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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
12301 Reial decret 1023/2015, de 13 de novembre, pel qual es despleguen 

reglamentàriament la composició, l’organització i l’exercici de funcions de la 
Secció Primera de la Comissió de Propietat Intel·lectual.

L’article 158 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, crea en el llavors 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 funcions, d’una banda, de mediació i arbitratge, i, de 
l’altra, de salvaguarda de drets en l’àmbit de la propietat intel·lectual, a exercir a través, 
respectivament, de les seccions Primera i Segona d’aquesta Comissió.

Els apartats divuit i dinou de l’article primer de la Llei 21/2014, de 4 de novembre, per 
la qual es modifica el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, i la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, 
modifiquen la regulació legal de l’esmentada Secció Primera de la Comissió de Propietat 
Intel·lectual, i amplia les funcions que ha d’exercir aquesta Secció, incloent-hi la de 
determinació de tarifes per a l’explotació dels drets de gestió col·lectiva obligatòria, i per 
als drets de gestió col·lectiva voluntària que, respecte de la mateixa categoria de titulars, 
concorrin amb un dret de remuneració sobre la mateixa obra o prestació, i reforça la seva 
funció de control sobre les tarifes generals que estableixen les entitats de gestió de drets 
de propietat intel·lectual.

Així, la Secció Primera de la Comissió de Propietat Intel·lectual ha d’exercir les seves 
funcions de mediació i arbitratge en els termes que preveu la modificació legal portada a 
terme per la Llei 21/2014, de 4 de novembre, i ha d’establir l’import de la remuneració 
exigida per la utilització d’obres i altres prestacions del repertori de les entitats de gestió, 
la forma de pagament i altres condicions necessàries per fer efectius els drets que indica 
el paràgraf anterior, a sol·licitud de la mateixa entitat de gestió afectada, d’una associació 
d’usuaris, d’una entitat de radiodifusió o d’un usuari especialment significatiu, segons el 
parer de la Secció, quan no hi hagi acord entre les dues, en el termini de sis mesos des de 
l’inici formal de la negociació. Finalment, la Secció Primera ha d’exercir la seva funció de 
control i ha de vetllar perquè les tarifes generals establertes per les entitats de gestió en 
compliment de les seves obligacions siguin equitatives i no discriminatòries.

La Secció Primera reforça així la seva condició d’instrument especialment idoni en el 
funcionament del sistema vigent de propietat intel·lectual per resoldre els conflictes que 
sorgeixen entre entitats de gestió i usuaris dels drets d’autor i drets connexos, fet que 
requereix generalment una complexa valoració de drets i interessos, i establir nous 
procediments i actualitzar els que preveuen els capítols III, IV i V del Reial decret 
1889/2011, pel qual es regula la Comissió de Propietat Intel·lectual.

L’article 158 bis del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, en la redacció que en 
fa la Llei 21/2014, de 4 de novembre, ordena al Govern determinar reglamentàriament el 
procediment per a l’exercici de les funcions que la Secció Primera ha de dur a terme de 
conformitat amb el que disposa la seva regulació legal vigent.

En l’elaboració d’aquesta norma han emès informe els ministeris de Justícia, 
d’Indústria, Energia i Turisme, i d’Economia i Competitivitat, i s’han consultat les comunitats 
autònomes.

També s’han consultat i han emès informe el Consell General del Poder Judicial i el 
Consell de Consumidors i Usuaris.

Igualment, s’ha portat a terme un tràmit d’informació pública i s’han escoltat les 
organitzacions i associacions reconegudes per la llei i que agrupen o representen els 
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legítims interessats i els fins de les quals tenen relació directa amb l’objecte del Reial 
decret.

En virtut d’això, a proposta del Ministre d’Educació, Cultura i Esport i del ministre de 
Justícia, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres, en la reunió del 
dia 13 de novembre de 2015,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular el règim jurídic organitzatiu, de procediment 
i funcionament de la Secció Primera de la Comissió de Propietat Intel·lectual, òrgan 
col·legiat d’àmbit nacional adscrit a la Secretaria d’Estat de Cultura del Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport, a què es refereixen els articles 158 i 158 bis del text refós de la Llei de 
propietat intel·lectual, aprovat pel 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 funcions de 
mediació, arbitratge, determinació de tarifes i control de les tarifes generals en les matèries 
i els supòsits que preveu l’article 158 bis 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 pel present Reial decret i, amb caràcter supletori, per 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per la Llei 
60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge, pel que fa a procediments arbitrals, i per la Llei 
5/2012, de 6 de juliol, de mediació en afers civils i mercantils, en procediments de mediació.

3. La taxa per la determinació de tarifes per a l’explotació de drets de gestió col·lectiva 
obligatòria i per als drets de gestió col·lectiva voluntària que, respecte de la mateixa 
categoria de titulars, concorrin amb un dret de remuneració sobre la mateixa obra o 
prestació, es regeix per la disposició addicional tercera de la Llei 21/2014, de 4 de 
novembre, per les previsions normatives que estableix la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de 
taxes i preus públics, i pel present Reial decret.

Article 3. Composició, organització i funcionament de la Secció Primera.

1. La Secció Primera de la Comissió està formada per quatre vocals titulars nomenats 
pel Govern mitjançant reial decret, a proposta, respectivament, dels titulars dels ministeris 
d’Educació, Cultura i Esport, de Justícia, d’Indústria, Energia i Turisme, i d’Economia i 
Competitivitat, per un període de cinc anys renovable per una sola vegada, entre experts 
de reconeguda competència en matèria de propietat intel·lectual i de defensa de la 
competència. Sense perjudici del compliment del requisit anterior, a la proposta de 
nomenament que faci cadascun dels titulars dels departaments ministerials assenyalats, 
es pot valorar addicionalment l’experiència o el coneixement en els àmbits del dret 
econòmic, del mercat audiovisual i de les comunicacions electròniques. En el mateix reial 
decret ha de quedar igualment previst, i pel mateix sistema, el nomenament de dos 
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suplents per cada titular, que han de complir els mateixos requisits de nomenament 
previstos per als vocals titulars i actuen com a substituts en els supòsits de delegació de 
funcions, vacant, absència, malaltia, o una altra causa legal. La delegació de funcions s’ha 
de motivar, i se n’ha d’especificar el període, sense que sigui possible fer cap delegació 
indefinida en el temps.

2. Els vocals de la Secció Primera només cessen abans de l’expiració del període a 
què es refereix l’apartat 1, a petició pròpia o per separació acordada pel Govern, prèvia 
instrucció d’expedient, per incompliment greu de les seves obligacions, incapacitat 
sobrevinguda per a l’exercici de la seva funció, incompatibilitat o condemna per delicte 
dolós.

3. Mitjançant ordre del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport es designa d’entre els 
vocals titulars el president de la Secció, que exerceix el vot de qualitat. Les funcions del 
president inclouen la direcció i coordinació dels treballs, els debats i les votacions de la 
Secció, la convocatòria i fixació de l’ordre del dia de les reunions, la presidència de les 
reunions, l’impuls de l’actuació de la Secció i dels procediments que es tramiten davant 
d’aquesta, l’exercici de la resta de facultats que siguin necessàries per al bon funcionament 
de la Secció, així com l’exercici de les competències que s’atribueixen als presidents 
d’òrgans col·legiats de conformitat amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic.

4. L’ordre ministerial que preveu l’apartat anterior també ha de contenir el 
nomenament d’un dels vocals titulars de la Secció com a vicepresident d’aquesta, al qual 
li corresponen les funcions de suplència del president en els supòsits de vacant, absència, 
malaltia, o una altra causa legal com ara l’abstenció o la recusació.

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. Al secretari li corresponen la signatura dels actes de procediment, l’aixecament 
de l’acta de les reunions i acords que se celebrin, l’assessorament en dret de la Secció 
respecte de les funcions inherents a la seva condició com a tal quan se li requereixi, així 
com les pròpies de la secretaria dels òrgans col·legiats que preveu la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

6. L’exercici de les seves funcions, així com els supòsits de suplència del secretari 
per vacant, absència o malaltia, s’han d’atendre amb els mitjans personals, tècnics i 
pressupostaris assignats a la Secretaria d’Estat de Cultura.

CAPÍTOL III

Principis generals

Secció 1a Aspectes comuns a tots els procediments

Article 4. Principis rectors.

1. La Secció Primera actua amb submissió als principis de legalitat, imparcialitat, 
neutralitat, igualtat entre les parts i audiència. En els procediments de mediació i arbitratge 
s’han d’aplicar a més els principis de voluntarietat, llevat d’invocació de conveni, clàusula 
arbitral o pacte escrit de mediació, i confidencialitat.

