Eskubideen likidazioen 2020ko egutegia

Atal honetan 2020. urtean eskubideen likidazioak ordaintzeko data ematen dugu,
errepertorioaren erabilera-mota kontuan hartuta:
- Telebista, irratiak, musika-ingurunea, diskotekak, etab.
Ekainaren 10a, aurreko urteko bigarren seihilekoan sortutako eskubideen banaketa.
Atzerritik jasotako eskubideak ere banatuko dira, 2019ko irailetik 2020ko otsailera bitartean
jasotakoak, alegia.
Abenduaren 10ean, urteko lehen seihilekoan sortutako eskubideen banaketa. 2020ko
martxotik abuztura bitartean atzerritik jasotako eskubideak ere banatuko dira.
- Kontzertuak, sakelako telefonoen doinuak eta Internet.
Martxoaren 27an, 2019ko azken hiruhilekoari dagozkion Kontzertuen eta telefono mugikorren
eta Internet doinuen eskubideen banaketa.
Ekainaren 26an, 2020ko lehen hiruhilekoari dagozkion Kontzertuen eta telefono mugikorren
eta Internet doinuen eskubideen banaketa.
Abenduaren 28a, 2020ko hirugarren hiruhilekoari dagozkion kontzertu-eskubideak eta
telefono mugikorren eta Internet melodien banaketa.
- Disko, bideo eta abarren salmentak.
- Martxoaren 27a, 2019ko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan sortutako eskubideen
banaketa, ekoizle independenteei dagozkien eskubideen kasuan izan ezik, azken horien
debengoa 2019ko abuztutik 2020ko urtarrilera artekoa baita.
Bestalde, 2019ko uztaila eta abendua bitartean atzerritik jasotako eskubideak ere banatuko
dira.
Irailaren 28an, 2019ko laugarren hiruhilekoan eta 2020ko lehen hiruhilekoan sortutako
eskubideen banaketa, ekoizle independenteei dagozkien eskubideen kasuan izan ezik, azken
horien debengoa 2020ko otsailetik uztailera bitartekoa baita.
Era berean, 2020ko urtarriletik ekainera bitartean atzerritik jasotako eskubideak banatuko
dira.

- Kopia pribatua.
Martxoaren 27a, kopia pribatuko eskubide hauen banaketa:
- Irratien kopia pribatua, 2019ko lehen seihilekoa.
- Diskoen salmenten kopia pribatua, 2018ko laugarren hiruhilekoa eta 2019ko lehen
hiruhilekoa.
- Interneteko kopia pribatua, 2019ko lehen seihilekoko deskargetarako.
- Bideoaren kopia pribatua, 2019ko lehen seihilekoan.
- Atzerritik datorren kopia pribatua, 2019ko uztailetik abendura bitartean jasotakoa.
Irailaren 28an, honako hauei dagozkien kopia pribatuko eskubideen banaketa:
- 2019ko bigarren seihilekoko erradioen kopia pribatua.
- 2019ko bigarren eta hirugarren hiruhilekoen disko salmenten kopia pribatua.
- Interneteko kopia pribatua, 2019ko bigarren seihilekoko deskargetarako.
- Bideoaren kopia pribatua, 2019ko bigarren seihilekokoa.
- Atzerritik datorren kopia pribatua, 2020ko urtarriletik ekainera bitartean jasotakoa.

