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RESUMEN

En los últimos meses, los diferentes estados mi-
embros de la UE han incorporado la Directiva 
(UE) 201 9/790 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de 
autor y derechos afines en el mercado único digi-
tal, una nueva norma europea que quiere avanzar 
en la armonización de los distintos regímenes o 
sistemas estatales sobre esta materia. 

Es un buen momento para realizar un ejercicio 
comparativo sobre la regulación de los derechos 
sobre las imágenes en los diferentes ordenami-
entos europeos, entre los que existe gran coinci-
dencia en el sistema de protección de las obras 
fotográficas y diversidad de criterios en la consi-
deración del resto. 

La ponencia también analizará y comparará las 
prerrogativas que las normas europeas y esta-
tales reconocen a las instituciones culturales 
(archivos, bibliotecas, museos), para utilizar las 
imágenes en el desarrollo de sus funciones y 
cumplimiento de la su misión de servicio público. 

SUMMARY

In recent months, the various EU member states 
have incorporated the Directive (EU) 201 9/790 
of the European Parliament and of the Council 
of 17 April 2019 on rights copyright and related 
rights in the digital single market, a new Euro-
pean standard that wants to advance in the 
harmonization of the different state regimes or 
systems on this matter. 

It is a good time to do a comparative exercise 
on the regulation of image rights in the different 
European ordinances, between which there is 
great coincidence in the system of protection of 
photographic works and diversity of criteria in 
the consideration of the remaining. 

The conference will also analyze and compare 
the prerogatives of the rules European and na-
tional institutions recognize cultural institutions 
(archives, libraries, museums), to use the images 
in the development of their functions and fulfill-
ment of its public service mission. 
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1. La fotografia i els seus significats.
2. El dret d’autor i l’obra fotogràfica.

• Tractats internacionals i directives europees.
• Característiques d’una obra fotogràfica.

3. Les altres fotografies i la seva consideració legal.
4. Titularitat i transmissió de drets: diferències  

entre els estats
5. Els drets d’autor i les funcions de l’arxiu.

• Identificació dels drets sobre  
la fotografia. Diferents situacions

• Excepcions i límits a favor dels  
centres patrimonials.

6. Una important novetat sobre les fotografies 
d’obres en domini públic.

7. Recapitulació.

La fotografia i els seus significats 
“Fotografia”, heus aquí una paraula que apliquem a 
materials de naturalesa ben diferent. És una imatge 
estàtica fixada en un suport, segons les definicions 
clàssiques, definició que ara potser hauríem d’escur-
çar i dir que és només una imatge fixada. Més enllà 
d’aquesta elemental definició, una fotografia pot ser 
coses tan diverses com una obra de creació, una imat-
ge que documenta un treball científic, el document 
resultant d’un treball professional, el testimoni d’una 
escena de l’àmbit personal i familiar, una imatge ob-
tinguda per una màquina o per un humà, aconseguida 
des d’un satèl·lit o utilitzant un microscopi, per a un 
tràmit burocràtic, per adjuntar a un document inte-
grant d’un procediment administratiu o per difondre 
per una xarxa social.

Des dels seus inicis, sigui quina sigui la data del segle 
XIX en la que ho vulguem situar, la paraula fotografia 
no ha parat d’englobar materials de naturalesa i fina-
litat diferents. Ja en el segle XXI, mòbil en mà, fem 
també fotografies sense la idea o la voluntat de docu-
mentar i fixar una informació, sinó amb una intenció 
purament instrumental, circumstancial: fotografiem 

1 - Article 2 del Conveni  de Berna per a la Protecció de les Obres Literàries i Artístiques (del 9 de setembre de 1886 darrera 

esmena de 28 de setembre de 1979), en endavant Conveni de Berna. Per aquest treball hem traduït lliurement el nom de nor-

mes i els seus continguts quan no tenien una versió oficial en català. 

la contrasenya de la wifi que està sota el router, els 
preus i característiques d’un producte en una botiga 
física, una captura de pantalla del nostre propi mò-
bil, el plat de menjar que ens acaben de servir i que 
compartirem (la imatge, no pas el plat) amb el grup 
d’amics o familiars via una aplicació de missatgeria. 
Fem fotografies quasi com un gest espontani, fent 
servir la càmera com un apèndix del nostre cos, imat-
ges que s’allunyen de la idea de document, en el sentit 
d’informació fixada per a ser conservada, fotografies 
que potser ni nosaltres mateixos tornarem a veure.