2. El tractament portat a terme per la Secció Primera de les dades personals 
utilitzades en les actuacions fetes 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, i la seva normativa de desplegament.

Article 5. Abstenció i recusació.

1. Els vocals de la Secció Primera estan subjectes a les normes sobre recusació, 
abstenció i causes que comprometin la imparcialitat que contenen la Llei 60/2003, de 23 
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de desembre, d’arbitratge, en procediments arbitrals, la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de 
mediació en afers civils i mercantils, en procediments de mediació, i la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en la resta de les actuacions que li correspon 
efectuar.

2. En els supòsits en què concorri una causa legal de recusació o abstenció que 
impedeixi intervenir en un afer sotmès a la Secció el president, el substitueix el 
vicepresident i aquest últim, un dels seus suplents. Així mateix, quan aquesta causa afecti 
els vocals titulars els substitueix algun dels seus suplents corresponents.

Article 6. Ús preferent de mitjans electrònics.

1. Totes les actuacions de la Secció Primera s’han de dur a terme preferentment fent 
ús de mitjans electrònics, de conformitat amb el que estableix la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic.

2. Els subjectes legitimats per sol·licitar la intervenció de la Secció Primera d’acord 
amb l’article 158 bis del text refós de la Llei de propietat intel·lectual disposen a la seu 
electrònica del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport d’un formulari electrònic que permeti 
la presentació de la sol·licitud en format electrònic.

3. Al llarg de la tramitació dels procediments i per als actes que requereixin notificació 
als interessats es pot utilitzar un sistema de notificacions electròniques. També és possible 
la recepció de documentació i al·legacions per via electrònica, i igualment la consulta de 
l’estat de la tramitació de l’expedient, de la còpia del qual s’ha de custodiar un arxiu 
electrònic.

Article 7. Lloc de les actuacions.

El lloc d’execució de les actuacions que corresponen a la Secció Primera és el de la 
seva seu en el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, llevat que, en els procediments de 
mediació o arbitratge, a sol·licitud de totes les parts, la Secció acordi que es faci en un altre 
lloc.

Secció 2a Aspectes comuns als procediments de mediació i arbitratge

Article 8. Accions judicials o extrajudicials.

La interposició d’accions judicials o extrajudicials no suspèn la tramitació dels 
procediments de mediació o arbitratge. El plantejament de la controvèrsia sotmesa a 
mediació o arbitratge davant la Secció Primera impedeix als jutges i tribunals conèixer 
d’aquesta durant el temps en què es desenvolupin els procediments esmentats, sempre 
que la part interessada ho invoqui mitjançant declinatòria i així ho acordi l’òrgan judicial. 
Això s’entén sense perjudici de les excepcions que contenen la Llei 60/2003, de 23 de 
desembre, d’arbitratge, en procediments arbitrals, i la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de 
mediació en afers civils i mercantils, en procediments de mediació.

Article 9. Excepcions de competència.

La Secció Primera decideix d’ofici de manera motivada sobre la seva pròpia 
competència, incloses les excepcions relatives a l’existència o validesa del conveni o 
clàusula de mediació o arbitratge, així com qualsevol altra l’estimació de la qual impedeixi 
entrar en el fons de la controvèrsia, de conformitat amb el que estableixen la Llei 60/2003, 
de 23 de desembre, d’arbitratge, en procediments arbitrals, la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de 
mediació en afers civils i mercantils, en procediments de mediació, i el present Reial 
decret.
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Article 10. Acumulació i prevalença de procediments.

1. La Secció Primera decideix de manera motivada sobre l’admissió de la sol·licitud 
de mediació o arbitratge, sobre l’acumulació de la sol·licitud respecte a altres procediments 
que s’estiguin substanciant davant la Secció i sobre la prevalença d’un procediment enfront 
d’un altre.

2. En el supòsit que se sol·licitin de manera simultània procediments de mediació i 
arbitratge per parts idèntiques i respecte al mateix objecte, es tramita, en primer lloc, el de 
mediació, i no es pot plantejar un procediment de mediació si hi ha en curs un procediment 
d’arbitratge entre les mateixes parts davant la Secció Primera, ni viceversa. Tampoc no es 
pot plantejar un procediment de mediació o arbitratge quan s’hagi admès a tràmit un 
procediment de determinació de tarifes.

3. No és possible mediació o arbitratge en els casos en què estiguin vigents per una 
resolució prèvia de la Secció Primera les tarifes pel dret o els drets de gestió col·lectiva 
obligatòria sobre els quals es planteja l’objecte del conflicte i, si s’escau, pel dret de gestió 
col·lectiva voluntària concurrent amb aquests, en els termes que estableix l’apartat 3 de 
l’article 158 bis del text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

4. No és procedent la iniciació del procediment de control de tarifes respecte de les 
tarifes generals sobre les quals hi hagi en curs un procediment de mediació, arbitratge o 
determinació de tarifes davant la Secció Primera.

CAPÍTOL IV

El procediment de mediació

Article 11. La sol·licitud de mediació.

1. La sol·licitud de mediació s’ha d’adreçar a la Secció Primera, mitjançant el model 
oficial que figura com a annex I d’aquest Reial decret, i segons el que preveu l’apartat 1 de 
l’article 158 bis del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, i la mediació l’ha de 
sol·licitar la part que l’insta o, si s’escau, totes dues parts conjuntament:

a) invocant un pacte escrit de mediació en els termes que defineix la Llei 5/2012, de 
6 de juliol, de mediació en afers civils i mercantils, en virtut del qual les parts s’han 
compromès a sotmetre la controvèrsia a la mediació de la Secció Primera de la Comissió 
de Propietat Intel·lectual,

b) presentant una sol·licitud de mediació conjunta per les parts de comú acord, o
c) a falta de pacte escrit de mediació o de sol·licitud conjunta, instant que es doni 

trasllat de la seva sol·licitud de mediació a l’altra part, perquè manifesti si es vol sotmetre 
a la mediació requerida.

2. La sol·licitud de mediació ha de contenir almenys:

a) El nom complet, l’adreça i la resta de dades rellevants per a la identificació i el 
contacte de la part o parts que insten la mediació, i de la part o parts instades. En particular, 
ha d’indicar les adreces a les quals s’han d’adreçar les comunicacions a totes aquestes 
parts.

b) La descripció de l’objecte de la controvèrsia.
c) Les pretensions que es formulen, de manera succinta, 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 pacte escrit de mediació que, si s’escau, s’invoca.
f) La manifestació, de la part o les 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 concorren.
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3. A la sol·licitud de mediació s’hi han d’adjuntar, almenys, els documents següents:

a) Còpia del pacte escrit de mediació, si n’hi ha.
b) Còpia dels contractes, si s’escau, de què porti causa la controvèrsia.
c) Document que prevegi 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.
d) Si s’escau, escrit que acrediti la representació en la mediació, quan la part no actuï 

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

e) Constància del pagament de la provisió de fons per a les despeses del procediment 
per la prestació de serveis de la Secció Primera de la Comissió de Propietat Intel·lectual 
en la seva condició de mediador, en l’import que estableix l’ordre del ministre d’Educació, 
Cultura i Esport per la qual s’estableixin preus públics per prestació de serveis de la Secció 
Primera de la Comissió de Propietat Intel·lectual, o la que en cada moment correspongui.

f) Quan la sol·licitud sigui d’una associació d’usuaris o una altra entitat anàloga de 
naturalesa associativa, s’ha d’acompanyar d’una certificació en la qual s’inclogui 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 la mediació, pel seu òrgan de govern.

4. Rebuda la sol·licitud de mediació amb tots els seus documents i reparats, si 
s’escau, els defectes que tingués, la Secció Primera ha de remetre, en el termini de quinze 
dies, a la part instada una còpia de la sol·licitud.

5. La part instada ha de respondre a la sol·licitud de mediació en el termini de quinze 
dies hàbils des de la seva recepció. La falta de presentació de la resposta a la sol·licitud 
de mediació dins del termini conferit no suspèn el procediment en el supòsit que preveu 
l’apartat 1.a), però s’entén com a negativa de sotmetre’s a la mediació i impedeix 
prosseguir el procediment en el supòsit que preveu l’apartat 1.c).

6. La resposta a la sol·licitud de mediació ha de contenir, almenys:

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

b) Els seus comentaris sobre la descripció de la controvèrsia efectuada per la part 
que insta la mediació.

c) La seva posició sobre les pretensions de la part instada. Si s’oposa a la mediació, 
la seva posició sobre l’existència, validesa o aplicabilitat del pacte escrit de mediació.

d) La manifestació de la part instada, si s’escau, 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 concorren.

