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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE CULTURA
3

REIAL DECRET 1574/2007, de 30 de novembre, pel qual es regula l’Observatori
de la Lectura i el Llibre.

La Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, el llibre i les biblioteques, en la seva
disposició addicional segona, ha previst l’Observatori de la Lectura i del Llibre com un
òrgan dependent del Ministeri de Cultura, que proporcioni una anàlisi permanent de la
situació del llibre, la lectura i les biblioteques en el seu conjunt, i disposa que la seva
composició, les seves competències i el seu funcionament s’estableixin per reglament.
La creació de l’Observatori de la Lectura i el Llibre es fonamenta en la importància
actual i potencial del sector del llibre espanyol en tota la seva riquesa i diversitat lingüística,
la projecció universal de la llengua espanyola, la necessitat d’un seguiment continu dels
canvis en el sector del llibre amb la consolidació de les noves tecnologies i, davant la
situació dels canals de distribució i venda, la necessitat d’un estudi adequat i una proposta
de millora del sistema bibliotecari, la importància de conèixer i acordar propostes dirigides
a la millora d’incentius a la creació literària i els seus drets, el reconeixement de laimportància
de la tasca duta a terme pels traductors i la necessitat de donar-li suport, la conveniència
d’una posada en comú d’experiències i opinions sobre el disseny i la implementació dels
diferents plans de foment de la lectura i, amb caràcter general, la cooperació i l’assistència
actives entre les diferents administracions i el sector del llibre, en tot disseny de polítiques
sobre el llibre i la lectura.
En virtut d’això, a proposta del ministre de Cultura, amb l’aprovació prèvia de la ministra
d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del
Consell de Ministres en la reunió del dia 30 de novembre de 2007,
DISPOSO:
Article 1.

Objecte, naturalesa i adscripció de l’Observatori de la Lectura i el Llibre.

1. Aquest Reial decret té per objecte regular el funcionament de l’Observatori de la
Lectura i el Llibre, així com la seva composició i les seves funcions.
2. L’Observatori de la Lectura i del Llibre té com a objectiu l’anàlisi permanent de la
situació del llibre, la lectura i les biblioteques. També li correspon promoure la col·laboració
institucional, en especial amb observatoris o òrgans de funcions similars que existeixin en
les administracions autonòmiques i locals, l’assessorament, l’elaboració d’informes, estudis
i propostes d’actuació en matèria de lectura, del llibre i de les biblioteques. L’anàlisi
permanent inclou un estudi i una valoració prospectius d’aquestes matèries.
3. L’Observatori de la Lectura i el Llibre és un òrgan col·legiat adscrit al Ministeri de
Cultura mitjançant la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques.
El seu règim jurídic s’ha d’ajustar a les normes que conté el capítol II del títol II de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Article 2.

Funcions.

a) Actuar com a òrgan d’assessorament, anàlisi i difusió d’informació periòdica
relativa a la situació de la lectura, el llibre i les biblioteques.
b) Recollir i analitzar informació sobre mesures i actuacions posades en marxa des
de les diferents instàncies, públiques i privades de la lectura, el llibre i les biblioteques.
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c) Actuar com a fòrum de trobada entre organismes públics i organismes privats i
promoure la col·laboració entre aquests en matèria de foment de la lectura, el llibre i les
biblioteques.
d) Formular propostes d’actuació tendents a millorar la situació dels hàbits de la
lectura, el llibre i les biblioteques.
e) Col·laborar amb altres observatoris autonòmics, iberoamericans i europeus, i
també amb organitzacions similars, dedicats a l’estudi de la lectura, el llibre i les
biblioteques.
f) Elaborar un informe anual que reculli les dades, recomanacions i actuacions més
rellevants sobre la situació, pràctiques i tendències a Espanya en l’àmbit de la lectura, el
llibre i les biblioteques.
Composició de l’Observatori de la Lectura i el Llibre.

1.

L’Observatori té la composició següent:

1)
2)
3)

President: el ministre de Cultura.
Vicepresident: el president del Consell de Cooperació Bibliotecària.
Vocals:

1r El director general del Llibre, Arxius i Biblioteques del Ministeri de Cultura.
2n El director general de la Biblioteca Nacional.
3r El director general d’Educació, Formació Professional i Innovació Educativa del
Ministeri d’Educació i Ciència.
4t El director general de Productes Estadístics de l’Institut Nacional d’Estadística.
5è El subdirector general de Promoció del Llibre, de la Lectura i de les Lletres
Espanyoles del Ministeri de Cultura.
6è El subdirector general de Coordinació Bibliotecària del Ministeri de Cultura.
7è El subdirector general de Centres, Programes i Inspecció Educativa del
Ministeri d’Educació i Ciència.
8è El subdirector general d’Estudis i Modernització del Comerç Interior del Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç.
9è El director de la divisió d’estadística del Ministeri de Cultura.
10è Sis representants de les comunitats autònomes, designats per la Conferència
Sectorial de Cultura.
11è El director del Departament d’Educació, Cultura, Joventut i Esports de la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
12è El president de la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya (FGEE) o persona
en qui delegui.
13è El president de Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreters
(CEGAL) o persona en qui delegui.
14è El president de la Federació d’Associacions Nacionals de Distribuïdors d’Edicions
(FANDE) o persona en qui delegui.
15è El president de l’Organització Espanyola per al Llibre Infantil (OEPLI) o persona
en qui delegui.
16è El president de l’Associació Nacional d’Editors de Llibres i Material d’Ensenyament
(ANELE) o persona en qui delegui.
17è El president de l’Associació d’Editors de Revistes Culturals d’Espanya (ARCE) o
persona en qui delegui.
18è El president del Centre Espanyol de Drets Reprogràfics (CEDRO) o persona en
qui delegui.
19è El president de l’Associació Col·legial d’Escriptors (ACE) o persona en qui
delegui.
20è El president de la Federació Espanyola de Societats d’Arxivística, Biblioteconomia,
Documentació i Museística (FESABID) o persona en qui delegui.
21è El president de la Xarxa de Biblioteques Universitàries o persona en qui
delegui.
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22è El president de la Fundació Germán Sánchez Ruipérez o persona en qui
delegui.
23è Fins a un màxim de cinc experts en l’àmbit de la lectura, el llibre i les biblioteques,
nomenats pel Ple a proposta del seu president.
2. En casos de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, la persona titular
de la Presidència ha de ser substituïda pel titular de la Vicepresidència i, si no, pel director
general del Llibre, Arxius i Biblioteques.
Article 4.

