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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
13139

Ordre ECD/2574/2015, de 2 de desembre, per la qual s’aprova la metodologia
per a la determinació de les tarifes generals en relació amb la remuneració
exigible per la utilització del repertori de les entitats de gestió de drets de
propietat intel·lectual.

La disposició final única del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel
Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, autoritza el Govern a dictar les normes per al
desplegament reglamentari de la Llei esmentada.
Per la seva banda, l’article 157.1.b) del text legal esmentat, en la redacció que en fa la
Llei 21/2014, de 4 de novembre, per la qual es modifiquen el text refós esmentat i la Llei
1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, obliga les entitats de gestió dels drets
reconeguts en el text refós esmentat a establir tarifes generals, simples i clares que
determinin la remuneració exigida per la utilització del repertori que gestionen, i és
necessari que l’import de les tarifes esmentades sigui establert en condicions raonables,
tenint en compte el valor econòmic de la utilització dels drets sobre l’obra o prestació
protegida en l’activitat de l’usuari, i cercant l’equilibri just entre les dues parts, per a la qual
cosa s’han de tenir en compte almenys els criteris que enumera l’article 157.1.b) esmentat.
El mateix precepte estableix que la metodologia per determinar les tarifes generals
s’ha d’aprovar mitjançant una ordre del Ministeri d‘Educació, Cultura i Esport, l’informe
previ de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i l’acord previ de la Comissió
Delegada del Govern per a Afers Econòmics.
Així mateix, la disposició transitòria segona de la Llei 21/2014, de 4 de novembre,
estableix l’obligació de les entitats de gestió d’aprovar noves tarifes generals, adequades
als criteris que enumera el referit article 157.1.b) del text refós de la Llei de propietat
intel·lectual, en el termini de sis mesos a partir de l’entrada en vigor de l’ordre del Ministeri
d‘Educació, Cultura i Esport que aprovi la metodologia per determinar les tarifes
esmentades.
Segons això, en el procés d’elaboració d’aquesta ordre ha emès un informe la Comissió
Nacional dels Mercats i la Competència.
Per tot això, d’acord amb el Consell d’Estat i de conformitat amb la Comissió Delegada
del Govern per a Afers Econòmics, en virtut d’això, disposo:
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1.

Objecte.

La present Ordre ministerial té per objecte desenvolupar la metodologia per determinar
les tarifes generals que les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual han
d’establir, per la utilització del repertori que gestionen, en compliment de l’obligació i dels
criteris que disposa l’article 157.1.b) del text refós de la Llei de propietat intel·lectual,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.
Article 2.

Establiment, revisió i difusió de les tarifes generals.

1. Les entitats de gestió han d’establir un catàleg de tarifes generals simples i clares
que determinin la remuneració exigida per la utilització del seu repertori. L’import de les
tarifes s’ha d’establir en condicions raonables, tenint en compte el valor econòmic de la
utilització dels drets sobre l’obra o prestació protegida en l’activitat de l’usuari i cercant
l’equilibri just entre aquest i l’entitat de gestió de drets de propietat intel·lectual corresponent.
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2. Als efectes de la present Ordre s’entenen per tarifes simples i clares les que siguin
comprensibles per a l’usuari i li permetin identificar, en cada cas, el dret respecte de les
obres i prestacions del repertori de l’entitat de gestió, la modalitat d’explotació a què
s’apliquen i els components en què es desglossa la tarifa, de conformitat amb el que
despleguen els capítols III i IV.
3. Es considera que l’import de les tarifes generals s’ha establert en condicions
raonables quan l’entitat de gestió de drets atengui en el seu establiment el valor econòmic
de la utilització en l’activitat de l’usuari dels drets sobre l’obra o prestació protegida, tenint
en compte, almenys, els criteris que preveu legalment l’article 157.1.b) del text refós de la
Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, en els
termes que desplega el capítol següent.
Així mateix, s’entén que es busca l’equilibri just en la determinació de l’import de les
tarifes generals quan les entitats de gestió tinguin en compte com a paràmetres de
comparació les tarifes generals preexistents i les tarifes acceptades pels usuaris per la
utilització del repertori fins a la data d’entrada en vigor de la Llei 21/2014, de 4 de
novembre, per la qual es modifiquen 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.
4. L’actualització o revisió de les tarifes generals que portin a terme les entitats de
gestió no es pot dur a terme en funció de preus, índexs de preus o fórmules que els
continguin. En tot cas, les revisions tarifàries han d’atendre els criteris que exposa aquesta
ordre i s’han d’ajustar al que disposa l’article 17.
Article 3.