7. A la resposta a la sol·licitud de mediació s’hi han d’adjuntar, almenys, els 
documents següents:

a) 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.

b) En cas d’acceptació de la mediació, constància del pagament de la provisió de 
fons per a les despeses d’administració del procediment per la Comissió de Propietat 
Intel·lectual, en l’import que estableix l’ordre del ministre d’Educació, Cultura i Esport per 
la qual s’estableixin preus públics per prestació de serveis de la Secció Primera de la 
Comissió de Propietat Intel·lectual, o la que en cada moment correspongui.

8. Rebuda la resposta a la sol·licitud de mediació amb tots els seus documents, la 
Secció Primera ha de remetre, en el termini de quinze dies, una còpia a la part instant 
d’aquesta i ha d’acordar, en aquest mateix termini, l’admissió a tràmit de la sol·licitud de 
mediació per majoria, de conformitat amb la seva competència i amb els altres 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 
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s’estiguin substanciant davant la Secció, i la prevalença d’un procediment respecte a un 
altre, la decisió ha de ser motivada, s’ha de notificar a les parts, i és recurrible en reposició 
davant la mateixa Secció Primera, en virtut del que disposa l’article 123.1 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

Article 12. Negociacions i proposta en la mediació.

1. A l’escrit pel qual s’admeti a tràmit la sol·licitud de mediació, la Secció les ha de 
convocar a una primera sessió constitutiva, que s’ha de celebrar en el termini màxim d’un 
mes des de la notificació d’aquest, perquè fixin les seves posicions inicials, aportin la 
documentació que considerin oportuna i exposin els seus arguments. Així mateix, la Secció 
Primera ha d’informar sobre el programa d’actuacions a dur a terme durant el procediment 
i el corresponent calendari a seguir, sense perjudici de la seva possible modificació.

2. Fixades les posicions de les parts, la Secció Primera ha de convocar les sessions 
informatives addicionals que consideri necessàries, sigui amb totes les parts, sigui amb 
alguna d’aquestes, amb la finalitat d’arribar a un acord entre aquelles o presentar les 
propostes de la Secció per solucionar el conflicte.

3. La inassistència o inactivitat de qualsevol de les parts no impedeix l’avanç del 
procediment, ni que la Secció presenti propostes de solució del conflicte.

4. En qualsevol moment del procediment, la Secció, a iniciativa de vocals o de les 
parts, pot acordar la pràctica de les proves que consideri pertinents. Les despeses que 
pugui ocasionar la pràctica de la prova les ha de satisfer la part que l’hagi sol·licitat, o totes 
dues parts si així ho accepten, o de manera igualitària quan la prova hagi estat proposada 
pels vocals de la Secció, llevat que les parts acceptin que les satisfaci una d’aquestes.

Article 13. Terminació del procediment.

1. El procediment de mediació acaba, en tot cas, quan es produeixi un desistiment 
conjunt o de part o quan les parts arribin a un acord sobre les qüestions controvertides. En 
aquest cas, ho han de comunicar a la Secció, i han d’adjuntar l’acord, que s’ha de 
consignar en la resolució que acordi la terminació 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 concorri una altra causa que determini 
la seva conclusió.

2. Fora dels supòsits que preveu l’apartat anterior, quan la Secció consideri que les 
qüestions han estat suficientment debatudes, i en tot cas en el termini de dos mesos com 
a màxim des de l’admissió a tràmit de la sol·licitud, 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 del que s’ha actuat amb 
anterioritat, la Secció ha de formular, si s’escau, en el termini d’un mes des de la formulació 
de les esmentades posicions definitives, una proposta de solució del conflicte, que s’ha de 
notificar a les parts.

4. Si, transcorregut el termini de dos 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 l’accepten, de manera que la proposta de solució passa 
a convertir-se en acord de mediació.

5. Si la Secció aprecia la impossibilitat d’arribar a un acord entre les parts, dóna per 
finalitzat el procediment sense avinença de manera 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 mediació acceptats expressament per les parts, prèvia proposta de 
la Secció Primera, així com els que preveu l’apartat 4, produeixen els efectes que preveu 
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la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge, i són revisables davant l’ordre 
jurisdiccional civil.

CAPÍTOL V

El procediment d’arbitratge general

Article 14. La sol·licitud d’arbitratge.

1. La sol·licitud d’arbitratge s’ha d’adreçar a la Secció Primera, mitjançant el model 
oficial que figura com a annex II d’aquest Reial decret, i segons el que preveu l’apartat 2.a) 
de l’article 158 bis del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, i l’arbitratge l’ha de 
sol·licitar la part demandant o, si s’escau, totes dues parts conjuntament:

a) invocant 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,

b) presentant una sol·licitud d’arbitratge conjunta per les parts de comú acord, o
c) a falta de conveni o clàusula arbitral o de sol·licitud conjunta, instant 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.

2. La sol·licitud d’arbitratge ha de contenir, almenys, les mencions següents:

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

b) La descripció de l’objecte de la controvèrsia.
c) Les pretensions que es formulen, de manera succinta, 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 la clàusula arbitral que, si s’escau, s’invoca.
f) 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 d’àrbitres, o, si no és així, les 
causes de recusació que entenguin que concorren.

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

a) Còpia del conveni arbitral o clàusula arbitral si n’hi ha.
b) Còpia dels contractes, si s’escau, de què porti causa la controvèrsia.
c) Document que prevegi el contingut de les pretensions de la part o parts sol·licitants 

i les que, si s’escau, consideri que manté l’altra o altres parts.
d) 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.

e) Constància del pagament de la provisió de fons per a les despeses del procediment 
per la prestació de serveis de la Secció Primera de la Comissió de Propietat, en la seva 
condició d’àrbitre, en l’import que estableix l’ordre del ministre d’Educació, Cultura i Esport 
per la qual s’estableixin preus públics per prestació de serveis de la Secció Primera de la 
Comissió de Propietat Intel·lectual.

f) Quan la sol·licitud la presenti una associació d’usuaris o una altra entitat anàloga 
de naturalesa associativa que legalment es pugui acollir a aquest procediment d’arbitratge, 
s’ha d’acompanyar d’una certificació en la qual s’inclogui el nom i cognoms o raó social 
dels membres d’aquesta associació, així com l’acord i mandat de representació adoptat, 
en relació amb l’arbitratge, pel seu òrgan de govern.
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g) Quan la sol·licitud la presentin entitats de radiodifusió d’àmbit nacional o usuaris 
especialment significatius, la documentació que segons el seu parer justifiqui que 
compleixen aquesta condició per a la seva valoració per la Secció Primera.

4. Rebuda la sol·licitud d’arbitratge amb tots els seus documents i reparats, si 
s’escau, els defectes que tingués, la Secció Primera ha de remetre, en el termini de quinze 
dies, 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 del termini conferit no suspèn el procediment en el supòsit que preveu 
l’apartat 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’apartat 1.c).

6. La resposta a la sol·licitud d’arbitratge ha de contenir, almenys, les mencions 
següents:

a) El nom complet del demandat, la seva adreça i resta de 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 la clàusula arbitral.
e) La manifestació, si s’escau, d’acceptació de la imparcialitat dels membres titulars 

de la Secció Primera en la seva condició d’àrbitres, o, si no és així, les causes de recusació 
que entenguin que concorren.

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

a) 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.

b) En cas d’acceptació de l’arbitratge, constància del pagament de la provisió de fons 
per a les despeses del procediment per la prestació de serveis de la Secció Primera de la 
Comissió de Propietat Intel·lectual, en la seva condició d’àrbitre, en l’import que estableix 
l’ordre del ministre d’Educació, Cultura i Esport per la qual s’estableixin preus públics per 
prestació de serveis de la Secció Primera de la Comissió de Propietat Intel·lectual.

8. Rebuda la resposta a la sol·licitud d’arbitratge amb tots els seus documents, la 
Secció Primera ha de remetre, en el termini de quinze dies, una còpia al demandant.

9. La Secció Primera ha d’acordar, en aquest mateix termini, l’admissió de la 
sol·licitud d’arbitratge per majoria, de conformitat amb la seva competència 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, la decisió ha de ser motivada, 
s’ha de notificar a les parts i és recurrible en reposició davant la mateixa Secció Primera, 
en virtut del que disposa l’article 123.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

Article 15. Procediment arbitral.

