
 
  
Recomanacions a tenir en compte davant d’una possible inspecció de l’SGAE en 
establiments comercials i de serveis.   
  
  
1. Sol·licitar la confirmació i l'acreditació de la persona com a inspector o personal autoritzat de 
l’SGAE. 
 
2. Informar que l'ús de la música en l’establiment corresponent  no és un element determinant de 
l'exercici de l’activitat, sinó que té una funció exclusivament ambiental que s’ofereix als clients, 
però que en cap cas es tracta de l’element principal en la presa de la decisió de compra o de 
contractació del bé o servei. És a dir, la difusió de música no és un servei principal que s'ofereixi 
als clients. La música ambiental el que fa és afegir un plus de plaer a l’experiència de compra o a 
la prestació d’un servei, però no és decisiu per a la presa en consideració dels clients. Els clients 
d’una perruqueria van a tallar-se el cabell, no a escoltar música; els clients d’una botiga de roba, 
van a comprar roba, no a escoltar música, i així, amb la immensa majoria dels negocis. 
 
Si en el moment de la visita no hi ha cap client, es podria afegir que la dependència té permís de 
la gerència per posar música per a distreure’s mentre no hi ha clients a l’establiment, però que, 
tractant-se d’una farmàcia/tintoreria/joieria... es baixa o apaga la música en el moment en què 
entra un client. 
 
3. En cas que l'inspector proposi o informi sobre la possibilitat de firmar un contracte amb el 
SGAE per autoritzar l'ús de música amb finalitats ambientals, cal indicar que com participants en 
un contracte, es desitja que el mateix sigui revisat per professionals qualificats designats pel 
propietari del negoci. 
     
4. Sol·licitar la justificació i acreditació de l'import de les tarifes que sol·licita la SGAE amb la 
finalitat d'acreditar si les mateixes són proporcionals amb el local i amb el "suposat" perjudici 
ocasionat per la utilització de música ambiental. 
  
5. En el que cas que es reprodueixi la música des d'una emissora de ràdio, dir que l'emissora ja 
paga un cànon per emetre música, per lo tant, intentar cobrar-ho dues vegades, seria un 
enriquiment totalment injust i inadmissible.  
 
 6. Sol·licitar a l'inspector que aporti un llistat del repertori de les obres protegides per la SGAE, 
amb la finalitat que es pugui valorar detingudament si interessa la  reproducció d’aquest repertori  
o si pel contrari es prefereix fer ús d'obres no gestionades per entitats privades (Creative 
Commons, per exemple). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per a més informació, la normativa per la qual s'exigeix aquest tribut és: 
  
"La SGAE gestiona los derechos de autor sobre las obras y creaciones de aquellos 
artistas adscritos a dicha “sociedad”. Según la Ley de Propiedad Intelectual (Artículo 
17; corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su 
obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su 
autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley)   cada autor tiene un 
derecho exclusivo sobre el uso de su obra, por lo que la utilización y comunicación 
pública hecha por un tercero requerirá en cualquier caso autorización expresa del 
titular.    
  
Según defiende la SGAE, el uso no autorizado de una obra sin consentimiento de su 
titular, supone ya la infracción de un derecho y por lo tanto resulta indemnizable, sin 
necesidad de probar el perjuicio causado. Es por ello, que la SGAE estableció unas 
tarifas revisables anualmente según el IPC, que recogen “a tanto alzado” las sanciones 
y cuotas que se han de pagar por el uso inconsentido de las obras. El único criterio 
para moderar las mencionadas tarifas viene determinado por las dimensiones del local, 
y por el uso principal o secundario (música ambiental) que se haga de la comunicación 
pública." 
  
 


