
 
 

 
 

Calendari de liquidacions de drets 2022 

En aquesta secció facilitem la data d'abonament de les liquidacions de drets 

durant l'any 2022 segons el tipus d'utilització del repertori: 

Televisió, ràdios, ambient musical, discoteques, etc. 

28 de març, repartiment dels drets produïts durant el tercer trimestre de l'any anterior. 

També es repartiran els drets provinents de l’estranger rebuts entre setembre i novembre 

de 2021. 

27 de juny, repartiment dels drets produïts durant el quart trimestre de l'any anterior. 

També es repartiran els drets provinents de l’estranger rebuts entre desembre de 2021 i 

febrer de 2022.   

27 de setembre, repartiment dels drets produïts durant el primer trimestre de l'any. 

També es repartiran els drets provinents de l’estranger rebuts entre març i maig de 2022.  

27 de desembre, repartiment dels drets produïts durant el segon trimestre de l'any. 

També es repartiran els drets provinents de l’estranger rebuts entre juny i agost de 2022. 

 
 

Concerts, melodies de telèfons mòbils i internet  

27 de març, repartiment dels drets de concerts, de melodies de telèfons mòbils i 

internet corresponents a l'últim trimestre de 2021.  

27 de juny, repartiment de drets de concerts, de melodies de telèfons mòbils i 

internet corresponents al primer trimestre de 2022. 

27 de setembre, repartiment dels drets de concerts, de melodies de telèfons 

mòbils i internet corresponents al segon trimestre de 2022. 

27 de desembre, repartiment dels drets de concerts, de melodies de telèfons 

mòbils i internet corresponents al tercer trimestre de 2022. 
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Vendes de discos, vídeos, etc. 

27 de març, repartiment dels drets generats d’agost de 2021 a gener de 2022. 

El període que es merita dels productors amb contracte de llicència centralitzada 

es correspon als drets generats durant el segon trimestre de 2021 i el tercer 

trimestre de 2022.  

També es repartiran els drets provinents de l'estranger que s'hagin rebut entre 

setembre i novembre de 2021. 

28 de juny, repartiment dels drets generats entre febrer i abril de 2022.  

També es repartiran els drets provinents de l'estranger rebuts entre desembre de 

2021 i febrer de 2022. 

27 de setembre, repartiment dels drets generats de maig a juliol de 2022.  

El període que es merita dels productors amb contracte de llicència centralitzada 

es correspon als drets generats durant el quart trimestre de 2021 i el primer 

trimestre de 2022.  

També es repartiran els drets provinents de l'estranger rebuts entre març i maig 

de 2022. 

27 de desembre, repartiment dels drets generats durant entre agost de 2022 i 

octubre de 2022.  

També es repartiran els drets provinents de l'estranger rebuts entre juny i agost 

de 2022. 

 

Còpia privada 

27 de març, repartiment dels drets de còpia privada corresponents a:  

- Còpia privada de ràdios, segon trimestre de 2021.  

- Còpia privada de vendes de discos, segon trimestre de 2021.  

- Còpia privada d’internet, per a les descàrregues del segon trimestre de 2021. 

- Còpia privada de vídeo, segon trimestre de 2021.  

- Còpia privada provinent de l'estranger rebuda entre setembre i novembre de 

2021.  
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27 de juny, repartiment dels drets de còpia privada corresponents a: 

- Còpia privada de ràdios, del tercer trimestre de 2021. 

- Còpia privada de vendes de discos, segon trimestre de 2021 (llicència 

centralitzada) i tercer trimestre de 2021.  

- Còpia privada d’internet, per a les descàrregues del tercer trimestre de 2021. 

- Copia privada de vídeo, tercer trimestre de 2021. 

- Còpia privada provinent de l'estranger rebuda entre desembre de 2021 i febrer 

de 2022. 

 

27 de setembre, repartiment dels drets de còpia privada corresponents a:  

- Còpia privada de ràdios, del quart trimestre de 2021.  

- Còpia privada de vendes de discos, quart trimestre de 2021. 

- Còpia privada d’internet, per a les descàrregues del quart trimestre de 2021. 

- Copia privada de vídeo, quart trimestre de 2021.  

- Còpia privada provinent de l'estranger rebuda entre març i maig de 2022. 

 

27 de desembre, repartiment dels drets de còpia privada corresponents a: 

- Còpia privada de ràdios, del primer trimestre de 2022. 

-Còpia privada de vendes de discos, quart trimestre de 2021 (llicència 

centralitzada) i primer trimestre de 2021.  

- Còpia privada d’internet, per a les descàrregues del primer trimestre de 2022. 

- Copia privada de vídeo, del primer trimestre de 2022. 

- Còpia privada provinent de l'estranger rebuda entre juny i agost de 2022. 

 

 

 
 


