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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
7718 Reial decret llei 12/2017, de 3 de juliol, pel qual es modifica el text refós de la 

Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 
d’abril, pel que fa al sistema de compensació equitativa per còpia privada.

I

La normativa reguladora de la propietat intel·lectual, que recull el text refós de la Llei 
de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, configura 
el sistema de protecció dels drets d’autor i drets connexos a Espanya. Entre aquests hi ha 
el dret patrimonial de reproducció que legitima el seu titular a autoritzar o prohibir la 
producció de còpies de la seva obra. No obstant això, el dret esmentat té una sèrie de 
límits específics entre els quals hi ha la còpia privada, la regulació de la qual deriva de la 
Directiva 2001/29/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2001, relativa 
a l’harmonització de determinats aspectes dels drets d’autor i drets afins als drets d’autor 
en la societat de la informació. En virtut d’aquest límit, una persona física pot fer una còpia 
d’una obra ja divulgada sempre que sigui per al seu ús privat exclusiu i sense finalitats 
directament o indirectament comercials. Com a contrapartida, la Directiva esmentada 
obliga a establir una via perquè els titulars dels drets sobre l’obra reproduïda rebin una 
compensació equitativa.

La regulació actual del límit de còpia privada i la seva compensació és conseqüència 
de la modificació introduïda en el text refós de la Llei de propietat intel·lectual pel Reial 
decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, 
tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, i per 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. Segons la regulació esmentada, el finançament de la compensació 
equitativa per còpia privada és a càrrec d’una partida dels pressupostos generals de l’Estat 
de cada any. Es tracta d’un sistema de finançament que no és innovador, atès que ja 
s’aplica en alguns països del nostre entorn europeu, i que es va introduir a l’ordenament 
jurídic espanyol amb caràcter transitori fins a tenir una directriu clara per part de la Unió 
Europea en aquesta matèria.

En aquest sentit, els pronunciaments judicials europeus i nacionals recents que 
interpreten la Directiva 2001/29/CE han deixat sense vigència la regulació actual de la 
compensació equitativa per còpia privada. Tanmateix, el reconeixement del límit al dret de 
reproducció per còpia privada continua en vigor. En la mesura que, com es va indicar 
anteriorment, la Directiva 2001/29/CE exigeix el reconeixement d’una compensació 
equitativa quan es reconegui el límit esmentat, és obligat, per complir el dret de la UE, 
procedir a la regulació urgent d’un nou sistema que sigui conforme a la jurisprudència 
europea i nacional.

II

En termes generals, se substitueix el model actual de compensació equitativa finançat 
amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat per un model basat en el pagament d’un 
import a satisfer pels fabricants i distribuïdors d’equips, aparells i suports de reproducció. 
Es tracta d’un sistema, amb vocació de permanència, que respon de manera equilibrada a 
les necessitats dels consumidors i dels diferents sectors implicats, inclosos els titulars de 
drets de propietat intel·lectual, i que preveu una compensació equitativa que compleix tant 
el dret europeu com el nacional.
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En primer lloc, es precisen aspectes puntuals de la definició del límit de còpia privada. 
Concretament, la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 31 del text refós de la Llei de propietat 
intel·lectual, que distingeix la situació en què la font a partir de la qual es fa la còpia privada 
és lícita d’aquella en què la font és il·lícita.

En segon lloc, es modifica la regulació de la compensació equitativa pel límit de còpia 
privada que conté l’article 25 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual. La modificació 
introdueix el contingut essencial de la seva regulació, i remet a una norma reglamentària 
posterior el desplegament dels aspectes procedimentals per fer efectiva la compensació.

Es consideren subjectes creditors de la compensació equitativa i única els autors de 
llibres o publicacions assimilades, fonogrames i videogrames, conjuntament amb els 
editors, els productors de fonogrames i videogrames i els artistes intèrprets o executants 
les actuacions dels quals s’hagin fixat en els fonogrames i videogrames esmentats. Les 
inversions que efectuen amb vista a explotar les obres que formen part de les seves 
publicacions també pateixen un perjudici per la vigència del límit de còpia privada. Per 
aquest motiu se’ls reconeix la condició de subjectes creditors sense privar els autors de la 
compensació equitativa a la qual tenen dret. I es consideren subjectes deutors i, per tant, 
obligats al pagament de la compensació equitativa, els fabricants a Espanya d’equips, 
aparells i suports materials de reproducció, quan actuïn com a distribuïdors comercials, 
així com els adquirents d’aquests fora del territori espanyol per a la distribució comercial o 
la utilització dins d’aquest.

