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Obres orfes
drets vigents
de titulars no identificats o
no localitzables
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� Per seguir oferint servei en el context actual
� Promoguda per les institucions europees
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Digitalitzar o… digitalitzar

� Comporta acte de reproducció
� Comporta acte de posada a disposició

� Necessita autorització del titular dels drets
� NO previst a la Directiva de 2001
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Marc legal en construcció

� Directiva 2012/28/UE

� Projecte de Llei de reforma del TR LPI

� Posterior desenvolupament reglamentari

#digitals
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Orientat a
bibliotecas, centros de enseñanza y museos, accesibles 
al público, así como de archivos, organismos de 
conservación del patrimonio cinematográfico o sonoro y 
organismos públicos de radiodifusión, establecidos en 
los Estados miembros, efectuados con el fin de alcanzar 
objetivos relacionados con su misión de interés público

Los centros educativos, museos, bibliotecas y 
hemerotecas accesibles al público, así como los 
organismos públicos de radiodifusión, archivos, 
fonotecas y filmotecas… siempre que tales actos se 
lleven a cabo sin ánimo de lucro y con el fin de alcanzar 
objetivos relacionados con su misión de interés público
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Directiva

Projecte de Llei
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Aplicable a

� Obres cinematogràfiques o audiovisuals
� Fonogrames
� Llibres
� Publicacions periòdiques
� Altre material imprès

� Primera publicació / difusió a la UE
� Existents a les col·leccions del centre

� No fotografies
� No imatges independents d’obres plàstiques
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Cerca diligent prèvia
� Dipòsit legal i bases de dades o registres
� Associacions professionals 
� ISBN / ISSN
� VIAF, ARROW i similars
� Els repertoris de l’entitat de gestió col·lectiva 
� ...
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En la posada a disposició

�Esmentar l’autoria i titularitat de drets
�Possible aplicació de tarifa (preu privat)

�Si el titular del dret apareix
�Pot instar el canvi de condició
�Dret a una compensació equitativa
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Pendents del Reglament

� Es limitarà temporalment?
� Altres condicions?
� L’import a abonar a CEDRO?

#digitals
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Recapitulem
� Aporta solucions
� No pensat per a qualsevol material 
� Pensat per a obres originàriament no digitals
� Gestió complexa
� Gestió cara
� No anul·la lliurament de reproduccions per recerca

� L’entitat de gestió al centre del sistema
�Consulta ineludible en el procés previ de cerca
�Consulta del/s catàleg/s

#digitals
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Consideracions finals
� Poc en consonància amb la producció actual 

� I els titulars dels drets que no exigeixen 
remuneració?

#digitals

� Possible cerca consorciada prèvia
� Possible “alliberament” per norma 
� Protegit per defecte o lliure ús per defecte?
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Moltes gràcies 
per l’atenció