És possible regular i ordenar els usos d’aquests materi-
als tan diversos que identifiquem amb el nom de foto-
grafia? Totes les fotografies han d’estar protegides atri-
buint drets a qui l’ha realitzat? A qui corresponen, quan 
existeixen, aquests drets? Quan duren i quins límits 
existeixen a aquests drets? En aquest treball provem 
de donar resposta a algunes d’aquestes qüestions ana-
litzant i comparant les solucions adoptades en l’àmbit 
europeu, àmbit en el que es fa evident la progressiva 
influència de les directives europees i de les resoluci-
ons dels tribunals de justícia europeus, harmonització 
que no ha fet desaparèixer però solucions a qüestions 
específiques que segueixen vigents a cada estat. La 
comparació entre les solucions donades a cada estat 
ajuda a entendre les normes pròpies, els seus punts 
febles i també els punts forts, i aporta elements que 
poden permetre millorar-lo, corregir-lo i adaptar-lo. 

El dret d’autor i l’obra fotogràfica

Tractats internacionals  
i directives europees
El Conveni de Berna per a la protecció de les obres li-
teràries i artístiques, signat a data d’avui per 181 estats, 
reconeix i protegeix els drets dels creadors d’obres fo-
togràfiques1. En aplicació del Conveni es reconeixen 
a favor de la persona autora d’una obra fotogràfica 
tots els drets i prerrogatives pròpies del creador o de 
la creadora d’una obra, sigui quina sigui la seva natu-
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ralesa, entre els quals els drets morals que inclouen el 
reconeixement de l’autoria i el respecte a la integritat 
de l’obra creada. Pel què fa als drets que nosaltres de-
nominem d’explotació2, o sigui la capacitat del titular 
dels drets d’autoritzar els usos de la fotografia, el Con-
veni deixa a criteri de cada estat l’establiment del ter-
mini de vigència. Vençut el termini les obres passen al 
domini públic. El Conveni estableix un termini mínim 
de vigència dels drets específic per a les fotografies, 
diferent al termini per a la resta d’obres: la protecció en 
cap cas pot ser menor als 25 anys de la realització de 
l’obra fotogràfica3, durada mínima que cada estat pot 
incrementar per mitjà de la seva legislació interna4.

Sobre aquesta important qüestió del termini de protec-
ció, aclarim que per als estats signants del Tractat de 
l’OMPI sobre Dret d’Autor5, a data d’avui cent-tretze entre 
els quals els vint-i-set membres de la Unió Europea, la du-
rada mínima passà a ser de 50 anys a comptar des de la 
data de la mort de la persona autora, quedant equiparada 
d’aquesta manera l’obra fotogràfica a la resta d’obres pro-
tegides pel dret d’autor segons el Conveni de Berna. 

Per als estats membres de la Unió Europea el termini 
s’amplia, novament, per efecte de la normativa comu-
nitària. En l’àmbit europeu una successió de directives 

2 - Aquests drets figuren als articles 17 a 21 del Text refós de la Llei de propietat intel·lectual aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

1/1996, de 12 d’abril (en endavant TRLPI).

3 - Article 7.4 Conveni de Berna.

4 - Article 19 Conveni de Berna.

5 - Tractat de l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual sobre Dret d’Autor (adoptat a Ginebra el 20 de desembre 

de 1996). Aquest tractat té la consideració d’adaptació o arranjament particular del Conveni de Berna, amb efectes per als 

estats signants. Modifica el Conveni, essent una modificació possible sempre que afavoreix a les persones autores (art. 20 

del Conveni). L’article 9 del tractat OMPI deixa sense efectes el termini mínim de 25 anys de protecció i atribueix a les obres 

fotogràfiques el general de la resta d’obres de creació, que segons l’article 7.1 és de 50 anys a comptar des de la data de la mort 

de la persona autora.