Tarifes negociades.

La metodologia d’aquesta Ordre s’entén sense perjudici dels acords assolits entre les
entitats de gestió i els usuaris per a l’aplicació de tarifes diferents de les generals en el
marc de les negociacions a què fa referència l’article 157.1.a) i c) del text refós de la Llei
de propietat intel·lectual.
CAPÍTOL II
Desplegament de criteris per a la determinació del valor econòmic de la utilització
dels drets en l’establiment de tarifes generals
Article 4.

Criteris en la determinació de les tarifes generals.

1. Per determinar l’import de les tarifes generals s’han d’aplicar, almenys, els criteris
següents enumerats a l’article 157.1.b) del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, en
els termes que desplega el present capítol:
a) Grau d’ús efectiu del repertori en el conjunt de l’activitat econòmica de l’usuari.
b) Intensitat i rellevància de l’ús del repertori en el conjunt de l’activitat econòmica de
l’usuari.
c) Amplitud del repertori de l’entitat de gestió.
d) Ingressos econòmics obtinguts per l’usuari per l’explotació comercial del repertori.
e) El valor econòmic del servei prestat per l’entitat de gestió per fer efectiva l’aplicació
de tarifes.
f) Les tarifes establertes per l’entitat de gestió amb altres usuaris per a la mateixa
modalitat d’explotació.
g) Les tarifes establertes per entitats de gestió homòlogues en altres estats membres
de la Unió Europea per a la mateixa modalitat d’ús, sempre que existeixin bases
homogènies de comparació.
2. L’import de la tarifa és més gran com més gran sigui el grau, la intensitat i
rellevància de l’ús del repertori, i la seva amplitud, així com més grans siguin els ingressos
econòmics obtinguts per l’explotació comercial i el valor econòmic del servei prestat per
l’entitat de gestió.
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3. Les tarifes amb altres usuaris per a la mateixa modalitat d’explotació, així com les
tarifes establertes per entitats de gestió homòlogues en altres estats membres de la Unió
Europea per a la mateixa modalitat d’ús s’han d’utilitzar a l’efecte de garantir que les tarifes
són equitatives i no discriminatòries i que el seu import s’ha establert en condicions
raonables.
Article 5. El grau d’ús efectiu, la intensitat de l’ús, la rellevància de l’ús del repertori i la
seva amplitud.
1. S’entén per repertori les obres i prestacions els drets de les quals gestiona una
entitat de gestió.
2. El grau d’ús efectiu del repertori es refereix a la utilització, per part de l’usuari, en
el conjunt de la seva activitat, del repertori protegit, gestionat per l’entitat corresponent. La
determinació del grau d’ús efectiu s‘ha de fer a través de la identificació individualitzada de
la utilització de les obres o prestacions que formin part del repertori de l’entitat de gestió
corresponent en els termes indicats, tenint en compte criteris mesurables i objectius.
3. La intensitat de l’ús del repertori en el conjunt de l’activitat de l’usuari s’ha
d’identificar amb el major o menor grau d’ús quantitatiu de les obres o prestacions que
formin part del repertori representat per l’entitat de gestió, de manera que una utilització
més gran de les obres o prestacions protegides en l’activitat de l’usuari indica un ús més
intensiu del repertori. A l‘efecte de l’aplicació d’aquest criteri, cada utilització repetida d’una
obra o prestació equival a la utilització addicional d’una obra o prestació per primera
vegada.
