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Els drets d’autor en el món digital i l’activisme 

bibliotecari 

 

Paraules clau: drets d’autor; reforma; promoció i defensa de la professió; organització mundial de la 

propietat intel·lectual. 

 

La promoció i defensa de lleis adaptades al món digital 

El dret d’autor és tan present a la biblioteca, que sembla que tots els bibliotecaris 

n’hagin de ser experts. L’ús d’obres, i sobretot la possibilitat d’utilitzar-les de 

maneres diferents, planteja contínuament noves preguntes. No és per casualitat que 

l’any 1996 va néixer el grup Biblioteques i Propietat Intel·lectual1 de FESABID amb 

l’objectiu d’analitzar la legislació de propitat intel.lectual i la seva repercussió en les 

biblioteques, estudiar els canvis legislatius i assessorar a FESABID en la matèria. 

Grups similars existeixen en pràcticament tots els països europeus i estan éssent 

reproduïts en altres parts del món.  

 

El canvi al món digital és una realitat, però les lleis no necessàriament l’han seguit. 

En aquest moment, molts països estan fent aquesta actualització, i els canvis 

legislatius determinara de quina manera les biblioteques podran adquirir, preservar i 

facilitar accés a la informació d’ara endavant. Des de grans grups editorial i des 

d’altres organitzacions que representen els interessos de titulars de drets s’està 

intentant que aquestes lleis vagin endarrera. Defensen que no cal que les excepcions 

al dret d’autor previstes per a l’ús de materials en format físic siguin també 

d’aplicació a l’ús de format digital, amb el consguent control de les condicions 

contractuals d’adquisició i ús del material, en molts casos abusives2.  

 
                                                             
1
 Més informació sobre el Grup BPI: Biblioteques i Propietat Intel·lectual a: http://www.fesabid.org/bpi/blog  

2
 Sobre aquest tema, pot ser d’interès la Revisió bibliográfica sobre l’ús de las llicències en el context de les 

biblioteques i les limitacions que creen en l’accés al coneixement, disponible aquí: 

https://www.ifla.org/ES/node/11670  
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Des de la IFLA, amb l’ajuda del Comitè de Drets d’Autor i Altres Assumptes Legals 

(Copyright and other legal matters, CLM)3, i juntament amb moltes altres 

organitzacions, fem seguiment de reformes de drets d’autor a nivell nacional, 

regional i internacional i proposem canvis per assegurar-nos que les biblioteques 

puguin seguir servint els interessor dels usuaris. En aquests moments, entre d’altres, 

hi ha reformes a Sud Àfrica, a Nigèria, a Colòmbia 

i a Austràlia. Curiosament, els punts més 

controvertits són molt similars arreu del món, com 

la preferència per les llicències i no per les 

excepcions als drets d’autor i les societats de 

gestió col.lectiva poc transparents, entre d’altres. 

Però cal dir que hi ha històries que acaben bé. La 

República de l’Ecuador, no fa pas gaire, va 

adoptar una llei4 de drets d’autor5 pionera a 

Amèrica Llatina en matèria de biblioteques, arxius 

i museus que està servint d’exemple a països veïns.   

 

6La proposta de Directiva Europea sobre els drets d’autor en el mercat únic 

digital 

Parlant de canvis legislatius en materia de drets d’autor, és interessant assenyalar el 

que està passant a la Unión Europea. La proposta de Directiva Europea sobre els 

drets d’autor en el mercat únic digital7 és una iniciativa de la Commissió Europea 

                                                             
3
 https://www.ifla.org/clm  

4
 Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Disponible a 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=439410 
5
 Blog post sobre el tema disponible a: https://blogs.ifla.org/lpa/2018/04/24/las-bibliotecas-en-las-reformas-de-

derechos-de-autor-el-ejemplo-del-ecuador/ 
6
 Imatge de la campanya VoxScientia. Dibuix de Quidos (http://www.quidos.net/), llicència CC-BY.  