1. La Secció Primera decideix d’ofici o a instància de les parts sobre l’admissibilitat, 
pertinència i 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 les ha de satisfer la part que l’hagi sol·licitat, o totes dues parts si així ho 
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accepten, o de manera igualitària entre les parts del procediment quan l’hagi proposat la 
Secció llevat que les parts acceptin que les satisfaci una d’aquestes.

2. 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.

3. Quan la Secció consideri que les qüestions s’han debatut suficientment i sempre 
que no s’hagi arribat a un acord entre les parts en els termes que preveu l’apartat anterior, 
convoca una audiència perquè les parts formulin les seves posicions definitives.

Article 16. 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 decisió sobre 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 de 
conformitat 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 de l’admissió a tràmit de l’arbitratge, prorrogables motivadament per un 
màxim de dos mesos si les parts no s’hi oposen.

4. No obstant el que estableixen els apartats anteriors, si en el transcurs del 
procediment arbitral les parts arriben a un acord que posi fi, totalment o parcialment, a la 
controvèrsia, l’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 llevat que apreciï motius per oposar-s’hi o les parts renunciïn al fet 
que aquest es dicti.

CAPÍTOL VI

El procediment d’arbitratge de substitució de tarifes

Article 17. Procediment aplicable.

Quan una entitat de gestió de drets de propietat intel·lectual, una associació d’usuaris, 
una entitat de radiodifusió o un usuari afectat especialment significatiu faci ús de la facultat 
que preveu l’apartat 2.b) de l’article 158 bis del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, 
amb l’objectiu 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 V, amb les 
excepcions que preveu el present capítol.

Article 18. Sol·licitud d’arbitratge per fixar una quantitat substitutòria de les tarifes 
generals.

1. La sol·licitud d’arbitratge la pot formular l’entitat de gestió, l’associació d’usuaris, 
l’entitat de radiodifusió, o l’usuari afectat especialment significatiu, i, a més dels requisits i 
documents que estableix l’article 14, ha de preveure els elements següents, i s’ha de 
presentar mitjançant el model oficial que figura com a annex III d’aquest Reial decret:

a) Fixar, com a objecte d’aquesta, 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.
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c) Proposar una quantitat substitutòria determinada o determinable bàsicament 
mitjançant una operació aritmètica.

d) Incloure, a falta de conveni arbitral, la submissió expressa a la competència de la 
Secció Primera de conformitat amb el que preveu l’article 158 bis.2.b) del text refós de la 
Llei de propietat intel·lectual, per donar solució al conflicte.

e) La part proponent pot adjuntar als documents que exigeixen les lletres b) i c) 
d’aquest apartat tots els altres documents i les 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 14, 
dins del termini de trenta dies hàbils des de la seva recepció. La falta de presentació de la 
resposta en el termini esmentat té els efectes que preveu l’article 14.5 i impedeix prosseguir 
el procediment.

3. La Secció ha de decidir sobre l’admissió del procediment, de conformitat amb 
l’article 14.9. La inadmissió de la sol·licitud, recurrible en reposició davant la mateixa 
Secció Primera, deixa expedita la via judicial ordinària per conèixer de l’assumpte sotmès 
a aquesta Secció.

Article 19. Desenvolupament del procediment.

Admesa una sol·licitud de fixació de quantitat substitutòria de tarifes generals, s’ha de 
comunicar a les parts, i el procediment s’ha de desenvolupar d’acord amb el que disposen 
els articles 15 i 16, 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.

b) La presentació d’una sol·licitud de fixació de quantitat substitutòria de les tarifes 
generals de conformitat amb aquest capítol no eximeix els empresaris individuals o socials 
representats per l’associació d’usuaris o l’entitat de radiodifusió o l’usuari especialment 
significatiu de l’obligació de fer efectiva sota reserva o consignar notarialment o 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) El laude ha de ser escrit i motivat, per a la qual cosa ha de tenir en compte els 
criteris mínims que estableix l’article 157.1.b) del text refós de la Llei de propietat 
intel·lectual.

CAPÍTOL VII

El procediment de determinació de tarifes

Article 20. Sol·licitud de determinació de tarifes.

1. Estan legitimades per ser part en el procediment de determinació de tarifes: les 
entitats de gestió, les associacions d’usuaris representatives en l’àmbit nacional del sector 
corresponent, les entitats de radiodifusió d’àmbit nacional i els usuaris especialment 
significatius.

2. La sol·licitud de determinació de tarifes s’ha d’adreçar a la Secció Primera, 
mitjançant el model oficial que figura com a annex IV d’aquest Reial decret per la part 
sol·licitant, o si s’escau, per totes dues parts conjuntament i ha de contenir:

a) El nom complet, l’adreça i la resta de dades rellevants per a la identificació i el 
contacte de la part o parts sol·licitants i de la part o parts requerides a negociar, així com, 
si s’escau, els dels seus representants. En particular, s’han d’indicar les adreces a les 
quals s’han d’adreçar les comunicacions a totes aquestes parts.
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b) L’objecte del conflicte, que s’ha de circumscriure a la determinació de les tarifes i 
les condicions necessàries per fer efectius els drets a què es refereix l’apartat 3 de l’article 
158 bis del text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

c) La data formal de l’inici de les negociacions entre les parts en conflicte en els 
termes que preveuen els apartats 4 i 5 del present article.

d) La declaració de la inexistència d’acord en el termini de sis mesos des de l’inici 
formal de la negociació entre les parts.

e) La pretensió que es formula respecte de les tarifes corresponents i de les 
condicions necessàries per fer efectius els drets a què es refereix l’apartat 3 de l’article 158 
bis del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que poden ser d’entitats de gestió 
diferents quan el sol·licitant sigui un dels que esmenta el següent apartat 3.a), 1r i 2n, 
d’aquest article, sempre que prèviament se les hagi requerit a negociar i no s’hagi arribat 
a cap acord, les tarifes es refereixin a la mateixa modalitat d’explotació, respecte de la 
mateixa classe d’obres o prestacions com ara audiovisuals, musicals, i les tarifes siguin 
aplicables a usuaris del mateix sector. En el supòsit que se sol·liciti la fixació de tarifes per 
un dret o drets de gestió col·lectiva obligatòria que, respecte de la mateixa categoria de 
titulars, concorri amb un dret de gestió col·lectiva voluntària sobre la mateixa obra o 
prestació, l’objecte del conflicte s’ha de referir obligatòriament de manera conjunta a tots 
dos drets.

f) La xifra total anual estimada equivalent a l’explotació dels drets objecte de la 
controvèrsia, als efectes de la determinació de la taxa el pagament de la qual preveu 
l’article 26.

3. A la sol·licitud s’hi ha d’adjuntar la documentació següent:

a) Depenent de la part sol·licitant en el procediment han de presentar:

1r En el supòsit de les associacions d’usuaris, l’acreditació que són representatives 
en l’àmbit nacional en el sector corresponent i una certificació en la qual s’inclogui el nom 
i cognoms o raó social i el domicili dels empresaris individuals o socials en nom dels quals 
es presenti aquesta sol·licitud, així com l’acord i mandat de representació adoptat, en 
relació amb el procediment de determinació de tarifes, pel seu òrgan de govern.

2n En el cas d’entitats de radiodifusió d’àmbit nacional o usuaris especialment 
significatius, la documentació que segons el seu parer justifiqui que reuneixen aquesta 
condició per a la seva valoració per la Secció Primera.

b) Quan la part no actuï per si mateixa, escrit que acrediti la representació. També és 
possible l’atorgament de representació davant els serveis administratius corresponents 
quan es designin representants.

c) La documentació que acrediti la inexistència d’acord en el termini de sis mesos 
des de l’inici formal de la negociació entre les parts objecte de la controvèrsia, per a la qual 
cosa s’ha d’aportar:

1r Document que acrediti l’inici formal de la negociació, que contingui els noms 
designats per les parts per portar a terme la negociació i la capacitat d’aquests per vincular-
les-hi.

2n Document que acrediti la inexistència d’acord entre les parts en el termini de sis 
mesos des de la data d’inici formal de la negociació.

d) Informe motivat que doni suport a la pretensió que es formula respecte de les 
tarifes corresponents, fonamentat en el que estableix l’article 157.1.b) del text refós de la 
Llei de propietat intel·lectual, que ha de contenir tant la fixació de tarifes com els termes 
específics per fer-les efectives, com ara l’abast temporal i territorial d’aplicació d’aquestes, 
les obligacions d’intercanvi d’informació, les facultats de comprovació de la informació, 
auditoria, o els terminis i la forma de pagament.
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e) La documentació que justifiqui o acrediti la xifra total anual estimada equivalent a 
l’explotació dels drets objecte de la controvèrsia, als efectes de la determinació de la taxa 
el pagament de la qual preveu l’article 26.