4. La rellevància de l’ús del repertori en el conjunt de l’activitat de l’usuari s’identifica
amb la major o menor importància de l’ús del repertori de les entitats de gestió en la seva
activitat. A l’efecte d’aquesta Ordre és possible diferenciar entre els nivells següents de
rellevància de l’ús del repertori:
a) L’ús del repertori té caràcter principal i per tant màxima rellevància quan la seva
utilització sigui imprescindible per al desenvolupament de l’activitat de l’usuari.
b) L’ús del repertori té caràcter significatiu i per tant una rellevància important quan la
seva utilització alteri el desenvolupament de l’activitat de l’usuari.
c) L’ús del repertori té caràcter secundari i per tant una rellevància menor quan la
seva utilització no alteri el desenvolupament de l’activitat de l’usuari.
5. L’amplitud del repertori ha d’estar referida al nombre de les obres i prestacions
protegides els drets de les quals són gestionats per una entitat de gestió.
Article 6. Els ingressos econòmics obtinguts per l’usuari per l’explotació comercial del
repertori.
1. Els ingressos econòmics obtinguts per l’usuari per l’explotació comercial del
repertori s’han d’identificar amb el valor que dins del conjunt total d’ingressos d’explotació
del mateix usuari tinguin els ingressos que estiguin vinculats a l’explotació del repertori.
2. El percentatge més alt o més baix dels ingressos econòmics obtinguts per l’usuari
per l’explotació comercial del repertori respecte del seu total d’ingressos d’explotació ha de
respondre a la rellevància de l’ús del repertori esmentat en l’activitat, segons el que
assenyala l’apartat 4 de l’article anterior.
Article 7. El valor econòmic del servei prestat per l’entitat de gestió per fer efectiva
l’aplicació de tarifes.
1. El valor econòmic del servei prestat per l’entitat de gestió per fer efectiva l’aplicació
de tarifes es correspon amb l’estalvi dels costos que li suposa a l’usuari la utilització del
servei esmentat.
2. A l’efecte del seu càlcul, el valor econòmic del servei prestat per l’entitat de gestió
pot incloure els costos de llicència, els costos d’establiment de la tarifa i els costos de
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control de la utilització efectiva dels drets respecte de les obres i prestacions del seu
repertori per part de l’usuari, i aquests han de ser, en tot cas, raonables i documentats, i
s’han d’establir d’acord amb criteris objectius. En la determinació del valor econòmic del
servei prestat cal atenir-se, en tot cas, als principis d’eficiència i bona gestió.
Els costos inclosos en el valor econòmic del servei s’han d’identificar i justificar en la
memòria econòmica prevista a l’article 17.
En relació amb els costos de llicència, aquests han de comprendre el cost associat a
l’obtenció del repertori i la seva agregació a través de la concertació d’acords de
representació subscrits amb organitzacions de gestió col·lectiva estrangeres, de la mateixa
categoria o similar, o mitjançant els contractes de gestió corresponents amb titulars de
drets de propietat intel·lectual, per a la concessió posterior d’autorització d’utilització
d’aquest o per al cobrament dels drets de remuneració corresponents, i el cost inherent a
la mateixa concessió d’autorització per a la utilització del repertori.
Pel que fa als costos d’establiment de la tarifa, aquests s’han d’identificar amb els
costos associats a la determinació i el càlcul dels components en què es desglossen els
preus reflectits en les modalitats tarifàries previstes a l’article 13.