6 - Directiva 93/98/CCE del Consell de 29 d’octubre del 1993 relativa a l’harmonització del termini de protecció del dret d’autor 

i de determinats drets afins. Anteriorment s’havien aprovat la Directiva 91/250/CEE del Consell, sobre la protecció jurídica 

de programes d’ordinador i la Directiva 92/100/CEE del Consell, sobre Drets de Lloguer i Préstec i Altres Drets Afins als Drets 

d’Autor a l’Àmbit de la Propietat Intel·lectual. 

7 - La Directiva 93/98 va ser derogada per la Directiva 2006/116/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 

2006, relativa al termini de protecció del dret d’autor i de determinats drets afins, nova Directiva que va procedir a la codificació 

de l’anterior i conté essencialment les mateixes disposicions. La nova Directiva va mantenir la referència a la protecció de les 

fotografies, en els mateixos termes que la de 1993. La Directiva 2006/116 va entrar en vigor el 16 de gener del 2007.

8 - Des de 1991 s’han promulgat 11 directives i dos reglaments sobre aquesta matèria, les darreres la Directiva 2019/789/UE 

sobre retransmissions de programes de ràdio i TV i Directiva 2019/790/UE sobre els drets d’autor en el mercat únic digital. 

han anat establint un marc comú, harmonitzant els or-
denaments estatals en la perspectiva d’avançar cap a un 
mercat amb regles comunes. L’any 19936 s’unifiquen els 
terminis de protecció de les obres, especificant que les 
fotografies “que constitueixin originals en el sentit de ser 
creacions intel·lectuals pròpies de l’autor” es protegei-
xen de la mateixa manera que la resta d’obres de creació, 
per tant, pel què fa a la durada dels drets d’explotació, 
s’han de respectar setanta anys després de la mort de 
la persona autora. La Directiva de 1993 deixa a criteri de 
cada estat la protecció de la resta de fotografies, o sigui 
les no considerades obres de creació7. 

L’harmonització dels ordenaments estatals europeus 
per efecte de les directives comunitàries incideix en 
aspectes substancials de la regulació del dret d’au-
tor, entre els quals la vigència dels drets d’explota-
ció. Sense aquest esforç permanent d’acostament o 
harmonització dels ordenaments legals europeus8, 
estaríem en aquesta matèria davant una situació ben 
heterogènia, difícilment conciliable amb la voluntat 
d’establir un espai comú de reconeixement de drets i 
ús de les obres. Per exemple, prèviament a la transpo-
sició de les directives, existia  poc reconeixement de 
drets sobre les fotografies en països com Dinamarca, 
Suècia, Finlàndia i Noruega, que contrastava amb el 
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reconeixement en la majoria d’estats europeus, enca-
ra que fent-hi referència utilitzant termes i conceptes 
diferents, i terminis de protecció també diferents9. 

Sense entrar al detall de les successives directives i la 
seva transposició a l’ordenament dels estats membres, 
interessa en aquest punt destacar que els tractats in-
ternacionals de dret d’autor i les normes europees:

1. Equiparen les obres fotogràfiques a la resta 
d’obres de creació. 

2. Es refereixen i donen pautes comunes principal-
ment per a les obres fotogràfiques, o sigui per a 
les fotografies considerades creacions originals.

3. Deixen un marge a la normativa de cada estat 
per regular aspectes no substancials.

4. Deixen a criteri de cada estat la protecció de 
les altres fotografies, diferents a les obres foto-
gràfiques. 

Característiques d’una obra fotogràfica
Els tractats internacionals i les directives europees a 
les que hem fet referència, així com les normes inter-
nes dels estats membres, es fonamenten en la idea que 
únicament algunes fotografies han de ser considera-
des obres des de la perspectiva del dret d’autor. Només 

