
 

Com relacionar-se amb les societats de gestió 

 

Posicionament que poden adoptar els centres de dansa en relació a les demandes de les societats 

de gestió mentre no hi hagi unes directrius comunes que els aglutini. Evidentment la lluita en solitari 

sempre és més dura, però hi ha certes accions que poden portar-se a terme per facilitar la relació 

amb les societats de gestió. 

 

Si es té un contracte signat amb una societat de gestió... 

 Si ja s’està d’acord amb el pactat no cal fer cap canvi 

 Si es considera que el contracte no recull la realitat (es va signar sota pressió, la realitat ha canviat...) 

cal comunicar a la societat de gestió la voluntat de rescindir-lo o de canviar-ne els termes.  

 Si el contracte té data de caducitat cal estar atent per a que no es renovi. 

 Si el contracte conté dades errònies es considera nul, i per tant sense efecte.  

 

Si no es té un contracte amb una societat de gestió i tot i així se li està pagant... 

 No hi ha cap motiu per seguir pagant si es considera que les pretensions de la societat de gestió 

no són correctes i no segueixen allò marcat per la llei.  

 

Si la societat de gestió inicia contacte amb el centre d’ensenyament... 

 No hi ha cap obligació de deixar entrar el comercial de l’SGAE, no hi té cap dret.  

 Si es reben cartes o visites amenaçadores recordar que: 

o la llei és ambigua, per tant és discutible l’obligatorietat per part dels centres d’ensenyament de 

dansa de pagar els drets. 

o sovint les escoles empren obres musicals els autors de les quals no estan representats per les 

societats de gestió, per tant, no tenen dret a cobrar drets d’uns autors que no representen.  

*Pot ser interessant tenir un llistat de les obres que s’utilitzen i els seus autors, per tal de verificar si 

la societat de gestió realment els representa.  

 

Si la societat de gestió mai ha contactat amb l’escola... 

 És impossible saber si aquesta situació és permanent o pot canviar. Cal estar informat per saber 

com reaccionar en cas de rebre una visita o carta reclamant aquests pagaments. Recordeu que si 

tothom actua de forma unitària, serà més fàcil defensar els drets dels centres d’ensenyament.  

 
*Si necessiteu models de cartes per adreçar-vos a les societats de gestió, podeu visitar la pàgina web 
www.exgae.net.  