S’entenen per costos de control aquells costos en què incorre l’entitat de gestió per
verificar la utilització efectiva dels drets respecte a les obres i prestacions del seu repertori
per part de l’usuari.
Article 8. Tarifes establertes per l’entitat de gestió per a altres usuaris respecte de la
mateixa modalitat d’utilització.
1. Les tarifes vigents per als diferents usuaris han de ser equitatives i no
discriminatòries, sense que es puguin derivar diferències entre usuaris per a prestacions i
usos equivalents. Les tarifes són equitatives i no discriminatòries quan les diferències
tarifàries entre usuaris responen a diferències objectives en el valor econòmic de la
utilització dels drets en aplicació dels criteris que estableix aquesta Ordre i d’altres
possibles criteris addicionals tinguts en compte en l’establiment de les tarifes, sempre que
els criteris esmentats tinguin com a objecte la determinació del valor econòmic de la
utilització dels drets sobre l’obra o prestació protegida en l’activitat de l’usuari.
2. La utilització de diferents tecnologies per a l’explotació dels drets sobre obres i
prestacions protegides no pot donar lloc, per si sola, a diferències en les tarifes generals,
llevat que aquestes introdueixin un valor afegit a l’explotació de l’obra o de la prestació, la
qual cosa s’ha de justificar a la memòria econòmica prevista a l’article 17.
3. En el supòsit que de la comparativa prevista en aquest article es dedueixi que
s’apliquen tarifes diferents a diferents categories d’usuaris per al mateix dret i modalitat
d’explotació, que utilitzin el repertori d’una manera equivalent, s’ha de fixar per a totes
dues categories d’usuaris la tarifa més baixa.
Article 9. Tarifes establertes per entitats de gestió homòlogues en altres estats membres
de la Unió Europea per a la mateixa modalitat d’ús.
1. Quan existeixin bases homogènies de comparació o estudis que evidenciïn la
inexistència de divergències objectives entre la gestió dels drets de propietat intel·lectual
que desenvolupa l’entitat de gestió i la que porten a terme en altres estats membres
entitats de la mateixa categoria o similar, les diferències tarifàries per al mateix dret i
modalitat d’ús i per a la mateixa o similar categoria d’usuari que derivin en tarifes més altes
a Espanya s’han de justificar tenint en compte motius objectius en aplicació dels criteris
que estableix aquesta Ordre i d’altres possibles criteris addicionals tinguts en compte en la
determinació de les tarifes en els termes de l’article 8.1.
2. El cost més alt incorregut per l’entitat de gestió per fer efectiva l’aplicació de tarifes
de conformitat amb l’article 7.2 no es considera un motiu objectiu per aplicar tarifes més
altes. Tampoc es considera un motiu objectiu per aplicar tarifes més altes el grau més alt
de concentració de l’oferta de drets sobre obres i prestacions a Espanya.
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3. S’entén que existeixen bases homogènies de comparació entre la gestió dels drets
de propietat intel·lectual que desenvolupa l’entitat de gestió i la que porten a terme en
altres estats membres entitats de la mateixa categoria o similar quan hi hagi coincidència
en elements com ara el dret objecte de la tarifa gestionat per l’entitat de gestió, la modalitat
d’explotació de l’obra o prestació protegida, o l’estructura del sector del mercat a la qual
pertany l’usuari.
CAPÍTOL III
Ordenació de tarifes i estructura tarifària general
Article 10.

