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DEFINICIÓ D’ ARTISTA ( Art. 105 TRLPI)  

Art.105 TRLPI: “S'entén per artista intèrpret o 
executant a la persona que representi, canti, 
llegeixi, reciti, interpreti o executi en qualsevol 
forma una obra. 

 

El Director d’escena i el Director d’ orquesta tindran 
els drets reconeguts a s artistes en aquest Títol.  

 



DEFINICIÓ D’ARTISTA ( Art. 105 TRLPI)  

La Propietat Intel·lectual que ostenten els artistes 
intèrprets o executants te per objecte la seva 
activitat. 

 

Es a dir, la versió concreta i pròpia que hagin  efectuat 
de la execució o de la interpretació d’una obra. 

 

No tenen la condició d’autors perquè la seva actuació 
o interpretació requereix de l’ existència prèvia d’una 
obra. La seva ACTIVITAT RECAU SOBRE UNA OBRA aliena. 



RESPECTE L’EXECUCIÓ DE LA SEVA INTERPRETACIÓ 

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL DELS  ARTISTES INTERPRETS  I/O 
EXECUTANTS 

 

DRETS DE CONTINGUT PATRIMONIAL 

 

Drets exclusius d’autorització: 

 

*Dret de Fixació. ( Art.106 TRLPI) 

*Dret de Reproducció.( Art.107 TRLPI) 

*Dret de Comunicació Pública.  

(Art.108 TRLPI) 

*Dret de Distribució (Art. 109 LPI) 

 

Drets de remuneració: 

 

  Remuneració Compensatoria per Copia 
Privada  (Art.25 TRLPI). 

 Dret d’autoritzar la retransmisió per cable en 
l’ámbit de la UE. 

 Remuneració equitativa pels actes de 
comunicaciónpública i remuneració equitativa per 
alquiler.  

 
DRETS DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL DELS  ARTISTES 

INTERPRETS  I/O EXECUTANTS 

 
 

DRETS  DE CONTINGUT MORAL: 

 

Dret de Paternitat 

( reconeixement de nom) 

 

Dret d’integritat   

(interpretació) 

 

Dret de doblatge (autoritzar el doblatge  

de la seva actuació en la seva propia llengua) 

( Art.113 TRLPI).  

 

  

 

 

 



EL REGISTRE DE LA  
PROPIETAT INTEL.LECTUAL 

FUNCIONS REGULACIÓ 

 

 Donar publicitat i constituir un 
mitjà de prova de l'existència i 
titularitat dels drets de Propietat 
Intel·lectual. 

 

 Els drets de Propietat Intel·lectual 
no requereixen de la seva 
inscripció en el Registre de la 
Propietat Intel·lectual per la seva 
vàlida constitució. 

 

 

 Art. 144 i 145 LPI. 

 

 Reial Decret 281/2003, de 7 de 
març,pel que s’aprova el 
Reglament del Registre General de 
la Propietat intel·lectual. 



EL REGISTRE DE LA PROPIETAT INTEL.LECTUAL 

 El Registre General de la Propietat  intel·lectual es únic per a tot el 
territori nacional i depèn del Ministeri de Cultura. 

 

 Esta integrat pel Registre General de la Propietat Intel·lectual  i 
pels Registres Territorials de la Propietat Intel·lectual, creats i 
gestionats per les Comunitats Autònomes. 

 

 Els Registres Territorials han d’actuar en coordinació entre ells i el 
Registre Central. 

 

 El Registre Central i els Registres Territorials s’ajusten a normes 
comuns sobre el procediment d’inscripció. 



EL REGISTRE DE LA PROPIETAT INTEL.LECTUAL 

 Drets i actes d’inscripció:  

 
a) Drets relatius a obres,actuacions o produccions protegides per la 

LPI. 

b) Qualsevol acte i contracte que tingui per objecte la constitució, 
transmissió, modificació o renuncia de drets de la Propietat 
Intel·lectual. 

c) No es poden inscriure els drets morals dels autors i artistes 
intèrprets o executants. 

d) No es poden inscriure els drets de remuneració  per tractar-se de 
drets intransmissibles que queden fora del tràfic jurídic. 



REGISTRE DE LA PROPIETAT INTEL.LECTUAL 

 Procediment i impugnació: 

 
a) Estan legitimats per a sol·licitar la inscripció de drets de propietat 

intel·lectual l’autor i els titulars originaris així com els titulars 
successius. 

 

a) El Registre competent es el Registre Territorial de la Comunitat 
Autònoma en la que es presenta la inscripció. 

 

a) Contra els acords del Titular del Registre es possible demandar via 
jurisdicció civil o mitjançant recurs administratiu, en funció de la 
matèria en la que es basi la impugnació. 