4. Als efectes d’aquest article, es considera inici formal de la negociació la data en la 
qual les parts acordin mútuament iniciar la negociació esmentada, o, si no n’hi ha, la data 
de la primera reunió de negociació celebrada o la data de constitució efectiva de la 
corresponent taula de negociació si n’hi ha.

5. En el supòsit que no sigui possible iniciar formalment la negociació en els termes 
que preveu l’apartat anterior i sense perjudici de l’obligació que preveu l’article 157.1.c) del 
text refós de la Llei de propietat intel·lectual, s’entén que es produeix l’inici formal de les 
negociacions una vegada s’hagi rebut per la part requerida a negociar la sol·licitud formal 
d’inici d’aquestes, fet que s’ha d’acreditar a través de qualsevol mitjà vàlid en dret. En 
aquest cas, el o els sol·licitants queden exceptuats de la presentació de la documentació 
que preveu la lletra c) de l’apartat 3 del present article.

6. Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableix aquest article, la Secció 
Primera requereix l’interessat perquè en el termini de deu dies repari les faltes o adjunti els 
documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, se’l tindrà per desistit de la seva 
petició, i s’arxivaran les actuacions amb la resolució prèvia corresponent. Contra aquesta 
resolució es pot interposar el recurs potestatiu de reposició davant la mateixa Secció 
Primera.

Article 21. Inici del procediment.

1. Una vegada comprovat que la sol·licitud reuneix els requisits exigits, la Secció 
Primera en dóna trasllat a la part requerida prèviament a negociar perquè presenti les 
al·legacions que consideri oportunes sobre la seva admissió a tràmit, així com, si s’escau, 
sobre l’abstenció o recusació dels vocals de la Secció Primera, dins del termini que li fixi el 
president i que, en cap cas, no pot excedir els quinze dies.

2. Rebudes les al·legacions, o transcorregut el termini fixat a què es refereix l’apartat 
anterior sense que s’hagin presentat al·legacions, la Secció Primera ha de decidir per 
majoria en un termini màxim de quinze dies sobre l’admissió o inadmissió a tràmit de la 
sol·licitud del procediment de determinació de tarifes, de conformitat amb la competència 
d’aquesta i amb la resta de requisits que estableixen el text refós de la Llei de propietat 
intel·lectual i aquest Reial decret, la qual cosa s’ha de notificar a les parts. Contra aquesta 
resolució, s’hi pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la mateixa Secció 
Primera, en virtut del que disposa l’article 123.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. Són causa d’inadmissió a tràmit del procediment, en tot cas:

a) La sol·licitud manifestament infundada o aliena a l’exercici de les funcions 
encomanades a la Secció Primera.

b) La sol·licitud de determinació de tarifes quan aquestes les hagi establert en un 
procediment de mediació o arbitratge la Secció Primera.

c) No tenir la capacitat de part, el sol·licitant o la requerida, d’acord amb l’article 20.1.
d) Que estiguin vigents per una resolució prèvia de la Secció Primera en els termes 

de l’article 24.2.
e) Que no es prevegi conjuntament en l’objecte del conflicte de la sol·licitud la fixació 

de tarifes per un dret o drets de gestió col·lectiva obligatòria quan, respecte de la mateixa 
categoria de titulars, concorri amb un dret de gestió col·lectiva sobre la mateixa obra o 
prestació.

4. La Secció Primera, prèvia audiència de les parts per un termini comú de cinc dies, 
pot acordar d’ofici l’acumulació d’expedients de fixació de tarifes admesos a tràmit sempre 
que aquests versin sobre la mateixa modalitat d’explotació, respecte de la mateixa classe 
d’obres o prestacions com ara audiovisuals, musicals, i les tarifes siguin aplicables a 
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usuaris del mateix sector. Contra la decisió d’acumulació no es pot interposar cap recurs 
administratiu.

5. La resolució de la Secció Primera d’admissió a tràmit del procediment es publica 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat», als efectes que els titulars d’interessos legítims i directes 
que puguin resultar afectats per la resolució final que es dicti i que no estiguin degudament 
personats en el procediment s’hi puguin personar, en el termini de quinze dies des de 
l’endemà de la publicació esmentada.

6. El termini d’instrucció i resolució de l’expedient és de nou mesos a partir de 
l’admissió a tràmit de la sol·licitud del procediment, que dóna lloc a l’inici d’aquest.

Article 22. Mesures provisionals.

Una vegada iniciat el procediment, la Secció Primera pot acordar d’ofici de manera 
motivada, si s’escau, mesures provisionals tendents a assegurar l’eficàcia de la resolució 
administrativa que es pugui dictar, si hi ha elements suficients de judici per fer-ho, i en 
especial el pagament a compte per part dels usuaris, en relació amb la remuneració 
exigida per les entitats de gestió per l’explotació de drets de remuneració i als efectes 
d’entendre concedida l’autorització respecte als drets exclusius concurrents amb aquests, 
d’un determinat percentatge de les tarifes generals aprovades per cada entitat de gestió o 
qualsevol altre percentatge que determini de manera motivada.

Article 23. Instrucció del procediment.

1. Una vegada comunicada a les parts l’admissió a tràmit de la sol·licitud, la Secció 
Primera efectua els actes d’instrucció necessaris per al coneixement i la determinació de 
les dades en virtut de les quals s’hagi de pronunciar la resolució.

2. Durant la instrucció les parts i els tercers interessats que s’hagin personat en el 
procediment poden presentar al·legacions i proposar la pràctica de les proves que 
considerin pertinents per a la defensa dels seus interessos que tinguin relació amb les 
tarifes que hagi de fixar la Secció Primera, en particular, en el cas de les parts, per facilitar 
o complementar la informació intercanviada durant les negociacions prèvies a l’inici del 
procediment administratiu, així com l’aportada a l’inici del procediment administratiu.

3. La Secció Primera ha de decidir de manera motivada i d’ofici sobre l’admissibilitat 
de les proves proposades per les parts legítimes i els tercers interessats que s’hagin 
personat en el procediment, 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. Es pot denegar la pràctica o incorporació d’una prova quan sigui manifestament 
improcedent o innecessària. En els supòsits en què la Secció Primera hagi proposat una 
prova complementària l’assumpció del seu cost s’ha de distribuir de manera igualitària 
entre les parts del procediment, llevat que alguna de les parts accepti assumir la totalitat 
del seu cost.

4. Si un mitjà de prova està en poder o sota el control d’una part, i aquesta refusa 
injustificadament presentar-la o donar-hi accés, la Secció Primera pot extreure d’aquesta 
conducta, prenent en consideració la resta de proves, les conclusions que consideri 
procedents sobre els fets objecte de prova, com ara atribuir-los valor probatori.

5. La Secció Primera pot acordar la celebració de reunions amb les parts, amb 
sol·licitud prèvia d’aquestes quan ho consideri adequat per a l’examen de les qüestions 
que es diluciden a l’expedient. Durant les reunions les parts i els tercers interessats que 
s’hagin personat en el procediment poden exposar de manera breu les seves al·legacions. 
S’ha de celebrar vista per a la pràctica de proves testificals i pericials en allò que correspon 
a la seva ratificació.

La celebració de la vista és contradictòria, i hi poden intervenir les parts, els tercers 
interessats i els seus representants, la Secció Primera i el personal de suport. Es pot 
requerir així mateix la participació de les persones que, segons el parer de la Secció 
Primera, siguin oportunes, prèvia notificació a aquestes de la circumstància esmentada. 
Així mateix, la Secció Primera pot formular preguntes a les parts, als tercers interessats 
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que, si s’escau, hi participin, en particular sobre els informes que presentin les parts en 
suport de les seves pretensions i als pèrits autors de dictàmens aportats a l’expedient.

Li correspon al president de la Secció Primera la direcció de les reunions i de les vistes 
i el manteniment de l’ordre en el transcurs d’aquestes.

6. El termini màxim per a la proposició, pràctica de la prova, reunions i vistes és de 
quatre mesos des de l’inici del procediment.

7. La celebració de les vistes i les qüestions abordades en el transcurs d’aquestes 
s’han de reflectir en una acta, sense perjudici de la seva possible gravació en suport 
audiovisual, cas en què s’ha de posar a disposició de les parts.

