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10 veredictes

SANCIONATS

Només en 10 casos la comis-
sió va haver de prendre una
resolució, que va ser la reti-
rada de contingut, acatada
per les web denunciades

Malgrat el propòsit d’agi-
litar la persecució de
l’estraperlo digital, el
principal defecte de la
comissió Sinde encara
és la poca diligència

El seu atribut més eficaç
és la capacitat de coer-
ció: la majoria de casos
s’arxiven després de la
retirada voluntària del
contingut en litigi

A la comissió han arribat
aquest any i mig 391
demandes, però la ma-
joria, 319, van ser deses-
timades per presentar
defectes formals

Només 125 de les sol·lici-
tuds van prosperar, algu-
nes després d’una sol·lici-
tud prèvia de la comissió
al denunciant perquè en
reparés els defectes

El total de denúncies
desestimades per la
comissió a causa dels
seus defectes, no solu-
cionats pel reclamant,
ascendeix a 252
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El Govern està decidit a actuar contra el pirateig a la xarxa

PEDRO VALLÍN
Madrid

Potser en el Consell deMinistres
d’avui mateix o en setmanes pro-
peres –al tancament d’aquesta
edició la decisió no estava presa,
van informar fonts governamen-
tals–, el cas és que el Govern està
decidit a introduir en el Codi Pe-
nal la tipificació com a delicte de
les infraccions digitals contra la
propietat intel·lectual, inclosa la
provisió d’accés a continguts il·le-
gals, és a dir, les anomenades pà-
gines d’enllaços –que ofereixen
un enllaç per accedir a un contin-
gut allotjat per un tercer–, una de-
cisió que mira de frenar la sagnia
judicial en què s’ha convertit la
persecució davant els togats de
les descàrregues de pel·lícules i
música protegides, segons va
avançar ahir el diari El País i van
confirmar hores després fonts go-
vernamentals.
La jurisprudència espanyola

ha consagrat la doctrina que qui
ofereix l’accés a un contingut del
qual no posseeix els drets legí-
tims d’explotació no comet vulne-
ració de la propietat intel·lectual
en tant no ofereixi el contingut
en si, delicte quenomés pot impu-
tar-se a qui efectivament allotja
aquests materials al seu servidor
i els ofereix sense ser el seu titu-
lar. Aquesta jurisprudència es ba-
sa en el principi garantista que

no pot obligar-se a conèixer el le-
gítim ús d’un contingut a qui no-
més enllaça, i es referma en el fet
que aquesta pràctica no apareix
tipificada com a delicte en el Co-
di Penal. Per aquesta raó, la seva
inclusió, és a dir, la seva conver-

sió en delicte, posa fi a la impuni-
tat parcial amb què operaven els
webs d’enllaços, en general els
més beneficiats per les descàrre-
gues il·legals, en aglutinar llar-
gues sèries d’enllaços que els
proveeixen un gran nivell de trà-

fic i, sovint, sucosos ingressos
per publicitat.
En tot cas, posant la bena

abans de la ferida, les pàgines
d’enllaços han modificat el
comportament en els últims anys
respecte a les denúncies per in-

fraccions contra la propietat in-
tel·lectual. Prova d’això és que
dels 74 casos que l’acció de la Co-
missió de Propietat Intel·lectual
–coneguda popularment com a
Comissió Sinde, encara que des-
envolupada i posada en marxa
per l’actual govern– va aconse-
guir la retirada voluntària de con-
tinguts il·legals ambnomés infor-
mar de l’obertura de l’expedient,
almenys en trenta-sis d’ells van
ser pàgines d’enllaços, que no
allotjaven els materials, les que
van retirar voluntàriament l’en-
llaç a la pàgina.
Encara que, en aplicació de la

legislació en vigor, aquestes pàgi-
nes no incorren en un il·lícit, la
comissió s’hi adreça en la seva
condició de “tercers mitjancers”.
A la pràctica, com si fossin els pe-

ristes, que distribueixen o venen
material robat sense conèixe’n
expressament l’origen.
Les penes aplicables, de fins a

sis anys de presó, segons l’esmen-
tada publicació –i sobre les quals
les fonts consultades no s’han vol-
gut pronunciar–, suposen que la
pirateria –proveïdors, no per a
consumidors– tindria més penes
que delictes com el tràfic d’òr-
gans, la prostitució infantil,
l’agressió sexual o la imprudèn-
cia greu amb resultat de mort,
segons denunciava ahir al seu
web el conegut advocat de pro-
pietat intel·lectual i pioner del
copyleft David Bravo.c

Els errors judicials
han fixat la doctrina
que només qui
allotja un contingut
incorre en il·lícit

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Els treballadors del Cor i l’Or-
questa del Liceu, actualment tan-
cat per unERO, van emetre ahir a
la nit un comunicat en el qual con-
sideren que “és la nostra respon-
sabilitat com a col·lectius artístics
donar a conèixer l’abandonament
del nostre teatre per part de les
administracions, deixant-lo sen-
se director general, sense direc-
tor artístic i, el que és pitjor, sen-
se projecte de viabilitat de futur”.
Reunits una trentena d’ells i

després de demanar el suport
d’almenys la meitat dels cossos
artístics, els treballadors van deci-
dir per unanimitat llançar el co-
municat en el qual s’indica que
“la presentació d’un ERO tan
inexplicable com injust ens con-
demna a la inactivitat durant me-

sos. Això i la reducció a la meitat
de les plantilles dels col·lectius ar-
tístics ens obliga a demanar el su-
port de tothom perquè el Liceu
es mantingui al lloc que li corres-
pon dins de la cultura catalana i
internacional”.

El col·lectiu, que s’ha mantin-
gut durant l’actual període de cri-
si en un pla expectant, “confiant
en els nostres directius, esperant
que el Liceu pogués tirar enda-
vant”, demana també la interven-

ció immediata de les institucions
(Generalitat, Ajuntament iMinis-
teri), “perquè exerceixin les se-
ves responsabilitats per mante-
nir el prestigi i nivell del teatre”.
Després de la retallada dels

ajuts públics –una desena de mi-
lions d’euros menys en els últims
cinc anys–, el Liceu travessa
aquest setembre un dels períodes
de més incertesa, amb el teatre
tancat, sense director general i
amb un director artístic, Joan
Matabosch, acabat de fitxar pel
Teatre Reial.
“Noés només quemarxiMata-

bosch –va explicar la mezzoso-
prano Rosa Cristo–. Estar en un
ERO significa inactivitat, però
mantenir el nivell implica assajos
quotidians”. “Davant de tot això,
necessitem que se’ns expliqui
què està passant i què passarà.
Necessitem saber si hi ha un pro-
jecte de futur i quin és, i quines
mesures de viabilitat es pren-
dran. Confiem en els directius i
en elmestre Pons, que sempre es-
tà al nostre costat, però no sem-
bla possible continuar man-
tenint-nos en el mutisme”, va
afegir. El col·lectiu diu estar pre-
parant un manifest “amb ànim
constructiu”.c HOY ESTRENO EN CINES

UNOSVEN LO QUE ES POSIBLE, OTROS CAMBIAN LO QUE ES POSIBLE
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Les sentències que eximien les pàgines d’enllaços inspiren el canvi legal

ElCor i l’Orquestra
del Liceudemanenun
projecteper al teatre

Els cossos artístics
reclamen a les
administracions que
“exerceixin les seves
responsabilitats”

La comissió antipirateria