9 -  La Directiva 2001/29/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2001, relativa a l’harmonització de de-

terminats aspectes dels drets d’autor i drets afins als drets d’autor a la societat de la informació justifica l’harmonització 

d’aquesta matèria com a element essencial per a un mercat únic: “Sense una harmonització a nivell comunitari, les activitats 

legislatives a nivell nacional (...) poden crear diferències significatives de protecció i, per tant, restringir la lliure circulació dels 

serveis o productes que incorporin obres protegides o es basin en aquestes obres, comportant una nova fragmentació del 

mercat interior i incoherències d’ordre legislatiu. Les repercussions d’aquestes diferències legislatives i d’aquesta inseguretat 

jurídica resultaran més significatives a mesura que es continuï desenvolupant la societat de la informació (...) pot impedir les 

economies d’escala per als nous productes i serveis protegits per drets d’autor i drets afins als drets d’autor (...) Per tant, el 

marc jurídic comunitari per a la protecció dels drets d’autor i drets afins als drets d’autor també s’ha d’adaptar i completar en 

la mesura que sigui necessari per al funcionament correcte del mercat interior. Amb aquesta finalitat, s’han de reajustar aque-

lles disposicions nacionals sobre els drets d’autor i drets afins als drets d’autor en què hi hagi diferències considerables d’un 

Estat membre a un altre o que ocasionin una inseguretat jurídica que dificulti el funcionament correcte del mercat interior i 

el adequat desenvolupament de la societat de la informació a Europa (...)” (considerant 6 i 7).

10 -  Per exemple, no tots els textos mereixen ser considerats treballs originals, com es veu clarament en escrits que utilitzen 

fórmules protocol·làries o pre establertes.

11 -  En el cas de la llei espanyola aquesta enumeració figura a l’article 10 TRLPI, enumeració molt similar a la de l’article 2.1 del 

Conveni de Berna.

mereixen la consideració d’obres les que són creatives 
i originals, a diferenciar de les altres fotografies.  

Com saber si una fotografia mereix la consideració 
d’obra? Heus aquí la pregunta que es fan a diari els 
responsables dels centres patrimonials que custodi-
en i han de difondre fons fotogràfics, que es fan també 
fotògrafs professionals i, encara que pugui sorpren-
dre, el jutge o jutgessa que en darrer terme ho ha de 
determinar quan hi ha un contenciós. Es tracta d’una 
pregunta que en l’àmbit del dret d’autor es planteja 
també per altres materials i realitzacions10. No obs-
tant és en la fotografia on aquest dubte és més recur-
rent i on es manifesten interpretacions més diferents.

La llei espanyola, així com les normes d’altres països eu-
ropeus, com ara Àustria, Alemanya, Croàcia o Itàlia, es-
menta específicament les obres fotogràfiques entre les 
obres objecte de protecció, dins una enumeració oberta 
que inclou, entre altres, els llibres, les obres musicals, les 
representacions teatrals o les obres d’art plàstic o visu-
al11. La fotografia, i qualsevol d’aquestes altres realitzaci-
ons, mereixen la protecció del dret d’autor si són origi-
nals, sense que la llei espanyola indiqui quan és original 
un text, una composició musical... o una fotografia. 

Sense cap element a la llei espanyola que ajudi a dis-
cernir quan una fotografia ha de ser considerada cre-
ativa o original, adquireix especial importància com 
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s’hi refereix la Directiva 93/98/CEE sobre els terminis 
de protecció, transposada plenament al dret espanyol. 
Diu la Directiva que, essent necessari definir quan una 
fotografia és original, s’ha d’entendre que ho és:

“si constitueix una creació intel·lectual de l’au-
tor, que reflecteix la seva personalitat, sense 
que es prengui en consideració cap altre cri-
teri, com ara el mèrit o la finalitat; (...) la pro-
tecció de les altres fotografies serà a criteri de 
la legislació nacional” 12.  

El criteri essencial ha de ser que la fotografia reflecteixi 
la personalitat de la persona autora, de manera que “no 
s’aplicarà cap altre criteri per determinar el seu dret a 
la protecció”13 com el fet d’haver estat efectuada per 
encàrrec o a iniciativa pròpia, o el grau de perícia o ex-
pertesa del fotògraf, o el fet d’haver estat efectuada per 
un fotògraf professional. Així com en una obra literària, 
arquitectònica o d’art visual es pot identificar l’estil o 
la manera de fer de la persona autora, perquè hi que-
da d’alguna manera reflectida la seva personalitat, el 
mateix és exigible, segons la Directiva, quan es tracta 
d’una fotografia, essent aquesta la condició essencial 
per qualificar-la i protegir-la com a obra fotogràfica. 

