàtiques, audiovisuals i musicals, 
ingressa els drets generats pel seu ús i 
els reparteix entre els autors i editors 
musicals, descomptant-ne exclusivament 
les despeses derivades d’aquesta gestió.

Només té socis de l’Estat espanyol?
La SGAE és una entitat privada i qualsevol 
creador amb independència d’on resideixi 
pot decidir formar-ne part i registrar les 
seves obres a la nostra entitat, les quals 
passen a formar part del nostre repertori 
protegit i gestionat, el nostre veritable 
capital intel·lectual, tant en l’àmbit 
nacional com a escala internacional. 

Per pertànyer a la SGAE no cal residir a 
l’Estat espanyol ni tenir la nacionalitat 
espanyola. Dels 110.526 socis directes 
que formen la SGAE, quasi 5.000 són de 
fora de l’Estat espanyol (principalment 
d’Argentina, Brasil, EUA, Mèxic i Cuba, 
i també de la resta d’Europa).

La nova fornada d’autors es fan socis? 
Els autors de menys de 30 anys suposen 
quasi el 50 % de les noves incorporacions 
dels darrers anys. A Catalunya, per 
exemple, l’any passat es van donar d’alta 
972 socis.

A banda, tenim onze seus distribuïdes per 
tot el territori de l’Estat espanyol i cinc 
delegacions internacionals amb oficines a 
Miami, Ciutat de Mèxic, l’Havana, Rio de 
Janeiro i Buenos Aires. 
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Què han de pagar els autors per fer-se 
de la SGAE?
L’afiliació a la SGAE és voluntària. 
L’autor decideix si vol administrar-se 
individualment els seus drets o vol 
encarregar-ho a la SGAE. Quan es dóna 
d’alta, paga per despeses administratives 
15 € i no torna a pagar mai més cap quota 
ni import econòmic. 

Quina obligació tenen les entitats sense 
ànim de lucre de pagar a la SGAE? 
El que genera el dret d’autor és l’ús per un 
tercer de l’obra d’un autor. És indiferent 
que l’entitat tingui o no ànim de lucre. 
Si aquest ús consisteix en la comunicació 
pública d’una obra: en un concert, per 
mitjà d’un aparell reproductor de música, 
etc., la SGAE, com a entitat que representa 
l’autor/autors, atorga una llicència a 
l’organitzador o titular de l’establiment on 
es fa aquest ús i determina el preu que s’ha 
de pagar a canvi; un preu que està regulat a 
les tarifes generals de l’entitat.

Les tarifes: Com s’apliquen? 
Les tarifes que aplica la SGAE per a 
cadascuna de les seves llicències estan a 
la franja mitjana-baixa respecte a la resta 
de països europeus. Per a la seva fixació, 
la SGAE sempre estableix negociacions 
amb els sectors representatius que volen 
utilitzar el seu repertori. Bona mostra 
d’això és que la SGAE té signats més de  
200 acords sectorials que van des de televi-
sions, associacions de restauració, entitats 
organitzadores de festes populars, etc.

Hi ha preus especials per a entitats 
sense ànim de lucre?
Les tarifes fixades per la SGAE tenen en 
compte diferents factors per determinar 
el preu, i un d’aquests criteris és la 
importància de l’ús de les obres i per a 
quina activitat es contracta.

En el cas de les entitats culturals sense 
ànim de lucre es preveuen reduccions en 
les tarifes. Però aquestes reduccions es 
fan en funció de l’activitat i només són 
aplicables als actes amb accés gratuït del 
públic i no condicionat a cap exigència 
prèvia.

Si no es cobra entrada, també s’ha de 
pagar a la SGAE?
La SGAE té establertes tarifes especials 
per a associacions sense ànim de lucre que 
organitzen actes gratuïts.

I el cinema funciona igual que la 
música i el teatre?
L’obra audiovisual està igualment 
protegida per la llei de propietat 
intel·lectual, que atribueix als seus autors 
(directors/guionistes/autors de la banda 
sonora) un dret irrenunciable a cobrar 
un tant per cent cada cop que la pel·lícula 
s’emet per la TV o al cinema. Aquest dret a 
cobrar és de gestió col·lectiva obligatòria. 
La SGAE té tarifes tant per a projecció de 
pel·lícules sense preu d’entrada com amb 
taquilla.

Totes les tarifes que aplica la SGAE són 
públiques?
Totes ho són i es poden consultar al nostre 
web www.sgae.cat 
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