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El Congrés aprova definitivament
la Llei Sinde
Els usuaris mantenen les seves campanyes contra la il·legalització de les webs de
descàrregues
Ángeles González Sinde, la ministra que es va enemistar fins i tot amb els cineastes. Foto: ACN

El ple del Congrés dels Diputats va aprovar aquest dimarts la polèmica Llei Sinde. La normativa,
que ha prosperat inclosa dins de la Llei d'economia sostenible, podria entrar en vigor abans de
l'estiu i deixa sota tutela judicial la possibilitat de tancar pàgines web que facilitin les descàrregues
il·legals, incloses les que només incorporen enllaços. Usuaris d'Internet encapçalats pel col·lectiu
Anonymous mantenen vives campanyes contra el que consideren una "censura" de la xarxa.
ERC ha comparat la norma amb la Llei Corcuera, mentre que CiU ha afirmat que no es vulneren
els drets dels usuaris.
La Llei Sinde veu la llum després que el Senat va aprovar la setmana passada les esmenes 567
i 568 de la Llei d'Economia Sostenible que havien estat pactades prèviament pel PP, PSOE, PNB
i CiU. D'aquesta manera, la Llei va obtenir el suport d'una àmplia majoria a la cambra alta que s'ha
traslladat aquest dimarts al Congrés.
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde va apuntar que possiblement a l'estiu es podrà
començar a tancar webs que faciliten descàrregues il·legals. Abans, però, caldrà crear el reglament
que desenvoluparà la Llei i constituir una comissió que s'encarregarà d'examinar les denúncies
sobre els continguts suposadament il·legals de les webs.
Segons la redacció aprovada aquest dimarts, el procés per tancar una web dura deu dies i s'inicia
a la Comissió de Propietat Intel·lectual, que és qui rebrà les denúncies. Abans de fer efectiu el
tancament necessitarà una autorització del jutge, i en tot cas haurà de donar un termini de 48 hores
als gestors de la plana perquè retirin el contingut que infringeix la llei de manera voluntària.
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