A diferència del cas espanyol, en altres ordenaments 
sí que es fa referència a elements que poden ajudar a 
identificar i qualificar un material com a obra creativa i 
original. S’utilitzen expressions com “aportació original”, 
“obres fruit de l’enginy”, “fruit d’un treball intel·lectual” 
o “resultat d’un treball creatiu”, aplicables a qualsevol 
classe d’obra. En alguns ordenaments trobem referènci-
es específiques a l’originalitat en la fotografia. Segons la 
norma portuguesa “per tal que la fotografia sigui prote-
gida és necessari que per l’elecció del seu objecte o per 
les condicions de la seva execució es pugui considerar 
com a creació artística personal del seu autor”14. La Llei 

12 - Directiva 2006/116/CE, considerant 16.

13 - Article 6 Directiva 2006/116/CE.

14 - Article 164 del Codi dels drets d’autor i drets connexos (aprovat pel Decret-Llei núm. 63/85 de 14 de març de 1985), en 

endavant Codi portuguès.

15 - Article 10 de la Llei dels drets d’autor i drets connexos de 18 de maig de 1999, núm. VIII-1185, en endavant Llei lituana.

16 - Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Tercera) de l’1 de desembre de 2011, assumpte C-145/10 Eva-Maria 

Painer contra Standard Verlags GmbH i altres (Petició de decisió prejudicial plantejada per el Handelsgericht Wien). Aquesta Sen-

tència és adoptada com a referència pel tribunal i citada en casos posteriors, per exemple en la important Sentència del Tribunal de 

Justícia (Sala segona) de 7 de agosto de 2018 sobre accés i utilització de fotografies lliurement accessibles a Internet.

lituana, en canvi, s’interessa més pel procediment i la 
tècnica que per la empremta de la personalitat de l’autor 
indicant que “per obra fotogràfica s’entén una imatge 
produïda sobre superfícies sensibles a la llum mitjan-
çant la llum o qualsevol altra radiació, la composició, 
selecció o manera de captar els objectes escollits de la 
qual mostrin originalitat, independentment de la tecno-
logia (química, electrònica, etc.) de tal fixació”15.

Les normes no van anar més enllà d’aquests concep-
tes generals, inevitablement poc precisos. És neces-
sari recórrer a les resolucions judicials per trobar la 
resposta a la pregunta que estem formulant: quan una 
fotografia és una obra creativa, una obra fotogràfica. 
Són les resolucions judicials les que en darrer terme 
acaben establint la consideració que ha de tenir una 
fotografia quan no és clar el seu caràcter, resolucions 
formulades sovint a partir de les consideracions que 
aporten les parts i els experts en la matèria. D’entre les 
resolucions judicials interessen especialment les que 
analitzen un cas i motiven o justifiquen la conclusió. 

Una resolució de 2011 del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea dóna resposta a una demanda d’una 
fotògrafa contra un grup d’editors de premsa que 
havien utilitzat una fotografia seva, concretament el 
retrat d’una nena16. El Tribunal assenyala que aquella 
fotografia té la consideració d’obra fotogràfica i, per 
tant, està protegida pel dret d’autor. En la seva anàlisi 
el Tribunal considera que una fotografia té aquest ca-
ràcter quan el/la fotògraf/a:

• ha pogut expressar la seva capacitat creativa pre-
nent decisions lliures durant tot el procés. 

• ha pogut decidir quins elements, persones o mate-
rial han de figurar a la fotografia. 

• ha pogut decidir l’enquadrament, l’enfocament o 
fins i tot crear un ambient.
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• en el cas d’un retrat ha pogut triar l’escenificació, 
la postura de la persona i la il·luminació.

• ha pogut efectuar retocs posteriors mitjançant 
programes informàtics. 

• ha pogut triar la tècnica a utilitzar en la realització 
de còpies i verificar el resultat. 

