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L’Observatori Europeu de l’Audiovisual ha publicat els darrers mesos dos documents de gran 

utilitat sobre les plataformes de compartició de vídeos, just ara que al dominant YouTube i els 

eterns minoritaris Dailymotion o Vímeo li arriba la competència d’Amazon i de Facebook (via 

Facebook Watch i via Instragam IGTV). Són dos treballs de lectura recomanable per a 

creadors, productors, distribuïdors i el més ampli espectre de persones interessades en el 

desenvolupament dels nous circuits i serveis d’accés a les obres audiovisuals, ja siguin 

d’origen amateur (usuaris), petites productores, creadors-editors o professionals d’empreses 

de grans dimensions. Atesa la velocitat amb què està canviant el sector audiovisual, s’agraeix 

que periòdicament una institució com l’observatori ordeni i presenti clarament l’estat de la 

qüestió. 

  

D’altra banda, com a nota d’estricta actualitat, cal recollir aquí que en els darrers dies d’agost, 

i complint també la seva funció, l’OEA ha publicat un estudi sobre la presència d’obres 

europees als catàlegs dels proveïdors de serveis VOD, que amplia la ja vasta biblioteca 

d’anàlisis de dades específiques sobre els diversos aspectes de la indústria del vídeo a la carta 

(VOD). 

  

El primer dels estudis als quals fem referència (Video Sharing Platforms – who’s making the 

rules and how do they apply) està dedicat a explicar l’ordenament jurídic europeu d’aquestes 

activitats, distingint entre les plataformes destinades en l’origen a la compartició de vídeos 

(YouTube) i les xarxes socials que permeten difondre vídeos. Les dificultats per a regular les 

activitats d’unes plataformes i les altres i les conseqüències d’estar sotmeses a la legislació 

sobre comerç electrònic i no a la de serveis audiovisuals són explicades molt sintèticament 

però amb claredat. Posteriorment, l’estudi presenta l’estat de la transposició de les normes 

europeus a la legislació nacional en alguns dels països, i finalment analitza la jurisprudència 

existent ja sobre aquest àmbit de l’audiovisual. 
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El segon dels estudis recents de l’Observatori (Online video sharing: Offerings, audiències, 

economic aspects) fa un recorregut de poc més de 60 pàgines per tots els conceptes tècnics i 

econòmics que fan referència a les plataformes de vídeos, des de la tipologia de serveis i 

l’eclosió de les noves formes i derivacions de cada cas, els moviments dels principals jugadors 

del mercat. Destaca també la presentació dels models econòmics per a les plataformes de 

vídeos, i les implicacions que poden tenir per a productors audiovisuals. 

 

 

European Audiovisual Observatory (2018): Online video sharing: Offerings, audiències, 

economic aspects.  EAO, Estrasburg. 

 

 

 

https://rm.coe.int/the-legal-framework-for-video-sharing-platforms/16808b05ee
https://rm.coe.int/the-legal-framework-for-video-sharing-platforms/16808b05ee
https://rm.coe.int/online-video-sharing/16808b2e16
https://rm.coe.int/online-video-sharing/16808b2e16