L’instrument jurídic on es concreten els equips, aparells i suports de reproducció 
subjectes al pagament de la compensació equitativa, així com la quantia d’aquesta, ha de 
ser una ordre del Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials, a 
proposta dels ministeris d’Educació, Cultura i Esport i d’Energia, Turisme i Agenda Digital, 
prèvia consulta al Consell de Consumidors i Usuaris i informe a la Comissió Delegada del 
Govern per a Afers Econòmics. Durant l’elaboració, en la qual s’han d’aplicar els criteris 
que recull la mateixa llei, s’ha de concedir audiència als representants dels diferents 
sectors implicats i ha de ser preceptiva l’emissió d’un informe consultiu per part de la 
Secció Primera de la Comissió de Propietat Intel·lectual.

Finalment, s’introdueix en la regulació de la compensació equitativa un sistema 
d’excepció i reemborsament adaptat a la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea, i es regulen els supòsits exceptuats «ex ante» del pagament de la compensació, 
i, com a complement d’això, es preveu un sistema de reemborsament «ex post» aplicable 
als casos no exceptuats en els quals el consumidor final, que hagi abonat la compensació 
equitativa, justifiqui el dret al reemborsament perquè està incurs en causa d’exoneració o 
perquè destina l’equip, l’aparell o el suport material de preproducció adquirit a un ús 
exclusivament professional o a l’exportació o el lliurament intracomunitari.

Fins a l’aprovació de la primera normativa, després de l’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret llei, que determini els equips, aparells i suports de reproducció subjectes al 
pagament de la compensació equitativa, així com la quantia d’aquesta, es regula una 
solució transitòria que és aplicable a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei. 
La solució transitòria esmentada parteix de la regulació anterior a l’aprovació del Reial 
decret llei 20/2011, de 30 de desembre, amb les modificacions necessàries per adequar-la 
a la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, a la realitat tecnològica i al 
perjudici causat pel límit de còpia privada en el moment present. Aquesta determinació 
temporal d’equips, aparells, suports de reproducció i quanties, atès el seu caràcter 
transitori, en cap cas ha de vincular com a precedent d’aplicació dels criteris que preveu la 
llei per a l’elaboració de la normativa definitiva reguladora d’aquests extrems.

Com s’ha assenyalat abans, el fet que la normativa que regulava la compensació 
equitativa per còpia privada hagi perdut la vigència pels pronunciaments judicials europeus 
i nacionals recents, però no així el reconeixement legal del límit al dret de reproducció per 
còpia privada, a causa de la declaració d’incompatibilitat absoluta efectuada pel Tribunal 
Suprem entre el sistema de compensació que s’aplicava i l’article 5.2.b) de la Directiva 
2001/29/CE esmentada, i la impossibilitat d’adaptació del sistema de compensació 
equitativa per còpia privada finançat amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, 
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provoca que els titulars de drets de propietat intel·lectual no disposin en l’actualitat de cap 
sistema que els permeti compensar el perjudici pels drets deixats de percebre com a 
conseqüència del reconeixement del límit de còpia privada en el nostre ordenament jurídic.

Això produeix una situació d’incompliment del dret europeu a la qual l’Estat està obligat 
a posar fi com més aviat millor, ja que es tracta d’una circumstància que exigeix una acció 
legislativa immediata en un termini més breu que el requerit per la via normal o pel 
procediment d’urgència per a la tramitació parlamentària de les lleis (SSTC 6 i 111/83), la 
qual cosa justifica l’adopció de les mesures que incorpora aquest Reial decret llei, i 
d’aquesta manera concorre la circumstància de necessitat extraordinària i urgent que 
exigeix l’article 86 de la Constitució espanyola per a la utilització de la figura normativa 
esmentada.

La Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics ha rebut l’informe d’aquest 
projecte en la reunió del dia 3 de juliol de 2017.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització continguda a l’article 86 de la Constitució 
espanyola, a proposta del ministre d’Educació, Cultura i Esport i amb la deliberació prèvia 
del Consell de Ministres en la reunió del dia 3 de juliol de 2017,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

El text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, 
de 12 d’abril, queda modificat de la manera següent:

U. L’article 25 queda redactat de la manera següent:

«1. La reproducció d’obres divulgades en forma de llibres o publicacions que a 
aquests efectes s’assimilin mitjançant un reial decret, així com de fonogrames, 
videogrames o altres suports sonors, visuals o audiovisuals, feta mitjançant aparells 
o instruments tècnics no tipogràfics, exclusivament per a ús privat, no professional 
ni empresarial, sense finalitats directament ni indirectament comercials, de 
conformitat amb l’article 31, apartats 2 i 3, origina una compensació equitativa i 
única per a cadascuna de les tres modalitats de reproducció esmentades dirigida a 
compensar adequadament el perjudici causat als subjectes creditors com a 
conseqüència de les reproduccions fetes a l’empara del límit legal de còpia privada. 
Aquesta compensació es determina per a cada modalitat en funció dels equips, 
aparells i suports materials idonis per fer la reproducció esmentada, fabricats en 
territori espanyol o adquirits fora d’aquest per a la distribució comercial o la utilització 
dins del territori esmentat.

2. Són subjectes creditors d’aquesta compensació equitativa i única els autors 
de les obres esmentades a l’apartat anterior, explotades públicament en alguna de 
les formes que s’hi esmenten, conjuntament i, en els casos i les modalitats de 
reproducció en què correspongui, amb els editors, els productors de fonogrames i 
videogrames i els artistes intèrprets o executants les actuacions dels quals s’hagin 
fixat en els fonogrames i videogrames esmentats. Aquest dret és irrenunciable per 
als autors i els artistes intèrprets o executants.

3. Són subjectes deutors del pagament de la compensació esmentada els 
fabricants a Espanya, quan actuïn com a distribuïdors comercials, així com els 
adquirents fora del territori espanyol, per a la distribució comercial o la utilització dins 
d’aquest, d’equips, aparells i suports materials que preveu l’apartat 1.

Així mateix, són responsables solidaris del pagament de la compensació els 
distribuïdors, majoristes i detallistes, que siguin adquirents successius dels equips, 
aparells i suports materials esmentats, respecte dels deutors que els els hagin 
subministrat, llevat que acreditin haver satisfet efectivament a aquests la 
compensació.
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Els distribuïdors, majoristes i detallistes que siguin adquirents successius dels 
equips, aparells i suports materials esmentats poden sol·licitar a les entitats de 
gestió, de conformitat amb el procediment per fer efectiva la compensació equitativa 
que s’ha de desplegar per un reial decret, la devolució d’aquesta en el que 
correspongui a les vendes d’equips, aparells i suports materials de reproducció a 
subjectes exceptuats segons l’apartat 7.

4. La determinació dels equips, aparells i suports materials subjectes al 
pagament de la compensació equitativa, les quantitats que els deutors han d’abonar 
per aquest concepte als creditors i la distribució de la compensació esmentada entre 
les diferents modalitats de reproducció s’han de fixar per una ordre del Ministeri de 
la Presidència i per a les Administracions Territorials, a proposta dels ministeris 
d’Educació, Cultura i Esport i d’Energia, Turisme i Agenda Digital, amb l’informe 
previ a la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

Amb caràcter previ a l’aprovació s’ha de consultar el Consell de Consumidors i 
Usuaris i ha d’emetre un informe preceptiu la Secció Primera de la Comissió de 
Propietat Intel·lectual.

Durant el procediment d’elaboració de l’Ordre esmentada s’ha de donar 
audiència a les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual, als interessats i 
a les associacions majoritàries que representin els subjectes deutors, d’acord amb 
el que determini el Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital, i tots aquests han 
d’aportar una proposta motivada respecte al seu àmbit d’interès, que ha d’anar 
acompanyada d’un informe justificatiu.

Per part del centre directiu promotor de l’Ordre s’ha de prestar una atenció 
primordial a les al·legacions de cada part interessada directament relacionades amb 
els seus drets legítims específics respectius.

L’Ordre es pot revisar en qualsevol moment en funció de l’evolució tecnològica i 
de les condicions del mercat. En tot cas, s’ha de revisar, almenys, amb una 
periodicitat de tres anys.

5. Als efectes que preveu l’apartat anterior, s’ha de tenir en compte el següent:

a) La determinació de la quantia de la compensació equitativa es calcula sobre 
la base del perjudici causat als subjectes creditors com a conseqüència de les 
reproduccions fetes a l’empara del límit al dret de reproducció que preveu l’article 31, 
apartats 2 i 3. Per a això s’han de tenir en compte, almenys, els criteris objectius 
següents:

1r La intensitat d’ús dels equips, aparells i suports materials, per a la qual cosa 
es té en compte l’estimació del nombre de còpies fetes a l’empara del límit legal de 
còpia privada.

