
JORNADA

El cànon bibliotecari.   
La remuneració dels autors 
pel préstec d’obres a les 
biblioteques municipals 

28 juny/17
Barcelona

Presentació
El 15 de desembre de 2015 la Generalitat, l’ACM, l’FMC i CEDRO (Centro Español 
de Derechos Repográficos, l’entitat de gestió dels drets de propietat intel·lectual 
d’escriptors, editors i traductors) van formalitzar un conveni per fer viable un 
model d’abonament del cànon del préstec d’obres per part de les biblioteques 
públiques a la que tenen dret els autors per llei.

L’objectiu d’aquesta jornada és doble. Per una banda, informar als ajuntaments 
dels continguts del conveni i del seu funcionament per tal de dotar de la màxi-
ma eficàcia la gestió i el pagament del cànon bibliotecari i, per l’altra, reflexionar 
sobre quin hauria de ser el marc legal general més adequat per abordar la justa 
remuneració dels autors pels usos de la seva obra en el futur, d’acord amb la nor-
mativa de la Unió Europea.



programa
09:45 h. Presentació de la jornada  
 Lluís Guinó i Subirós, alcalde de Besalú i president de la Comissió Sectorial    
 de Cultura i Llengua de l’Associació Catalana de Municipis. 
 Juan Ignacio Soto Valle, secretari general de la Federació de municipis 
 de Catalunya.

10.00 h. PONÈNCIA MARC. Estat de la qüestió sobre la remuneració dels autors    
 pel préstec d’obres a les biblioteques municipals. Legislació vigent, 
 el conveni de 2015, problemàtica actual i perspectives de futur.
 Marga Losantos Viñolas, presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-   
 Documentalistes de Catalunya.

11.00 h. Descans

11.30 h. TAULA RODONA. Els agents intervinents en la gestió i remuneració 
 dels autors pel préstec d’obres en les biblioteques. 
 El conveni de 2015: balanç i perspectives.
 Josep Vives, cap del Servei de Biblioteques de la Direcció General d’Arxius,    
 Biblioteques, Museus i Patrimoni. Departament de Cultura. Generalitat de    
 Catalunya. 
 Alex Garrido Serra, alcalde de Manlleu i president de l’Àmbit de Cultura,    
 Joventut i Esports de la Federació de Municipis de Catalunya.
 Lluís Guinó i Subirós, alcalde de Besalú i president de la Comissió Sectorial    
 de Cultura i Llengua de l’Associació Catalana de Municipis 
 Patricia Riera Barsallo, delegada de CEDRO a Catalunya.
 Marga Losantos Viñolas, presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-   
 Documentalistes de Catalunya.
 Modera:  F. Xavier Menéndez Pablo, coordinador tècnic de l’àmbit 
 de Cultura de l’FMC

13.00 h. Debat

13.30 h.  Cloenda de la jornada 
 Alex Garrido Serra, alcalde de Manlleu i president de l’Àmbit de Cultura,    
 Joventut i Esports de la Federació de Municipis de Catalunya. 
 Marc Pifarré i Estrada, secretari general de l’Associació Catalana 
 de Municipis.



Horari 
De 9.45 a 13.30 hores

Lloc de Realització 
Federació de Municipis de Catalunya. Via Laietana, 33 6è 1a. 08003 Barcelona

Coordinació
Laura Gálvez
Àmbit de Cultura, Joventut i Esports de l’FMC 
l.galvez@fmc.cat

Destinataris 
Regidors, tècnics municipals de cultura i personal tècnic de les biblioteques

Inscripcions 
El termini d’inscripció finalitza el dia 21 de juny de 2017. Per a la selecció de les inscrip-
cions, es tindrà en compte la cobertura territorial (s’hi afavorirà la participació del mà-
xim nombre d’ajuntaments possible) i l’ordre de recepció de les inscripcions. 
La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari que trobareu al web de 
la Federació: formació.fmc.cat 

Organitzen 