Esquema del catàleg de tarifes generals.

El catàleg de les tarifes generals establertes per les entitats de gestió s’ha d’ordenar
atenent l’esquema següent:
a)
b)

dret i modalitat d’explotació prevista,
categories d’usuaris segons la seva activitat econòmica.
CAPÍTOL IV
Estructura tarifària
Secció primera. Part descriptiva

Article 11. Definicions.
Les tarifes generals de les entitats de gestió han de contenir una llista de definicions
dels conceptes que s’hi utilitzin, per a la qual cosa han de fer servir una terminologia d’ús
comunament admesa o legalment establerta.
Article 12.

Objecte de les tarifes generals.

Les tarifes establertes per les entitats de gestió en relació amb cada categoria d’usuari
han de contenir el seu objecte, i s’han d’especificar els drets respecte de les obres i
prestacions del seu repertori i les modalitats d’explotació a les quals s’apliquen les tarifes
esmentades. Així mateix, s’ha d’especificar si s’està davant una tarifa d’ús efectiu, d’ús per
disponibilitat mitjana o d’ús puntual, si es refereix al pagament d’un dret de remuneració, a
un dret exclusiu, o a tots dos, en els supòsits en què el text refós de la Llei de propietat
intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, així ho prevegi, i si
tarifa una utilització principal, significativa o secundària del repertori en l’activitat de l’usuari.
Secció segona. Part econòmica
Article 13.

Estructures de tarifa a disposició dels usuaris.

1. Per a cada categoria d’usuaris, s’han de posar a disposició tres tipus de tarifes
generals, en els termes que preveu el present article, entre les quals els usuaris poden
elegir:
a) Tarifa general d’ús efectiu, que es determina de conformitat amb el que estableix
l’article 14.
b) Tarifa general d’ús per disponibilitat mitjana, que es determina de conformitat amb
el que estableix l’article 15.
c) Tarifa d’ús puntual, que es determina de conformitat amb el que estableix l’article 16.
2. Les tarifes han d’incloure un component que reflecteixi el preu per l’ús dels drets,
respecte de les obres i prestacions del repertori en l’activitat de l’usuari, i un altre que
reflecteixi el preu del servei prestat per l’entitat de gestió per fer efectiva l’aplicació de tarifes.
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El preu per l’ús dels drets ha de reflectir, almenys, el grau d’ús efectiu, la intensitat i
rellevància de l’ús del repertori en el conjunt de l’activitat econòmica de l’usuari, l’amplitud
del repertori de l’entitat de gestió i els ingressos econòmics obtinguts per l’usuari per
l’explotació comercial del repertori.
El preu que ha de pagar l’usuari pel servei prestat per l’entitat de gestió per fer efectiva
l’aplicació de les tarifes generals ha de reflectir els costos a què es refereix l’article 7.2,
sense que en cap cas aquest preu pugui superar el preu per l’ús dels drets.
3. Les tarifes amb altres usuaris per a la mateixa modalitat d’explotació, així com les
tarifes establertes per entitats de gestió homòlogues en altres estats membres de la Unió
Europea per a la mateixa modalitat, s’han d’utilitzar en la determinació de la tarifa general
corresponent a l’efecte de garantir que aquesta s’ha establert en condicions raonables.
Així mateix, les tarifes han d’incloure els descomptes que sobre aquestes es puguin
aplicar basats en criteris objectius, transparents i no discriminatoris.
4. Excepcionalment les entitats de gestió no estan obligades a establir tarifes d’ús
efectiu en aquells supòsits en què de manera acumulativa no sigui possible reflectir, en el
preu per l’ús dels drets, el grau real d’ús efectiu, la intensitat real d’ús i els ingressos
econòmics reals obtinguts per l’usuari vinculats a l’explotació comercial del repertori en el
conjunt de la seva activitat, per la dificultat i el cost de delimitar-los o verificar-los o perquè
el cost en l’obtenció i verificació de la informació precisa en la determinació del grau d’ús
efectiu del repertori i de la seva intensitat sigui molt elevat, per a l’entitat de gestió o per a
l’usuari, en relació amb el preu que resultaria si s’apliqués aquesta variable. Les entitats de
gestió no estan obligades a establir tarifes d’ús puntual respecte de les modalitats
d’explotació alienes a aquest tipus d’ús. Les dues excepcions s’han de motivar, en cas
d’aplicació per part de les entitats de gestió, en la memòria econòmica a què es refereix
l’article 17.
Article 14.

Tarifa general d’ús efectiu.