2n La capacitat d’emmagatzematge dels equips, aparells i suports materials, 
així com la importància de la funció de reproducció respecte a la resta de funcions 
d’aquells.

3r L’impacte del límit legal de còpia privada sobre la venda d’exemplars de les 
obres, tenint en compte el grau de substitució real d’aquests per les còpies privades 
fetes i l’efecte que comporta que l’adquirent d’un exemplar o una còpia original tingui 
la possibilitat de fer còpies privades.

4t El preu de la unitat de cada modalitat reproduïda.
5è El caràcter digital o analògic de les reproduccions efectuades a l’empara 

del límit legal de còpia privada, o la qualitat i el temps de conservació de les 
reproduccions.

6è La disponibilitat, el grau d’aplicació i l’efectivitat de les mesures 
tecnològiques a les quals es refereix l’article 160.3 del text refós de la Llei de 
propietat intel·lectual i el seu impacte en les reproduccions fetes a l’empara del límit 
legal de còpia privada.
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7è Les quanties de la compensació equitativa per còpia privada que sigui 
aplicable en altres estats membres de la Unió Europea sempre que hi hagi bases 
homogènies de comparació.

b) No donen origen a una obligació de compensació les situacions en què el 
perjudici causat al titular del dret de reproducció hagi estat mínim, que s’han de 
determinar mitjançant un reial decret.

c) No tenen la consideració de reproduccions per a ús privat les següents:

1r Les efectuades en establiments dedicats a la realització de reproduccions 
per al públic, o que tinguin a la disposició del públic els equips, aparells i materials 
per a la seva realització.

2n Les fetes mitjançant equips, aparells i suports de reproducció digital que no 
s’hagin posat a la disposició de dret o de fet d’usuaris privats i que estiguin 
manifestament reservats a usos diferents de la realització de còpies privades.

d) Els equips, aparells i suports materials de reproducció concebuts 
manifestament per a ús professional i que no s’hagin posat de dret o de fet a la 
disposició d’usuaris privats per a la realització de còpies privades no estan subjectes 
al pagament de la compensació equitativa per còpia privada.

6. L’obligació de pagament de la compensació que preveu l’apartat 1 d’aquest 
article neix en els supòsits següents:

a) Per als fabricants quan actuïn com a distribuïdors i per als adquirents 
d’equips, aparells i suports materials fora del territori espanyol amb destinació a la 
seva distribució comercial en aquest, en el moment en què es produeixi per part del 
deutor la transmissió de la propietat o, si s’escau, la cessió de l’ús o el gaudi de 
qualsevol d’aquells.

b) Per als adquirents d’equips, aparells i suports materials fora del territori 
espanyol amb destinació a la seva utilització dins del territori esmentat, des del 
moment de la seva adquisició.

7. Queden exceptuades del pagament de la compensació les adquisicions 
d’equips, aparells i suports materials de reproducció següents:

a) Les efectuades per les entitats que integren el sector públic segons 
estableixi el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com pel Congrés dels Diputats, el 
Senat, el Consell General del Poder Judicial, el Tribunal de Comptes, el Defensor 
del Poble, les assemblees legislatives de les comunitats autònomes i les institucions 
autonòmiques anàlogues al Tribunal de Comptes i al Defensor del Poble. Aquesta 
excepció es pot acreditar als deutors i, si s’escau, als responsables solidaris:

1r Mitjançant una certificació emesa per l’òrgan competent de l’Administració 
General de l’Estat, de les administracions de les comunitats autònomes, de les 
entitats que integren l’Administració local, de les entitats gestores i els serveis 
comuns de la Seguretat Social, de les universitats públiques, així com del Congrés 
dels Diputats, el Senat, el Consell General del Poder Judicial, el Consell d’Estat, el 
Tribunal de Comptes, el Defensor del Poble, les assemblees legislatives de les 
comunitats autònomes i les institucions autonòmiques anàlogues al Consell d’Estat, 
al Tribunal de Comptes i al Defensor del Poble.