8. Conclosa la pràctica de les proves, la Secció Primera ha de valorar en cada cas si 
sol·licita, o no, informe dels organismes públics que exerceixin les seves funcions en 
relació amb els mercats o sectors econòmics que afecten les tarifes. En els casos en què 
la Secció Primera acordi sol·licitar aquest informe, l’organisme públic l’ha d’emetre en el 
termini d’un mes des de la seva recepció.

9. Abans de l’elaboració de la proposta de resolució en el termini màxim d’un mes 
des de la conclusió de la pràctica de proves o de quinze dies en el supòsit que s’hagi 
demanat informe dels organismes públics que exerceixin les seves funcions en relació 
amb els mercats o sectors econòmics que afecten les tarifes, la Secció Primera ha de 
donar tràmit d’audiència a les parts i als tercers interessats que s’hagin personat en el 
procediment perquè exposin les conclusions sobre el resultat de les proves practicades, 
els informes rebuts, si s’escau, dels organismes públics, i sobre les tarifes que hagi de fixar 
la Secció Primera. En aquest tràmit les parts han de ratificar o modificar les seves 
pretensions efectuades en els seus respectius escrits de sol·licitud i contestació a aquesta, 
i es permet als tercers interessats que s’hagin personat en el procediment que formulin les 
seves al·legacions i pretensions a aquest efecte.

Article 24. Resolució.

1. Una vegada instruït el procediment, en el termini màxim d’un mes, s’ha de notificar 
a les parts la proposta de resolució motivada perquè, en el termini de deu dies a comptar 
de l’endemà a la notificació, puguin formular les al·legacions corresponents. Aquesta ha de 
contenir, com a mínim, els antecedents de l’expedient, els fets acreditats, la determinació 
quantitativa de les tarifes i els termes específics per fer-la efectiva.

2. La resolució motivada que posi fi al procediment s’ha d’adoptar en el termini màxim 
d’un mes des de la recepció de les al·legacions a la proposta de resolució motivada, ha de 
contenir els antecedents de fet i els fonaments de dret rellevants, i ha de determinar 
l’import de la remuneració exigida per la utilització d’obres i altres prestacions del repertori 
de les entitats de gestió, la forma de pagament i la resta de condicions necessàries per fer 
efectius els drets la controvèrsia dels quals es planteja en el procediment, de conformitat 
amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 158 bis del text refós de la Llei de propietat 
intel·lectual. Així mateix, la resolució s’ha de notificar a totes les parts i als tercers 
interessats que s’hagin personat en el procediment en el termini de deu dies des de la 
seva adopció i sense perjudici del tractament de la informació confidencial que pugui 
contenir, s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i a la pàgina web del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport, i és aplicable a partir de l’endemà de la publicació, amb abast 
general per a tots els titulars i obligats i a les mateixes entitats de gestió, respecte de la 
mateixa modalitat d’explotació d’obres i prestacions i idèntic sector d’usuaris. La resolució 
és directament recurrible en via contenciosa administrativa, de conformitat amb el que 
disposa l’article 11.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

La resolució no afecta els termes que disposen els acords assolits entre entitats de 
gestió i usuaris en ús de l’autonomia de la seva voluntat.

3. La interposició de recurs contra la resolució de la Secció Primera no suspèn 
l’execució d’aquesta.

4. La resolució no altera la naturalesa juridicocivil dels drets respecte als quals es fixi 
la determinació de tarifes i la resta de condicions necessàries per fer-los efectius.
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Article 25. Terminació convencional.

1. La Secció Primera pot acordar, llevat que apreciï motius per oposar-s’hi, la 
finalització del procediment a través d’una terminació convencional, a sol·licitud de les 
parts, quan aquestes arribin a un acord sobre la totalitat de les qüestions objecte d’examen 
en el procediment administratiu.

2. A aquest efecte, les parts han de presentar una proposta conjunta davant la Secció 
Primera en el termini màxim de deu dies hàbils des de la data de la signatura de l’acord. 
La Secció Primera n’ha d’examinar el contingut per verificar que totes les qüestions 
abordades a l’expedient estan cobertes per l’acord de les parts i, previ tràmit d’audiència 
als tercers interessats per un termini improrrogable de cinc dies, ha de dictar resolució.

3. La resolució que posi fi al procediment mitjançant la terminació convencional té el 
contingut mínim següent:

a) Identificació de les parts.
b) Objecte dels compromisos assolits, incloent-hi la durada de l’acord, l’import de la 

remuneració exigida per la utilització d’obres i altres prestacions del repertori de les entitats 
de gestió, la forma de pagament i la resta de condicions necessàries per fer efectius els 
drets la controvèrsia dels quals es planteja en el procediment.

4. La resolució a què es refereix l’apartat anterior es publica en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» i a la pàgina web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i és aplicable a partir de 
l’endemà de la publicació, amb abast general per a tots els titulars i obligats, respecte de 
la mateixa modalitat d’explotació d’obres i prestacions i idèntic sector d’usuaris. Aquesta 
resolució és directament recurrible en via contenciosa administrativa, de conformitat amb 
el que disposa l’article 11.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Article 26. Pagament de la taxa.

1. Una vegada hagi finalitzat el procediment de determinació de la tarifa per resolució 
o terminació convencional es produeix la taxa corresponent, la quota a ingressar de la qual 
és el resultant d’aplicar els següents tipus proporcionals a les quantitats resultants 
estimades per a l’aplicació de tarifes per la Secció Primera en els termes d’aquest apartat, 
sense perjudici de la quantitat mínima de 16.659,47 euros a abonar en els procediments 
en què la quantitat resultant estimada no superi la quantia de 16.659.470 euros:

a) De 16.659.470,01 euros a 100.000.000 euros per a l’aplicació de la tarifa 
determinada per la Secció Primera, 16.659,47 euros fins a 16.659.470 euros i un 0,15 per 
cent sobre la corresponent xifra de la quantitat restant.

b) A partir de 100.000.000,01 euros per a l’aplicació de la tarifa determinada per la 
Secció Primera, 16.659,47 euros fins a 16.659.470 euros, un 0,15 per cent fins a 
100.000.000 i un 0,2 per cent sobre la corresponent xifra de la quantitat restant.

2. La determinació de les quantitats resultants estimades per a l’aplicació de tarifes 
l’estableix en cada procediment la Secció Primera tenint en compte la xifra total anual 
estimada equivalent a l’explotació dels drets objecte de la controvèrsia, així com el termini 
de durada de la resolució o acord convencional. A aquests efectes, s’ha de tenir en compte 
tant la documentació presentada per la part sol·licitant en el seu escrit de sol·licitud com la 
que aporti sobre això la part requerida. Quan en la intervenció de la Secció Primera la part 
sol·licitant o requerida sigui un usuari individual, als efectes d’establir la xifra total anual 
estimada equivalent a l’explotació dels drets objecte de la controvèrsia, aquesta es limita 
a la que derivi de la seva pròpia activitat.

3. El pagament del cinquanta per cent de l’import de la taxa meritada li correspon a 
l’entitat de gestió les tarifes de la qual es determinen en la resolució i el restant cinquanta 
per cent l’han d’abonar els usuaris que hagin estat part en el procediment.
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Article 27. Recursos.

Els actes dictats per la Secció Primera en l’exercici de la seva funció de determinació 
de tarifes posen fi a la via administrativa i són susceptibles de recurs potestatiu de reposició 
davant la mateixa Secció Primera en virtut del que disposa l’article 123.1 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o ser 
impugnats directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb el que 
disposa l’article 11.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

CAPÍTOL VIII

El procediment de control de tarifes

Article 28. Inici del procediment.

1. El procediment de control relatiu a les tarifes generals establertes per les entitats 
de gestió, que preveu l’apartat 4 de l’article 158 bis del text refós de la Llei de propietat 
intel·lectual, l’inicia sempre d’ofici la Secció Primera:

a) Per iniciativa pròpia.
b) Per denúncia dels usuaris del repertori de les entitats de gestió obligats al 

pagament d’una tarifa general o, si s’escau, de les associacions de les quals formin part 
aquests, amb el contingut que indica l’apartat següent.