Les sentències dels tribunals estatals que millor ana-
litzen aquesta qüestió, comparteixen el criteri del tri-
bunal europeu i posen l’èmfasi en el marge de decisió 
que té el/la fotògraf/a durant tot el procés. Vegem-ne 
només alguns exemples. Segons sentència d’un tribu-
nal austríac17 les fotografies estan protegides com a 
obres quan el fotògraf ha tingut opció per a prendre 
decisions creatives. A la jurisprudència francesa es 
reconeix l’originalitat de les fotografies en funció de la 
decisió del fotògraf sobre els angles de visió, l’enqua-
drament, el joc de llums o l’escenificació; l’originalitat 
ve determinada per les decisions lliures i no imposa-
des, “més enllà del saber fer d’un fotògraf professio-
nal”18. El tribunal suprem espanyol argumenta que és 
obra fotogràfica la resultant d’un treball intel·lectual 
creatiu, entenent que “la creatividad supone la apor-
tación de un esfuerzo intelectual, talento, inteligen-
cia, ingenio, invectiva, o personalidad, que convierte 
a la fotografía en una creación artística o intelectual. 
La singularidad no radica en el objeto fotográfico, ni 
siquiera en la mera corrección técnica, sino en la foto-
grafía misma, en su dimensión creativa”19.

Reconeguda la condició d’obra fotogràfica, s’atribuei-
xen al fotògraf o fotògrafa tot el feix de drets morals i 
patrimonials que la normativa reconeix a les persones 
autores. Com ja hem avançat, per efecte de les direc-
tives europees, els drets patrimonials o d’explotació 
són vigents durant la vida de l’autor o autora i propis 
dels successors per un ampli termini no inferior als 
setanta anys a comptar des de la mort de la persona 
autora20.

17 - Eurobike decision (High court decision OGH 12.9.2001, 4 Ob 179/01d).

18 - Cass., Civ., 1r, 15 de maig de 2015 n° 13-27.391, TGI París, Sala 3a, secció 2a, 22 de setembre de 2017 n° 2016/04325.

19 - Sentència núm. 214/2011 de 5 abril (Tribunal Suprem, Sala de lo Civil, Secció 1a.). Analitza la demanda d’un fotògraf per la 

reutilització de fotografies seves que inicialment havien de servir únicament per a un packaging. La Sentència recorda i cita 

sentències anteriors del mateix tribunal, fixant un criteri interpretatiu per altres casos.  

20 - La Llei espanyola fixa el termini de 70 anys a partir del dia ú de gener posterior a la mort de la persona autora, d’acord amb 

les citades directives de 1993 i 2006 (article 26 TRLPI). Per al cas de persones mortes amb anterioritat al dia 7 de desembre de 

1987 es manté el termini de 80 anys que figurava en la Llei de 1879 (disposició transitòria quarta TRLPI). 

21 - Article 128 TRLPI.

Les altres fotografies  
i la seva consideració legal
Com ja hem vist, la normativa internacional i europea 
admet que una fotografia pot ser una obra mereixedora 
de protecció per via del dret d’autor, i harmonitza certs 
aspectes d’aquesta protecció, deixant a cada país la lli-
bertat de protegir (o no) les fotografies que no siguin 
obres, que en realitat són la gran majoria de les que es 
custodien en arxius i altres centres patrimonials. 

A Espanya hi ha aquesta segona protecció de manera 
que es reconeixen drets a qui realitza una “mera fo-
tografia”, és a dir, a qui obté una imatge fotogràfica 
encara que no tingui consideració d’obra fotogràfica. 
Qui obté la imatge gaudeix dels drets de reproducció, 
distribució i comunicació pública durant vint-i-cinc 
anys a comptar de l’u de gener de l’any següent a la 
realització21. Es tracta d’una protecció menor tant pel 
què fa a l’abast (no es reconeixen drets morals i el dret 
de transformació) com a la durada, en comparació a 
la protecció que s’atorga a una obra fotogràfica. En el 
cas de la mera fotografia no es vol reconèixer i pro-
tegir l’originalitat, que no existeix, sinó els recursos, 
treball o esforç dedicats a l’obtenció de la fotografia.  