2n Mitjançant una certificació emesa per l’òrgan de direcció i tutela respecte de 
les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

3r Mitjançant una certificació emesa per l’Administració territorial de la qual 
depenguin o a la qual estiguin vinculats la resta d’ens que conformen el sector 
públic.
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b) Les efectuades per persones jurídiques o físiques que actuïn com a 
consumidors finals, que justifiquin la destinació exclusivament professional dels 
equips, aparells o suports materials adquirits i sempre que aquests no s’hagin posat, 
de dret o de fet, a la disposició d’usuaris privats i que estiguin manifestament 
reservats a usos diferents de la realització de còpies privades, la qual cosa han 
d’acreditar als deutors i, si s’escau, als responsables solidaris mitjançant una 
certificació emesa per la persona jurídica que preveu l’apartat 10.

c) Les efectuades pels qui tinguin l’autorització preceptiva per portar a efecte 
la reproducció corresponent d’obres, prestacions artístiques, fonogrames o 
videogrames, segons que correspongui, en l’exercici de la seva activitat, la qual 
cosa han d’acreditar als deutors i, si s’escau, als seus responsables solidaris, 
mitjançant una certificació emesa per la persona jurídica que preveu l’apartat 10.

d) Les efectuades per persones físiques per a ús privat fora del territori 
espanyol en règim de viatgers.

En defecte de certificació, els subjectes beneficiaris de l’excepció poden 
sol·licitar el reemborsament de la compensació.

8. Les persones jurídiques o físiques no exceptuades del pagament de la 
compensació poden sol·licitar el reemborsament d’aquesta quan:

a) Actuïn com a consumidors finals, justificant la destinació exclusivament 
professional de l’equip, l’aparell o el suport material de reproducció adquirit, i sempre 
que aquests no s’hagin posat, de dret o de fet, a la disposició d’usuaris privats i que 
estiguin manifestament reservats a usos diferents de la realització de còpies 
privades.

b) Els equips, aparells o suports materials de reproducció adquirits s’hagin 
destinat a l’exportació o el lliurament intracomunitari.

No s’admeten sol·licituds de reemborsament per un import inferior a vint-i-cinc 
euros. No obstant això, si la sol·licitud de reemborsament acumula la compensació 
equitativa abonada per l’adquisició d’equips, aparells i suports materials efectuada 
en un exercici anual, s’admeten encara que no arribin als vint-i-cinc euros.

9. La compensació equitativa es fa efectiva a través de les entitats de gestió 
de drets de propietat intel·lectual de conformitat amb el procediment que es 
determini a aquest efecte per un reial decret, i aquestes han de garantir als deutors 
i als responsables solidaris una comunicació unificada de la facturació que a aquests 
els correspongui abonar.

10. Les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual participen en la 
constitució, de conformitat amb la legalitat vigent, la gestió i el finançament d’una 
persona jurídica que ha d’exercir, en representació de totes, les funcions següents:

a) La gestió de les excepcions del pagament i dels reemborsaments.
b) La recepció i remissió posterior a les entitats de gestió de les relacions 

periòdiques d’equips, aparells i suports de reproducció respecte dels quals hagi 
nascut l’obligació de pagament de la compensació, elaborades pels subjectes 
deutors i, si s’escau, pels responsables solidaris, en el marc del procediment per fer 
efectiva la compensació que es determini mitjançant un reial decret.

c) La comunicació unificada de la facturació.

11. Els deutors i els seus responsables solidaris permeten a la persona jurídica 
que les entitats de gestió constitueixin, de conformitat amb el que preveu l’apartat 
anterior, el control de les adquisicions i de les vendes subjectes al pagament de la 
compensació equitativa, així com de les afectades per les excepcions que estableix 
l’apartat 7. Així mateix, els subjectes que hagin obtingut la certificació d’excepció 
han de facilitar, a petició de la persona jurídica esmentada, les dades necessàries 
per comprovar que es manté el compliment efectiu dels requisits per ser beneficiari 
de l’excepció.
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12. Als efectes que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, en l’exercici de les 
seves funcions d’inspecció, vigilància i control sobre les entitats de gestió de drets 
de propietat intel·lectual, vetlli pel compliment de les obligacions de la persona 
jurídica esmentada, aquesta ha de comunicar a la Secretaria d’Estat de Cultura, el 
dia 1 d’abril de cada any, la informació següent respecte de l’any anterior:

a) Una llista detallada de les relacions periòdiques d’equips, aparells i suports 
de reproducció respecte dels quals hagi nascut l’obligació de pagament de la 
compensació, elaborades pels subjectes deutors i pels responsables solidaris.

b) Una llista detallada de les compensacions pagades pels subjectes deutors i 
pels responsables solidaris.

c) La relació de certificacions d’excepció i de reemborsaments tramitades.
d) Tota la informació addicional que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 

consideri necessària per exercir les seves funcions.