2. La denúncia s’ha d’adreçar a la Secció Primera, mitjançant el model oficial que 
figura com a annex V d’aquest Reial decret, i ha de contenir almenys les mencions 
següents:

a) Nom o raó social, domicili, telèfon i número de fax dels denunciants i, en cas que 
aquests actuïn per mitjà d’un representant, acreditació de la representació i domicili als 
efectes de notificacions.

b) Nom o raó social, domicili i, si s’escau, número de telèfon i de fax o qualsevol altre 
mitjà electrònic pertinent de l’entitat o entitats de gestió les tarifes generals de les quals es 
denuncien.

c) Justificació del denunciant de la seva condició d’usuari del repertori de les entitats 
de gestió obligat al pagament d’una tarifa general establerta per una entitat o d’una 
associació els membres de la qual siguin usuaris del repertori de les entitats de gestió i 
estiguin obligats a aquest pagament, per ser considerat com a tal en el procediment de 
control.

d) Identificació de les tarifes generals el control de les quals pretén que porti a terme 
la Secció Primera, amb l’argumentació de les raons per les quals es considera que 
aquestes són inequitatives o discriminatòries.

Així mateix, s’ha d’adjuntar a la sol·licitud un informe en què es justifiqui des d’un punt 
de vista jurídic i econòmic els motius pels quals el denunciant considera que les tarifes 
generals denunciades són inequitatives o discriminatòries, i s’hi ha de valorar l’aplicació 
dels criteris mínims que recull l’article 157.1.b) del text refós de la Llei de propietat 
intel·lectual, i al qual es poden adjuntar les proves que consideri convenient.

3. Si la denúncia no reuneix els requisits que estableix l’apartat 2 es requereix el 
denunciant perquè, en un termini de deu dies, repari la falta o aporti la documentació 
requerida, amb indicació que, si no ho fa, se’l tindrà per desistit de la denúncia.

4. El desistiment del denunciant no impedeix a la Secció Primera fer d’ofici totes les 
actuacions que consideri necessàries.
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Article 29. Requeriment d’informació i acord de no-iniciació.

1. Una vegada analitzada la denúncia presentada o en els supòsits en què exerceixi 
la funció de control per iniciativa pròpia, la Secció Primera pot formular requeriments 
d’informació a l’entitat de gestió denunciada, i la falta d’atenció a aquest pot constituir una 
infracció de conformitat amb el que preveu l’article 162 bis.4.a) del text refós de la Llei de 
propietat intel·lectual, fet que s’ha de comunicar a l’òrgan sancionador competent.

2. En tot cas, abans de l’adopció d’un acord d’iniciació o no del procediment, la 
Secció Primera ha de notificar a l’entitat de gestió denunciada, i al denunciat en cas que 
se li hagi requerit informació, la proposta d’acord perquè aquesta faci les al·legacions i 
aporti, si s’escau, la documentació que consideri convenient.

3. L’acord de no-iniciació del procediment de la Secció Primera s’ha de comunicar al 
denunciant, i s’han d’indicar succintament els motius pels quals no és procedent la iniciació 
del procediment. Contra aquest acte es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant 
la mateixa Secció Primera, en virtut del que disposa l’article 123.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 30. Remissió d’informació a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

En els supòsits en què la Secció Primera apreciï que les tarifes generals no compleixen 
el criteri d’equitat i no-discriminació o quan no s’ajustin als criteris que estableix l’article 
157.1.b) del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, la Secció Primera ho ha de 
comunicar i ha de remetre la totalitat de la informació recollida a la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència, als efectes corresponents. Contra aquesta resolució no es pot 
presentar recurs administratiu.

Disposició addicional primera. Usuari especialment significatiu.

Als efectes d’entendre un usuari com a especialment significatiu en els procediments 
substanciats davant la Secció Primera afectats per aquest subjecte, la Secció ha de tenir 
en compte, entre altres possibles criteris, el percentatge d’ingressos bruts de l’usuari en el 
total del sector econòmic en què siguin aplicables les tarifes a determinar.

Disposició addicional segona. Aplicació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Mentre no entrin en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, són aplicables les disposicions que corresponguin de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, als supòsits en què aquest Reial decret fa referència a les anteriors.

Disposició transitòria única. Vocals de la Secció Primera de la Comissió de Propietat 
Intel·lectual.

En el termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret s’ha de procedir 
al nomenament dels vocals de la Secció Primera. Mentre aquest no es produeixi, la Secció 
queda integrada pels vocals que la componen a la data d’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
estableix aquest Reial decret i, en particular, els articles 2 al 12, tots dos inclusivament, del 
Reial decret 1889/2011, de 30 de desembre, pel qual es regula el funcionament de la 
Comissió de Propietat Intel·lectual.
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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 exclusiva 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 a l’article 
149.1.6a.

Disposició final segona. Pressupost per a l’exercici de la Comissió de Propietat 
Intel·lectual.

La despesa que pugui generar la posada en funcionament de la Secció Primera de la 
Comissió de Propietat Intel·lectual s’ha d’assumir amb els mitjans actuals dels quals 
disposa el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Disposició final tercera. Facultat de desplegament.

El titular del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport pot dictar totes les disposicions de 
desplegament que siguin necessàries per al compliment i l’aplicació d’aquest Reial decret, 
així com modificar, mitjançant ordre ministerial, les quanties a què fa referència l’article 
26.1 d’aquest de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de desindexació.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 13 de novembre de 2015.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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ANNEX I 
 
 
 
 
 

 

SOL·LICITUD DE MEDIACIÓ (ARTICLE 158 bis, apartat 1, del text refós de la Llei de propietat 
intel·lectual) 
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 ALS EFECTES DE NOTIFICACIONS: 

ADREÇA 

LOCALITAT                                      PROVÍNCIA                                              ESTAT 

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 ALS EFECTES DE NOTIFICACIONS:  
ADREÇA  

LOCALITAT                                      PROVÍNCIA                                                    ESTAT  

C.P.                              TEL.                                       ELECTRÒNICA     ADREÇA                            ADREÇA ELECTRÒNICA (confirmeu) 

-DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTE DE LA CONTROVÈRSIA 
-PRETENSIÓ QUE ES FORMULA (expresseu de manera succinta) 
-REFERÈNCIA A L'ACTE, CONTRACTE  O NEGOCI JURÍDIC DEL QUAL DERIVA LA CONTROVÈRSIA 
-REFERÈNCIA AL PACTE O ESCRIT DE MEDIACIÓ QUE, SI S'ESCAU, S'INVOCA 
S'ADJUNTA DOCUMENTACIÓ RELATIVA A: 
- CÒPIA DEL PACTE ESCRIT DE MEDIACIÓ, SI N'HI HA 
-CÒPIA DE L'ACTE, CONTRACTE O NEGOCI DEL QUAL ES DERIVI LA CONTROVÈRSIA 
- 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 LA PROVISIÓ DE FONS OPORTUNA 
- 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. 
-ALTRES 

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 seva condició de mediadors, o, per contra, adjunten 
un escrit sobre les causes de recusació que entenen que concorren. 

  ,      de   de 201_. 

Signatura del sol·licitant/s, 

A/A. SECRETARI DE LA SECCIÓ PRIMERA DE LA COMISSIÓ DE PROPIETAT 
INTEL·LECTUAL. MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA i ESPORTS. 

SOL·LICITUD núm. 
Data, hora i minut de presentació 

/ / ….h. ……..min. 
(A emplenar per l'Administració) 

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA i 
ESPORTS 
COMISSIÓ DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
SECCIÓ PRIMERA 

C.P.                              TEL.                                       ELECTRÒNICA     ADREÇA                            ADREÇA ELECTRÒNICA (confirmeu) 
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ANNEX II 
 
 
 
 
 
 

SOL·LICITUD GENERAL D'ARBITRATGE (ARTICLE 158 bis, apartat 2.a, del text 
refós de la Llei de propietat intel·lectual)
 
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 ALS EFECTES DE NOTIFICACIONS:  
ADREÇA 
LOCALITAT                                  PROVÍNCIA                                    ESTAT 

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 ALS EFECTES DE NOTIFICACIONS:  
ADREÇA 
LOCALITAT                                  PROVÍNCIA                                    ESTAT 

 
-DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTE DE LA CONTROVÈRSIA 
-PRETENSIÓ QUE ES FORMULA (expresseu de manera succinta) 
-REFERÈNCIA A L'ACTE, CONTRACTE  O NEGOCI JURÍDIC DEL QUAL DERIVA LA 
CONTROVÈRSIA 
-REFERÈNCIA AL CONVENI O CLÀUSULA ARBITRAL QUE, SI S'ESCAU, S'INVOCA 
 
S'ADJUNTA DOCUMENTACIÓ RELATIVA A: 
- CÒPIA DEL CONVENI O CLÀUSULA ARBITRAL SI S'ESCAU INVOCAT 
- CONTINGUT DE LES PRETENSIONS QUE ES FORMULEN, AMB EXPRESSIÓ, SI ÉS POSSIBLE, DE LA 
SEVA QUANTIA 
-  CÒPIA DEL CONTRACTE O NEGOCI DEL QUAL ES DERIVI LA CONTROVÈRSIA 
- 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 
L'ARBITRATGE, PER L'ÒRGAN DE GOVERN DE L'ASSOCIACIÓ  D'USUARIS  O  ENTITAT  DE  
NATURALESA  ASSOCIATIVA DEMANDANT 
-ALTRES 
 ,      de   de 201_. 