1. En la tarifa general d’ús efectiu, el preu per l’ús dels drets respecte de les obres i
les prestacions del repertori de l’entitat s’ha d’establir d’acord amb el grau real d’ús efectiu,
la intensitat real de l’ús i els ingressos econòmics reals vinculats per l’explotació comercial
del repertori.
2. A l’efecte de la determinació del preu per l’ús dels drets s’han de seguir les regles
següents:
a) S’aplica un tipus tarifari a una base de càlcul, i s’ha de reflectir en els elements
anteriors l’ús dels criteris per determinar el valor econòmic de la utilització dels drets, en
els termes establerts als articles 5 i 6, i es poden utilitzar correctors de manera justificada.
b) El criteri dels ingressos econòmics obtinguts per l’usuari vinculats a l’explotació del
repertori de l’entitat s’utilitza en la base de càlcul per obtenir el preu.
c) En cas que no sigui possible determinar el grau real d’ús efectiu del repertori, la
intensitat real d’ús del repertori o els ingressos econòmics reals vinculats a l’explotació
comercial del repertori, es poden utilitzar per al seu càlcul tècniques estimatives. En aquest
cas, les variables utilitzades en el càlcul estimatiu han de guardar una relació al més
directa possible amb el paràmetre estimat i s’han d’utilitzar preferentment les vinculades a
l’ús efectiu enfront de l’ús potencial. L’elecció d’aquestes variables s’ha de fer de manera
equitativa i no discriminatòria.
En la memòria econòmica s’ha de justificar la impossibilitat de determinació dels
paràmetres, la tècnica estimativa i les variables si s’escau elegides.
3. El preu pel servei prestat per l’entitat de gestió per fer efectiva l’aplicació de les
tarifes generals s’ha de calcular tenint en compte els costos a què es refereix l’article 7.2.
4. La tarifa general d’ús efectiu s’ha d’obtenir de la suma dels preus resultants en els
apartats 2 i 3 del present article.
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Tarifa general d’ús per disponibilitat mitjana.

1. La tarifa general d’ús per disponibilitat mitjana es caracteritza pel fet que el preu
d’ús dels drets respecte de les obres i prestacions del repertori de l’entitat s’ha d’establir
independentment del grau real d’ús efectiu, de la intensitat real de l’ús i dels ingressos
econòmics reals vinculats a l’explotació comercial del repertori.
2. A l’efecte de determinar el preu per l’ús dels drets, s’han d’aplicar, almenys, les
regles següents:
a) En tot cas s’han de tenir en compte la rellevància de l’ús i l’amplitud del repertori.
b) Com a criteris substitutius del grau d’ús efectiu, de la intensitat de l’ús i dels
ingressos econòmics vinculats obtinguts per l’explotació comercial del repertori s’han
d’utilitzar les mitjanes de cadascun d’aquests criteris en la mateixa categoria d’usuari
respecte a idèntic dret i modalitat d’explotació.
3. El preu que ha de pagar l’usuari pel servei prestat per l’entitat de gestió ha de tenir
en consideració que en aquest tipus de tarifa no cal controlar ni el grau d’ús efectiu, ni la
intensitat efectiva, ni verificar els ingressos econòmics reals obtinguts per l’usuari.
4. Les circumstàncies previstes als apartats 2 i 3 s’han de justificar de manera
específica a la memòria econòmica prevista a l’article 17.
5. La suma dels preus indicats als apartats 2 i 3 constitueix la quantia de la tarifa
general d’ús per disponibilitat mitjana.
Article 16.

Tarifa d’ús puntual.