La informació esmentada s’ha de publicar en el lloc web del Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport.

Així mateix, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha de resoldre els conflictes 
que se li plantegin respecte de les denegacions, per la persona jurídica esmentada, 
dels certificats d’excepció que preveuen les lletres b) i c) de l’apartat 7 i les 
sol·licituds de reemborsament del pagament de la compensació equitativa per còpia 
privada que preveu l’apartat 8.»

Dos. La lletra b) de l’article 31.2 queda redactada de la manera següent:

«b) Que la reproducció es faci a partir d’una font lícita i que no es vulnerin les 
condicions d’accés a l’obra o la prestació.»

Tres. S’afegeix un nou apartat e) a l’article 154.5 i es modifica el paràgraf que el 
segueix amb la redacció següent:

«e) Al finançament de la persona jurídica que, si s’escau, es constitueixi de 
conformitat amb el que preveu l’article 25.10.

L’assemblea general de cada entitat de gestió ha d’acordar anualment els 
percentatges mínims de les quantitats recaptades i no reclamades que cal destinar 
a cadascuna de les finalitats assenyalades anteriorment i que, en cap cas, llevat 
dels supòsits de les lletres anteriors d) i e), poden ser inferiors a un 15 per cent per 
cadascuna d’aquestes.»

Disposició addicional única. Constitució de la persona jurídica que preveu l’article 
25.10 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

1. Les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual han de constituir la persona 
jurídica que preveu l’article 25.10 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual en el 
termini de tres mesos després de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei.

2. Cap de les entitats de gestió ha de tenir, per si mateixa, capacitat per controlar la 
presa de decisions de la persona jurídica esmentada.

3. La persona jurídica esmentada ha de disposar d’una seu electrònica i dels recursos 
econòmics suficients per a la realització de les seves funcions i per a l’abonament en 
temps dels reemborsaments que se li sol·licitin.

4. Les entitats de gestió han de comunicar a la Secretaria d’Estat de Cultura el nom 
o la denominació i el domicili de la persona jurídica que hagin constituït i han de presentar, 
a més, la documentació acreditativa de la seva constitució, amb una relació individualitzada 
de les seves entitats membres en la qual s’indiquin el seu nom i domicili. L’anterior és 
aplicable a qualsevol canvi en la persona jurídica esmentada pel que fa al seu domicili, el 
nombre i la qualitat de les entitats de gestió partícips i, si s’escau, qualsevol modificació 
dels estatuts que regeixin la persona jurídica.
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5. El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha de controlar els estatuts de la persona 
jurídica esmentada amb caràcter previ a l’inici de les seves activitats.

Disposició transitòria primera. Publicacions assimilades a llibres.

El Govern ha de determinar mitjançant un reial decret les publicacions que s’entenen 
assimilades als llibres als efectes de l’article 25 del text refós de la Llei de propietat 
intel·lectual. Transitòriament fins a l’aprovació del reial decret esmentat, s’entenen 
assimilades als llibres les publicacions de contingut cultural, científic o tècnic sempre que:

a) Estiguin editades en sèrie contínua amb un mateix títol a intervals regulars o 
irregulars, de manera que els exemplars de la sèrie portin una numeració consecutiva o 
estiguin datats, amb periodicitat mínima mensual i màxima semestral.

b) Tinguin almenys 48 pàgines per exemplar.

Disposició transitòria segona. Regulació transitòria de la compensació equitativa per 
còpia privada.

1. Des de l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei i fins a l’entrada en vigor del reial 
decret que preveu la disposició final primera, la compensació que ha de satisfer cada 
subjecte deutor o responsable solidari és el resultant de l’aplicació de les quantitats 
següents sobre els equips, aparells i suports materials que s’indiquen a continuació:

a) Per a equips o aparells digitals de reproducció de llibres i publicacions assimilades 
reglamentàriament a llibres:

1r Equips multifuncionals d’injecció de tinta o làser i amb capacitat de còpia, impressió 
o escanejat: 5,25 euros per unitat.