 
Signatura del sol·licitant/s, 
 
A/A. SECRETARI DE LA SECCIÓ PRIMERA DE LA COMISSIÓ DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL. 
MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA i ESPORTS 

SOL·LICITUD núm. 
Data, hora i minut de presentació 

/ / ….h. ……..min. 
(A emplenar per l'Administració) 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 
COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
SECCIÓN PRIMERA 

            C.P.                              TEL.                                       ELECTRÒNICA     ADREÇA                            ADREÇA ELECTRÒNICA (confirmeu) 

C.P.                              TEL.                                       ELECTRÒNICA     ADREÇA                            ADREÇA ELECTRÒNICA (confirmeu) 
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ANNEX III 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SOL·LICITUD D'ARBITRATGE PER FIXAR UNA QUANTITAT SUBSTITUTÒRIA DE LES 
TARIFES GENERALS (ARTICLE 158 bis, apartat 2.b, del text refós de la Llei de propietat 
intel·lectual) 
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

 
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 ALS EFECTES DE NOTIFICACIONS:  
ADREÇA 
LOCALITAT   PROVÍNCIA Estat

 

S'ADJUNTA DOCUMENTACIÓ RELATIVA A: 
- OBJECTE DE LA SOL·LICITUD I RAONS QUE LA JUSTIFIQUEN 
-PROPOSTA DE QUANTITAT SUBSTITUTÒRIA 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 
L'ARBITRATGE, 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 de conformitat amb el que preveu l'article 158 bis, 
apartat 2.b), del TRLPI. 

  ,      de   de 2011_. 

 
Signatura del sol·licitant/s, 
 
A/A. SECRETARI DE LA SECCIÓ PRIMERA DE LA COMISSIÓ DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL. MINISTERI 
D'EDUCACIÓ, CULTURA i ESPORTS 

SOL·LICITUD núm. 
Data, hora i minut de presentació 

/ / ….h. ……..min. 
(A emplenar per l'Administració) 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 
COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
SECCIÓN PRIMERA 

C.P.                              TEL.                                       ELECTRÒNICA     ADREÇA                            ADREÇA ELECTRÒNICA (confirmeu) 

C.P.                              TEL.                                       ELECTRÒNICA     ADREÇA                            ADREÇA ELECTRÒNICA (confirmeu) 
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ANNEX  IV 
 
 
 
 
 
SOL·LICITUD D'INICI DE PROCEDIMENT DE DETERMINACIÓ DE TARIFES GENERALS (ARTICLE 158 
bis, apartat 3, del text refós de la Llei de propietat intel·lectual) 
PARTS EN EL PROCEDIMENT (ratlleu el que no sigui procedent): 
 
NOM I COGNOMS / RAÓ SOCIAL / DENOMINACIÓ SOCIAL DE LA/LES PERSONA/ES 
SOL·LICITANT/S: 
NIF 
DADES DEL REPRESENTANT:  
NOM I COGNOMS 
DNI o NIE 
 
DOMICILI ALS EFECTES DE NOTIFICACIONS:  
ADREÇA 
LOCALITAT                       PROVÍNCIA                      PAÍS 
C.P.                    TEL.          ADREÇA ELECTRÒNICA            ADREÇA ELECTRÒNICA  (confirmeu) 

 
NOM I COGNOMS / RAÓ SOCIAL / DENOMINACIÓ SOCIAL DE LA/LES PERSONA/ES 
REQUERIDA/S PRÈVIAMENT A NEGOCIAR: 
NIF 
DADES DEL REPRESENTANT:  
NOM I COGNOMS 
DNI o NIE 
 
DOMICILI ALS EFECTES DE NOTIFICACIONS:  
ADREÇA 
LOCALITAT                   PROVÍNCIA                  PAÍS 

 
OBJECTE DEL CONFLICTE 
TARIFA CONTROVERTIDA: 
CONDICIONS PER FER EFECTIVA LA TARIFA: 
DATA FORMAL D'INICI DE LES NEGOCIACIONS (DIA, MES I ANY) 
 
RESULTAT DE LES NEGOCIACIONS 
PRETENSIÓ QUE ES FORMULA SOBRE: 
TARIFA APLICABLE: 
 
CONDICIONS PER FER EFECTIVA LA TARIFA: 
XIFRA TOTAL ANUAL ESTIMADA EQUIVALENT A L'EXPLOTACIÓ DELS DRETS OBJECTE DE 
CONTROVÈRSIA 
 

Continua al dors 

SOL·LICITUD núm. 
Data, hora i minut de presentació 

/ / ….h. ……..min. 
(A emplenar per l'Administració) 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 
COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
SECCIÓN PRIMERA 

C.P.                    TEL.          ADREÇA ELECTRÒNICA            ADREÇA ELECTRÒNICA  (confirmeu) 
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S'ADJUNTA DOCUMENTACIÓ RELATIVA A: 

- ACREDITACIÓ DE LA LEGITIMACIÓ  
- CERTIFICACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACORD I MANDAT DE REPRESENTACIÓ  ADOPTAT, EN RELACIÓ AMB EL 

PROCEDIMENT DE DETERMINACIÓ DE TARIFES. 
- DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA INEXISTÈNCIA D'ACORD ENTRE LES PARTS (ARTICLE 

20.3 C) 
- INFORME MOTIVAT QUE SUSTENTI LA PRETENSIÓ QUE ES FORMULA. 
- DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA O ACREDITATIVA DE LA XIFRA TOTAL ANUAL 

ESTIMADA EQUIVALENT A L'EXPLOTACIÓ DE DRETS ALS EFECTES DE LA 
DETERMINACIÓ DE LA TAXA. 

- ALTRES. 
 ,      de   de 201_. 
 
Signatura del sol·licitant/s, 
A/A. SECRETARI DE LA SECCIÓ PRIMERA DE LA COMISSIÓ DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL. 
MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA i ESPORTS. 
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ANNEX V 
 

 
 
 
 
 

DENÚNCIA PER AL CONTROL DE LES TARIFES GENERALS DE LES ENTITATS DE 
GESTIÓ (ARTICLE 158 bis, apartat 4, del text refós de la Llei de propietat intel·lectual) 

DENUNCIANT (ratlleu el que no sigui procedent):  
NOM I COGNOMS / RAÓ SOCIAL / DENOMINACIÓ SOCIAL DE LA 
PERSONA DENUNCIANT: 
 
NIF 
REPRESENTANT:  
 
NOM I COGNOMS: 
 
DNI o NIE: 
 
DOMICILI ALS EFECTES DE NOTIFICACIONS:  
ADREÇA 
LOCALITAT  PROVÍNCIA ESTAT 
 

DENOMINACIÓ DE L'ENTITAT DE GESTIÓ LES TARIFES GENERALS DE LA QUAL ES 
DENUNCIEN: 
 
DOMICILI ALS EFECTES DE NOTIFICACIONS: 
ADREÇA 
LOCALITAT  PROVÍNCIA PAÍS 

S'ADJUNTA DOCUMENTACIÓ RELATIVA A 
 CONDICIÓ D'USUARI DEL REPERTORI DE L'ENTITAT DE GESTIÓ DENUNCIADA 
 TARIFA GENERAL DENUNCIADA 
 INFORME SOBRE EL CARÀCTER INEQUITATIU I/O DISCRIMINATORI DE LA TARIFA

DENUNCIADA. 
 ALTRES 
 ,      de   de 201_. 
 
Signatura del sol·licitant/s, 
A/A. SECRETARI DE LA SECCIÓ PRIMERA DE LA COMISSIÓ DE PROPIETAT 
INTEL·LECTUAL. MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA i ESPORTS. 

 

SOL·LICITUD núm. 
Data, hora i minut de presentació 

/ / ….h. ……..min. 
(A emplenar per l'Administració) 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 
COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
SECCIÓN PRIMERA 

C.P.                    TEL.          ADREÇA ELECTRÒNICA            ADREÇA ELECTRÒNICA  (confirmeu)

 

 C.P.                    TEL.          ADREÇA ELECTRÒNICA            ADREÇA ELECTRÒNICA  (confirmeu)
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