7
 Propuesta de Directiva (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado 

único digital. Disponible a: 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0593&from=EN  

http://www.cobdcv.es/simile
https://www.ifla.org/clm
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=439410
https://blogs.ifla.org/lpa/2018/04/24/las-bibliotecas-en-las-reformas-de-derechos-de-autor-el-ejemplo-del-ecuador/
https://blogs.ifla.org/lpa/2018/04/24/las-bibliotecas-en-las-reformas-de-derechos-de-autor-el-ejemplo-del-ecuador/
http://www.quidos.net/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0593&from=EN
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enmarcada en l’estratègia del mercat únic digital8 i té com a objectiu modernitzar la 

normativa europea de drets d’autor. El sector bibliotecari s’hi ha involucrat perquè hi 

ha una sèrie d’articles que tindran un impacte directe sobre les seves activitats, i 

també pel seu efecte en general sobre l’accés a la informació9.  

 

El projecte de directiva conté, entre d’altres, disposicions relatives als següents 

temes: una excepció per a la mineria de text i dades, únicament pels centres de 

recerca; una excepció per a l’ús de materials educatius en l’àmbit digital i de forma 

transfrontalera, únicament per a institucions educatives i amb la possibilitat pels 

Estats Membres de substituir-la per llicències; una excepció de preservació per a les 

institucions del patrimoni cultural; un sistema de llicències col.lectives ampliades per 

a la digitalització, comunicació pública i distribució d’obres fora de comerç per part 

d’institucions del patrimoni cultural; un nou dret connex per a la protecció de les 

publicacions de premsa en usos digitals, d’una durada de 20 anys; i una obligació 

sobre determinats proveïdors de serveis de la societat de la informació de 

monitorejar el contingut infractor de drets d’autor que és carregat per usuaris a la 

web.   

 

Per facilitar informació als membres del Parlament Europeu (MEPs) i membres del 

Consell de la Unió Europea organitzem sessions de debat, ponències, reunions i 

enviem informes i comentaris a mesura que s’adopten canvis al text. El més 

important, però, és la participació de les associacions de biblioteques a nivell estatal, 

perquè la informació que faciliten als representants del seu país els fa entendre que 

és una preocupació real de la ciutadania, dels seus electors.  

 

                                                             
8
 Més informació a https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en. 

9
 La campanya Vox Scientia, iniciada per la coalició Copyright for Creativit, pretén precisamet subratllar aquesta 

preocupació des de la perspectiva del “sector del coneixement”, és a dir, professors, investigadors, creadors, 

bibliotecaris, estudiants i periodistes, entre d’altres. Disponible a: https://voxscientia.eu. 
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Actualment, el Parlament i el Consell estan discutin internament els canvis que 

proposaran al projecte de Directiva. Diversos membres d’aquests organismes han 

suggerit modificacions substancials al text, com la introducció del préstec electrònic, 

l’obertura de l’excepció de mineria de text i dades a qualsevol individu o institució, el 

reconeixement de les biblioteques com a beneficiaris de l’excepció d’educació, i 

l’eliminació del nou dret sobre edicions de premsa. Tot i que el calendari varia 

constantment, sembla que els propers dies 20 i 21 de juny tindrà lloc el vot final al 

Parlament Europeu. Quan el Consell hagi fet el mateix, es reuniran ambdues 

institucions i la Comissió Europea per a l’última fase de negociacions abans de 

l’aprovació del text final. No serà fins llavors que els estats membres hauran de 

transposar la directiva a nivell nacional, moment en què haurem de tenir els ulls ben 

oberts per assegurar-nos que Espanya modifiqui la llei de propietat intel.lectual10 

amb garanties per a l’accés al coneixement.  

 

Les biblioteques com a observadors a l’Organització Mundial de la 

Propietat Intel·lectual 

L’organització mundial de la propietat intel·lectual (OMPI) és una agència de les 

nacions unides (NNUU) basada a Ginebra. El seu comitè de drets d’autor, l’Standing 

Committee on Copyright and Related Rights (SCCR), reuneix tots els estats membres 

de les NNUU dos cops a l’any per a discutir diversos temes de rellevància en el 

sector. A la OMPI s’han aprovat 

tractats internacionals com el Tractat 

de Marrakech11, en aquest cas gràcies 

la persistència del sector bibliotecari i 

                                                             
10

 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la 

materia. Disponible a https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930  
11