2n Equips monofuncionals amb capacitat de còpia, impressió o escanejat de fins a 
39 còpies per minut: 4,50 euros per unitat.

b) Per a gravadores de discos:

1r De discos compactes específics: 0,33 euros per unitat.
2n De discos compactes mixtos: 0,33 euros per unitat.
3r De discos versàtils específics: 1,86 euros per unitat.
4t De discos versàtils mixtos o de discos compactes i versàtils: 1,86 euros per unitat.

c) Per a suports materials de reproducció mixta, text, sonora i visual o audiovisual:

1r Discos compactes no regravables: 0,08 euros per unitat.
2n Discos compactes regravables: 0,10 euros per unitat.
3r Discos versàtils no regravables: 0,21 euros per unitat.
4t Discos versàtils regravables: 0,28 euros per unitat.

d) Memòries USB i altres targetes de memòria no integrades en altres dispositius: 0,24 
euros per unitat.

e) Per a discos no integrats idonis per a la reproducció de videogrames, textos i 
fonogrames o d’altres continguts sonors, visuals o audiovisuals: 6,45 euros per unitat.

f) Per a discos integrats en un equip, idonis per a la reproducció de videogrames, 
textos i fonogrames o d’altres continguts sonors, visuals o audiovisuals: 5,45 euros per 
unitat. Queden exceptuats els discos integrats en videoconsoles que no permetin fer 
reproduccions emparades pel límit de còpia privada i en descodificadors de senyals de 
televisió digital.

g) Per a dispositius portàtils reproductors de fonogrames, videogrames, textos o 
d’altres continguts sonors, visuals o audiovisuals en format comprimit, i dispositius 
electrònics portàtils amb pantalla tàctil: 3,15 euros per unitat.
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h) Per a telèfons mòbils amb funcionalitat de reproducció de fonogrames, 
videogrames i textos o d’altres continguts sonors, visuals o audiovisuals: 1,10 euros per 
unitat.

No es pot aplicar més d’una quantitat de les que preveu aquest apartat als ordinadors, 
portàtils o de sobretaula, ni als dispositius que preveuen les lletres g) i h).

2. Els deutors han de presentar a la persona jurídica constituïda segons el que 
preveu l’article 25.10 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, dins dels trenta dies 
següents a la finalització de cada trimestre natural, una relació de les unitats, la capacitat 
i les característiques tècniques dels equips, aparells i suports materials de reproducció 
respecte dels quals hagi nascut l’obligació de pagament de la compensació que preveu 
l’apartat 1 durant el trimestre esmentat.

Amb el mateix detall, han de deduir les quantitats corresponents als equips, aparells i 
suports materials destinats fora del territori espanyol i als lliuraments exceptuats en virtut 
del que estableix l’article 25.7.a) del text refós esmentat. S’ha de detallar, de cada 
lliurament exceptuat: la data i el número de la factura, i la denominació de l’entitat adquirent 
exceptuada.

Els deutors al·ludits a l’article 25.6.b) del text refós esmentat han de fer la presentació 
de la relació trimestral d’unitats esmentada dins dels cinc dies següents al naixement de 
l’obligació.

Els distribuïdors, majoristes i detallistes que siguin adquirents successius dels equips, 
aparells i suports materials esmentats han de fer la presentació de la relació trimestral 
d’unitats esmentada respecte dels equips, aparells i suports adquirits per aquests en 
territori espanyol de deutors que no els hagin repercutit i fet constar en la factura la 
compensació corresponent. Així mateix, han de complir l’obligació prevista anteriorment 
respecte dels lliuraments exceptuats en virtut del que estableix l’article 25.7.a) del text 
refós de la Llei de propietat intel·lectual.

3. Una vegada rebuda la relació trimestral d’unitats, la persona jurídica que esmenta 
l’apartat 2 l’ha de remetre a les entitats de gestió corresponents.

4. Cada entitat de gestió, en vista de la relació esmentada, ha d’emetre una factura 
a nom del deutor o, si s’escau, del responsable solidari, amb l’import de la compensació a 
pagar per aquest. En cas que s’hagi d’efectuar una devolució de l’import de la compensació 
abonada pel deutor o el seu responsable solidari, l’entitat de gestió, amb les comprovacions 
prèvies que siguin procedents, ho ha de comunicar a aquests en un termini no superior a 
dos mesos des de la finalització del termini de presentació de la relació trimestral d’unitats, 
als efectes que emetin una factura, a nom de l’entitat de gestió en qüestió, amb l’import de 
la compensació a pagar per aquesta, que s’ha d’abonar dins del mes següent a la data 
d’emissió.

