
NOU DRET DE PARTICIPACIÓ

El dret de participació és un dret d'autor que apareix regulat en l'article 24 del text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, després de la 
seva reforma mitjançant la Llei 2/2019, de 2 de març. 

Els autors tindran dret a percebre del venedor una participació en el preu de tota revenda que de les mateixes es realitzi després de la 
primera cessió realitzada per l'autor.

Per tant, el dret de participació es reconeix a l'autor de l'obra d'art i als seus drethavents (hereus o persones designades per l'autor).

La protecció del dret de participació es reconeix a:

- Els autors espanyols

- Els autors nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea

- Als nacionals de tercers països amb residència habitual a Espanya. Si no tenen residència a Espanya només es reconeixerà el dret si al 
seu país es reconeix aquest dret als autors dels estats membres de la Unió Europea.

El dret s'aplica a totes les revendes en què participin, com a venedors, compradors o intermediaris, professionals del mercat de 
l'art com ara les galeries d'art.
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S'exceptuen els actes de revenda de l'obra que hagi estat comprada per una galeria d'art directament a l'autor, sempre que el període 
transcorregut entre aquesta primera adquisició i la revenda no superi tres anys i el preu de revenda no excedeixi de 10.000 euros 
exclosos impostos .

El dret de participació dels autors naixerà quan el preu de la revenda sigui igual o superior a 800 euros, exclosos els impostos, per 
obra venuda o conjunt concebut amb caràcter unitari.

L'import de la participació que correspon als autors estarà en funció dels següents percentatges:

a) El 4% dels primers 50.000 euros del preu de la revenda.

b) El 3% de la part del preu de la revenda compresa entre 50.000,01 i 200.000 euros.

c) L'1% de la part del preu de la revenda compresa entre 200.000,01 i 350.000 euros.

d) El 0,5% de la part del preu de la revenda compresa entre 350.000,01 i 500.000 euros.

e) El 0,25% de la part del preu de la revenda que excedeixi de 500.000 euros.

En cap cas l'import total del dret podrà excedir de 12.500 euros.

Els preus de revenda que preveu aquest apartat es calcularan sense inclusió de l'impost meritat per la revenda de l'obra.
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El dret de participació és inalienable, irrenunciable, es transmetrà únicament per successió mortis causa i s'extingirà transcorreguts 70 
anys a comptar de l'1 de gener de l'any següent de la mort de l'artista.

El dret de participació es farà efectiu a través de les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual, que per al cas d'Espanya és 
VEGAP.

Els galeristes que hagin intervingut en una revenda subjecta al dret de participació estaran obligats a:

a) Notificar per escrit al venedor, al titular del dret de participació (autor o hereus) i a VEGAP la revenda efectuada. La notificació s'ha de 
fer en el termini de 2 mesos a comptar de l'endemà de la revenda.

b) La notificació haurà de contenir: (i) el lloc i data de la revenda, (ii) el preu íntegre de la venda, (iii) documentació acreditativa de la 
revenda i (iv) dades identificatives de l'obra, del seu autor i dels subjectes contractants i els intermediaris.

c) Retenir l'import del dret de participació.

d) Mantenir en dipòsit gratuït, i sense obligació de pagament d'interessos, la quantitat retinguda fins al seu lliurament.

Quan hagi intervingut en la revenda més d'un professional del mercat de l'art, el subjecte obligat a realitzar les obligacions anteriors serà 
el que hagi actuat com a venedor i, si no, el que hagi actuat com a intermediari.

Efectuada la notificació el galerista haurà de fer efectiu el pagament del dret a VEGAP. L'acció per fer efectiu el dret de participació 
prescriu als tres anys de la notificació de la revenda.
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