
EXCEPCIÓ  DE  PAGAMENT  DE  LA  COMPENSACIÓ  EQUITATIVA  PER  CÒPIA  PRIVADA
ORIGINADA PER L'ADQUISICIÓ, PER PART DE L'AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA
EL FRAU I LA CORRUPCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, D'EQUIPS, D’APARELLS I DE
SUPORTS  MATERIALS  D'ACORD  AMB  L'ARTICLE  25.7  DE  LA  LLEI  DE  PROPIETAT
INTEL·LECTUAL.

El  Reial  decret llei  12/2017, de 3 de juliol,  pel  qual  es modifca el  text refós de la Llei  de
Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, quant al sistema
de compensació equitativa per còpia privada, va revisar la manera de retribuir als titulars dels
drets d'autor establint un cànon que ha d'abonar el consumidor fnal quan adquireix els béns,
els equips i els dispositius que permeten copiar les obres així com les prestacions protegides
per drets de propietat intel·lectual.

No obstant això, l’esmentat Reial decret llei inclou excepcions al pagament de la compensació
equitativa per còpia privada, entre les quals s'inclouen les adquisicions d'equips, d’aparells i
de suports materials de reproducció que siguen realitzades per les entitats que integren el
sector  públic,  podent acreditar-se aquesta excepció mitjançant  una certifcació emesa per
l'òrgan competent de l'Administració corresponent.

A l'efecte d'excepció del pagament de la compensació equitativa per còpia privada, prevista
en l'article 25.7 de la Llei de Propietat Intel·lectual, en la seua redacció donada per l'assenyalat
Reial  decret llei,  i  en  virtut  del  que  es  preveu  en  l'article  26  de  Llei  11/2016,  de  28  de‐
novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de
la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7928, de 30 de novembre de 2016 i BOE núm. 306, de
20 de desembre de 2016 ), i del nomenament efectuat per la Resolució de 29 de maig de 2017
de la Presidència de les Corts (DOGV núm. 8052, de 31.05.2017),

CERTIFIQUE

Que segons s'estableix en l'article 1 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat,
de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana,
l'Agència es crea com a entitat de dret públic adscrita a les Corts, amb personalitat jurídica
pròpia i  plena capacitat  d'obrar  per  al  compliment de les  seues fnalitats.  El  seu número
d'identifcació fscal és Q4601431B.

València, 16 de gener de 2018

EL director de l’Agència

Joan A. Llinares Gómez
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