Les entitats de gestió han de fer una comunicació unificada de la facturació als deutors 
o, si s’escau, als responsables solidaris a través de la persona jurídica que esmenta 
l’apartat 2.

5. El pagament de la compensació l’han d’efectuar els deutors o els responsables 
solidaris dins del mes següent a la data de finalització del termini de presentació de la 
relació trimestral d’unitats a què es refereix l’apartat 3. Els deutors i, si s’escau, els 
responsables solidaris es consideren dipositaris de la compensació meritada fins al 
pagament efectiu d’aquesta. Les entitats de gestió que rebin aquests pagaments han de 
proveir almenys el 30 per cent de les quantitats percebudes fins al moment en què 
s’efectuïn els reemborsaments als quals es fa referència a l’apartat 7 d’aquesta disposició.

6. Els deutors i els responsables solidaris que preveu l’article 25.3 del text refós de la 
Llei de propietat intel·lectual han de repercutir l’import de la compensació de manera 
separada en la factura que lliurin al seu client i indicar, en cas que el client sigui consumidor 
final, el dret d’aquest a obtenir el reemborsament de l’import esmentat si compleix els 
requisits que preveu l’article 25.8 del text refós esmentat.

Quan l’import de la compensació no aparegui de manera separada en una factura, es 
presumeix, llevat que hi hagi una prova en contra, que la compensació meritada pels 
equips, aparells i suports materials que comprengui no ha estat satisfeta.
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7. Les persones jurídiques o físiques que hagin abonat la compensació que regula 
l’apartat 1, i tinguin dret al seu reemborsament perquè compleixen els requisits que preveu 
l’article 25.8 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, poden exercir la seva acció, 
davant la persona jurídica que esmenta l’apartat 2, a partir de l’endemà de l’entrada en 
vigor del Reial decret que preveu la disposició final primera.

Disposició transitòria tercera. Equips, aparells i suports materials de reproducció 
adquirits amb anterioritat a l’1 de gener de 2012.

1. A excepció dels casos de liquidació i pagament indeguts ocasionats per errors de 
tipus material o aritmètic que donin dret al seu reemborsament, s’entén que no és 
procedent la devolució de l’import abonat o repercutit per l’aplicació del règim de 
compensació equitativa per còpia privada als fabricants, distribuïdors, majoristes o 
detallistes i compradors finals per quantitats meritades amb anterioritat a l’1 de gener 
de 2012, data d’entrada en vigor del Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, i de 
conformitat amb la normativa vigent aleshores, per l’adquisició d’equips, aparells i suports 
materials de reproducció afectats pel règim de compensació esmentat.

2. És aplicable la normativa vigent en matèria de còpia privada anterior a l’entrada en 
vigor del Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, als deutors i, si s’escau, els 
responsables solidaris que ja hagin adquirit aquesta condició en relació amb l’obligació 
legal esmentada abans de l’1 de gener de 2012 i no hagin presentat la declaració liquidació 
corresponent, o no hagin abonat les quantitats oportunes, de conformitat amb la normativa 
aplicable, pels equips, aparells i suports materials adquirits abans de la data esmentada. 
Així mateix, les entitats de gestió han d’aplicar a les quantitats que recaptin en el sentit 
d’aquest apartat totes les obligacions que preveu la normativa esmentada que els siguin 
aplicables.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada la disposició addicional tercera del text refós de la Llei de propietat 
intel·lectual.

Disposició final primera. Desplegament reglamentari.

En el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, s’ha 
d’aprovar un reial decret que desplegui reglamentàriament les disposicions incloses en 
aquest i que, amb l’aplicació del procediment i els criteris continguts, respectivament, en 
els apartats 4 i 5 de l’article 25 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, determini 
per primera vegada, amb caràcter no transitori, els equips, aparells i suports materials 
subjectes al pagament de la compensació equitativa, les quantitats que els deutors han 
d’abonar per aquest concepte als creditors i la distribució de la compensació esmentada 
entre les diferents modalitats de reproducció.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor el dia 1 del mes següent de la publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat», sense perjudici que la primera determinació prevista a l’apartat 
4 de l’article 25 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual s’hagi de fixar mitjançant 
el reial decret que preveu la disposició final primera.

Madrid, 3 de juliol de 2017.

FELIPE R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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