1. En la tarifa d’ús puntual, a l’efecte de determinar el preu per l’ús dels drets, s’han
d’aplicar, almenys, les regles següents:
a) En tot cas s’han de tenir en compte la rellevància de l’ús i l’amplitud del repertori
en relació amb el caràcter puntual de la seva utilització per part de l’usuari.
b) El grau d’ús del repertori ha de ser puntual.
c) La intensitat ha d’estar determinada per la utilització d’una o diverses obres o
prestacions del repertori en l’activitat puntual per part de l’usuari.
d) Els ingressos econòmics obtinguts per l’usuari per l’explotació comercial del
repertori s’han de tenir en compte en les categories d’usuaris que facin un ús principal del
repertori.
e) Quan no sigui possible determinar, en el preu per l’ús dels drets, els ingressos
econòmics obtinguts per l’usuari per l’explotació comercial del repertori, el grau d’ús efectiu
o la intensitat d’ús, per la dificultat i el cost de delimitar els ingressos directament vinculats
a l’explotació del repertori en el conjunt de la seva activitat o perquè el cost en l’obtenció i
verificació de la informació precisa en la determinació directa del grau d’ús efectiu del
repertori i de la seva intensitat sigui molt elevat per a l’entitat de gestió o per a l’usuari, en
relació amb el preu que resultaria si s’apliqués la variable esmentada, les entitats de gestió
poden utilitzar les mitjanes dels criteris esmentats en les diferents categories d’usuaris, per
tal de determinar el preu esmentat.
2. El preu que ha de pagar l’usuari pel servei prestat per l’entitat de gestió per fer
efectiva l’aplicació de les tarifes generals ha de tenir en consideració els costos inferiors de
control de l’ús del repertori i dels ingressos econòmics obtinguts per l’usuari per l’explotació
comercial fora dels supòsits de l’apartat 1.d).
3. La suma dels preus indicats als apartats 1 i 2 constitueix la tarifa general final per
ús puntual.
Article 17.

Memòria econòmica justificativa.

Les tarifes generals han d’anar acompanyades d’una memòria econòmica que s’ha de
fer pública juntament amb aquestes tarifes i que ha de contenir una explicació detallada
per modalitat tarifària per a cada categoria d’usuari amb el contingut mínim següent:
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a) Desglossament del preu per l’ús dels drets i del preu pel valor econòmic del servei
prestat, i justificació de l’aplicació dels criteris utilitzats per determinar la tarifa, en els
termes d’aquesta ordre.
b) Comparativa de les tarifes fixades amb les establertes per a la resta de categories
d’usuaris respecte al mateix dret i modalitat d’explotació, sempre que portin a terme un ús
equivalent del repertori. S’han de justificar les diferències tarifàries existents entre les
diferents categories d’usuaris respecte al mateix dret i modalitat d’explotació en els termes
que preveu l’article 8.1.
c) Comparativa amb les tarifes establertes per entitats de gestió d’igual o similar
categoria en altres estats membres de la Unió Europea, aplicades a la mateixa categoria
d’usuari per al mateix dret i modalitat d’explotació, quan existeixin bases homogènies de
comparació. S’han de justificar les diferències tarifàries per al mateix dret i modalitat d’ús i
per a la mateixa categoria d’usuari que comportin l’aplicació de tarifes més altes a Espanya
respecte de les existents en altres estats membres en els termes de l’article 9.
d) Justificació basada en criteris objectius, transparents i no discriminatoris dels
descomptes o bonificacions aplicables.
Disposició addicional única.

Noves modalitats d’explotació.

A les noves modalitats d’explotació en línia, els és aplicable el principi de neutralitat
tecnològica, que les entitats de gestió han de considerar en l’establiment de les diferents
modalitats de tarifes generals, en els termes que estableix l’article 8.2.
Disposició transitòria única.

Aprovació de noves tarifes.

Les entitats de gestió han d’aprovar noves tarifes generals adequades als criteris que
estableix l’article 157.1.b) del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel
Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, en el termini de sis mesos a partir de l’entrada
en vigor d’aquesta Ordre.
Disposició final primera.

Facultat d’actualització i desplegament.

La secció primera de la Comissió de Propietat Intel·lectual pot actualitzar o desplegar
mitjançant una resolució la present Ordre, amb l’informe previ de la Comissió Nacional dels
Mercats i la Competència. Aquesta resolució s’ha de publicar a la pàgina web de la
Secretaria d’Estat de Cultura.
Disposició final segona.

Entrada en vigor.

Aquesta Ordre ministerial entra en vigor l’endemà de la publicació al «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 2 de desembre de 2015.– El ministre d’Educació, Cultura i Esport, Íñigo
Méndez de Vigo y Montojo.
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