
 

 

Calendari de documentació 2022 

Incloem en aquest apartat les dates del tancament de la tramitació de la documentació 

per als repartiments que s'indiquen a continuació.  

És necessari destacar que no és possible garantir l'entrada al repartiment de la 

documentació rebuda amb posterioritat a les dates que se senyalen tot seguit.  

Així mateix, volem recordar que és imprescindible presentar a la SGAE la documentació 

de les obres immediatament després de la seva primera explotació.  

 

El 23 de desembre de 2021 és la data límit de presentació de la documentació de: 

Noves obres per al registre, canvis de catàleg i contractes específics amb cessionari, 

modificacions puntuals en registres 

que corresponen al repertori dels repartiments que es realitzaran el mes de març de 

2022:  

▪ Drets d'execució (televisions, ràdios, mecànica, concerts, internet, mòbils, 

etc.) 

▪ Reproducció mecànica (discos, vídeos) 

▪ Còpia privada 

 

 

 

El 18 de març de 2022 és la data límit de presentació de la documentació de: 

 

Noves obres per al registre, canvis de catàleg i contractes específics amb cessionari, 

modificacions puntuals en registres 

 

que corresponen al repertori dels repartiments que es realitzaran el mes de juny de 2022: 

▪ Drets d'execució (televisions, ràdios, mecànica, concerts, internet, mòbils, 

etc.) 

▪ Reproducció mecànica (discos, vídeos) 

▪ Còpia privada 

 
 

 
 

 

 



 

El 10 de juny de 2022 és la data límit de presentació de la documentació de: 

 

Noves obres per al registre, canvis de catàleg i contractes específics amb cessionari, 

modificacions puntuals en registres 

 

que corresponen al repertori dels repartiments que es realitzaran el mes de setembre de 

2022: 

▪ Drets d'execució (televisions, ràdios, mecànica, concerts, internet, mòbils, 

etc.) 

▪ Reproducció mecànica (discos, vídeos) 

▪ Còpia privada 

 

 

 

El 16 de setembre de 2022 és la data límit de presentació de la documentació de: 

 

Noves obres per al registre, canvis de catàleg i contractes específics amb cessionari, 

modificacions puntuals en registres 

 

que corresponen al repertori dels repartiments que es realitzaran el mes de desembre de 

2022: 

▪ Drets d'execució (televisions, ràdios, mecànica, concerts, internet, mòbils, 

etc.) 

▪ Reproducció mecànica (discos, vídeos) 

▪ Còpia privada 

 