Funcionament.

Per al compliment de les seves funcions, l’Observatori de la Lectura i el Llibre pot
funcionar en Ple, Comitè Tècnic i en grups de treball.
Article 5.

Ple.

1. El Ple, que està format per la totalitat dels membres de l’Observatori, exerceix les
funcions següents:
a) Les atribuïdes a l’Observatori de la Lectura i el Llibre a l’article 2 d’aquest Reial
decret.
b) Aprovar el programa anual d’actuacions de l’Observatori en el marc dels objectius
establerts en el Pla de Foment de la Lectura.
c) Aprovar el Reglament intern de funcionament del Ple, del Comitè Tècnic i dels
grups de treball.
d) Aprovar la memòria anual de l’Observatori de la Lectura i el Llibre.
e) Establir directrius i aprovar els estudis, informes, línies d’actuació i assessorament
proposats pel Comitè Tècnic en l’exercici de les seves funcions.
2. Correspon la Secretaria del Ple, amb veu i sense vot, a un funcionari de la Direcció
General del Llibre, Arxius i Biblioteques del Ministeri de Cultura destinat a l’Observatori de
la Lectura i el Llibre i designat pel president de Ple.
Article 6.

Comitè Tècnic. Composició.

El Comitè Tècnic té la composició següent:
a) Un representant de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques del Ministeri
de Cultura, que exerceix de president.
b) Un representant de la Direcció General d’Educació, Formació Professional i
Innovació Educativa del Ministeri d’Educació i Ciència.
c) Un representant de la Direcció General de Política Comercial del Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç.
d) Un representant del sector del llibre designat pel president del Comitè Tècnic, a
proposta conjunta de la FGEE, la CEGAL i la FANDE.
e) Tres experts en l’àmbit de la lectura, el llibre i les biblioteques designats pel
president del Comitè Tècnic a proposta del Ple.
f) Correspon la Secretaria del Comitè Tècnic a qui exerceix la Secretaria del Ple.
Article 7.

Comitè Tècnic. Funcions.

a) Elevar al Ple les línies d’estudi, assessorament i anàlisi sobre el sector de la
lectura, el llibre i les biblioteques, a fi de ser debatudes pel Ple.
b) Elaborar i elevar al Ple perquè l’aprovi el reglament intern de funcionament de
l’Observatori del Llibre i la Lectura.
c) Qualsevol altra funció que pugui assignar-li el Ple.
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Grups de treball.

1. Es creen grups de treball dedicats a l’àrea de la indústria del llibre; a la promoció
de la lectura; a les biblioteques; a la creació i propietat intel·lectual i a qualsevol altre tema
relacionat amb les funcions de l’Observatori.
2. Les funcions d’aquests grups són elaborar per al Ple i el Comitè Tècnic els
informes sobre les necessitats d’estudi i proposar recomanacions de millora dels estudis
que es facin sobre la situació i l’evolució de la lectura, del sector del llibre i de les
biblioteques.
3. La creació i composició dels grups de treball l’ha d’acordar el Ple de l’Observatori,
a proposta del Comitè Tècnic. El funcionament dels grups s’ha de preveure en el reglament
intern de funcionament de l’Observatori del Llibre i la Lectura.
Article 9.

Règim de sessions.

1. El Ple i el Comitè Tècnic s’han de reunir, amb caràcter ordinari, almenys una
vegada al semestre i, amb caràcter extraordinari, sempre que sigui acordada la convocatòria
per la Presidència o a sol·licitud de la majoria dels seus membres.
2. Els acords del Ple i del Comitè Tècnic s’han d’adoptar per majoria dels vots dels
membres assistents.
3. La Presidència del Ple i del Comitè Tècnic han de convocar les reunions amb
almenys deu dies d’antelació i n’han de fixar l’ordre del dia. El termini es pot reduir a tres
dies en cas d’urgència.
4. Sense perjudici de les especialitats que preveu aquesta norma, s’aplica el que
disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Disposició addicional primera.

Constitució de l’Observatori de la Lectura i del Llibre.

L’Observatori de la Lectura i el Llibre s’ha de constituir dins dels sis mesos següents a
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.
Disposició addicional segona.
Lectura.

Personal al servei de l’Observatori del Llibre i de la

La dotació de personal de l’Observatori del Llibre i de la Lectura s’ha de fer mitjançant
la corresponent modificació de la relació de llocs de treball del Ministeri de Cultura. Aquesta
modificació, en cap cas, no pot suposar un increment de la despesa pública.
Disposició final primera.

Desplegament i execució.

S’autoritza el ministre de Cultura per dictar les disposicions necessàries per al
desplegament i l’execució d’aquest Reial decret.
Disposició final segona.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 30 de novembre de 2007.

El ministre de Cultura,
CÉSAR ANTONIO MOLINA SÁNCHEZ

http://www.boe.es
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