 El text del tractat està disponible a: http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=302980. Espanya 

va adoptar els canvis necessaris a la legislació interna amb el Real Decret-Llei 2/2018, de 13 d’abril. 

http://www.cobdcv.es/simile
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d’altres sectors interessats12 davant l’avanç lent d’aquest organisme i l’oposició 

d’altres organitzacions no gubernamentals. 13  

 

Les excepcions i límits al dret d’autor per a biblioteques i arxius són un punt a l’actual 

agenda de treball del comitè. Si s’adoptés un instrument jurídic internacional per a 

biblioteques, arxius i museus, podríem garantir uns estàndards mínims per a 

aquestes institucions arreu del món (sobretot en països on els governs no prenen 

iniciatives per a reformar la llei), i d’aquesta manera el funcionament dels sistemes 

de forma transfrontaleraa amb la seguretat jurídica necessària.  

 

Amb la oposició de diversos estats membres a aquest tipus d’instrument, 

principalment dels països desenvolupats14, el comitè ha anat seguint diverses vies de 

treball. Els estats membres han creat un quadre informal15 amb el que consideren 

ésser els temes crucials per al sector bibliotecari en matèria de drets d’autor. També 

s’han encarregat una sèrie d’estudis sobre límits i excepcions al dret d’autor per a 

biblioteqes i arxius existents arreu del món16. L’últim pas ha estat l’adopció d’un pla 

d’acció17 que guiarà la feina del comitè en aquest tema durant els propers anys. 

Durant l’última reunió del comitè es va adoptar aquest pla d’acció amb petites 

modificacions, el qual és molt benvingut, especialment perquè significa que les 

biblioteques seguiran en l’agenda durant com a mínim algunes sessions més. Un cop 

més, la feina de les associacions de biblioteques a nivell nacional i regional és 

fonamental perquè els representants nacionals a la OMPI ens escoltin. Diverses 

associacions de bibliotecaris s’han mobilitzat per demanar als seus representants que 

                                                             
12

 Com la Unió Mundial de Cecs i la Organització Nacional de Cecs Espanyols. 
13

 Sala de Conferències de la OMPI. Photo: Emmanuel Berrod. Llicència CC-BY-NC-ND 3.0 IGO.  
14

 La Unión Europea és, curiosament, el principal opositor. Els països en vies de desenvolupament, en canvi, 

demanen activament a la OMPI que prengui mesures per a garantir un règim més flexible i favorable per les 

institucions de patrimoni cultural.  
15

 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/es/sccr_34/sccr_34_5.pdf  
16

 La tercera edició (actualització de 2017) de l’estudi de Kenneth Crews està disponible a 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_30/sccr_30_3.pdf (en anglès). 
17

 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/es/sccr_36/sccr_36_3.pdf  
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sol.licitin canvis des d’aquest fòrum, i fins i tot s’ha dut a terme iniciatives com la 

campanya de change.org18 des de Colòmbia. 

Bibliotecaris d’arreu tenen clar que el dret d’autor és una realitat complexa però 

s’organitzen per entendre’ls, utilitzar-los i sobretot millorar-los, contribuint amb 

l’experiencia tan valiosa dels que el fan servir amb regularitat en benefici de tots.   

 

Autora: Ariadna Matas Casadevall, 
Oficial de polítiques i investigació a la Federació 

Internacional d’Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques 

(IFLA), encarregada de temes de drets d’autor. És jurista 

graduada en dret a la Universitat Pompeu Fabra de 

Barcelona, amb un any d’estudis (intercanvi Erasmus) de 

dret internacional públic a la Universitat de Mannheim, 

Alemanya, i un màster d’especialització en propietat intel·lectual al Centre d’Estudis 

Internacionals de la Propietat Intel·lectual (CEIPI), a Estrasburg, França. 

ariadna.matas@ifla.org @ariamatas 

 
 

 

 

                                                             
18

 La campanya ha acabat, però es pot veure a :https://www.change.org/p/colombia-quiere-un-tratado-de-

excepciones-y-limitaciones-para-bibliotecas-archivos-y-museos  
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