Remarquem que el tractament d’aquestes altres foto-
grafies queda a criteri de la legislació de cada estat, sen-
se condicionants derivats de les normes europees o els 
tractats internacionals. Els legisladors internacionals i 
europeus van deixar aquest marge al legislador nacional 
en bona part per respectar les solucions i tradicions de 
cada país. No tots els estats membres de la Unió Euro-
pea protegeixen les fotografies que no són obres. Sí que 
ho fan Alemanya, Àustria, Dinamarca, Espanya, Finlàn-
dia, Itàlia i Suècia, cada país de manera diferent, coexis-
tint en tots els casos amb la protecció reconeguda a les 
obres fotogràfiques. Sense pretendre fer una anàlisi ex-
haustiva de cadascuna de les solucions, és interessant 
conèixer i comparar els diferents criteris, per reflexionar 
críticament sobre el nostre propi sistema. 
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A Àustria la llei de drets d’autor reconeix els drets de 
reproducció, comunicació pública i distribució22 per 
una durada de cinquanta anys23, a comptar des de l’any 
següent a la realització de la fotografia24 que no és obra 
fotogràfica. Si la fotografia és publicada abans de que 
expirin els cinquanta anys, el còmput torna a comen-
çar. Aquest apartat de la llei facilita moltes precisions 
que no són presents en l’ordenament jurídic espanyol. 
Per exemple, tot i que no es reconeixen drets morals 
a la persona que realitza la mera fotografia, si s’ha eti-
quetat una fotografia amb el nom o pseudònim de la 
persona que l’ha realitzat, les còpies fetes per altres i 
destinades a la distribució han de mantenir aquesta re-
ferència, també en casos en què la fotografia es repro-
dueix amb canvis significatius25. La llei especifica que 
els fotogrames de les pel·lícules també estan subjectes 
a la normativa aplicable a les fotografies, sense perju-
dici de que puguin ser considerats obres26. Finalment, 
la cort suprema d’Àustria ha aclarit27 que tota obra fo-
togràfica està alhora protegida per via de la protecció 
reconeguda a les “meres” fotografies. 

A Itàlia es reconeixen a la persona que ha realitzat una 
fotografia “simple” els drets de reproducció, difusió i 
venda28 per una durada de vint anys29. Les fotografies 
“simples” són “imatges de persones o d’aspectes, ele-
ments o fets de la vida natural o social, obtingudes 
pel procés fotogràfic o per un procés similar”30. La llei 
italiana fa referència als fotogrames de pel·lícules en 
termes similars a la Llei austríaca equiparant-los a fo-
tografies simples31. Tota reproducció d’una fotografia 
“simple” ha d’anar acompanyada del nom del o de la 

22 - Article 74.1 de la Llei Federal Consolidada: Codi del dret d’autor versió 09/05/2022, en endavant llei austríaca.

23 - Article 74.6 Llei austríaca.

24 - Article 64 Llei austríaca.

25 - Article 74.3 Llei austríaca.

26 - Article 73.2 Llei austríaca. 

27 - Decisió de Oberster Gerichtshof 25.5.2004, 4 Ob 115/04x

28 - Article 88 Legge 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, en endavant 

Llei italiana.

29 - Article 92 Llei italiana. Antigament la Llei italiana atorgava protecció per un termini de 40 anys a les fotografies d’obres d’art, 

obres arquitectòniques, tècniques i científiques sempre i quan es declaressin al registre de la propietat intel·lectual.

30 - Article 87 Llei italiana.

31 - Existeixen altres valoracions i qualificacions dels fotogrames. La Llei lituana (article 2.10) els entén com a part de l’obra 

audiovisual. El Codi portugués els considera obres fotogràfiques (art. 164.3). La Llei espanyola no indica si ha de ser considerat 

obra fotogràfica o mera fotografia però especifica que els drets corresponen al productor de l’audiovisual (art. 124 TRLPI), drets 

que hem d’entendre són vigents durant 50 anys des de l’1 de gener següent a la realització (art. 125 TRLPI).

32 - Article 90 Llei italiana.

realitzadora, la data de l’any de realització, i si la foto-
grafia reprodueix una obra d’art, el nom de l’autor o 
autora de l’obra fotografiada32.

Què determina exactament què és una mera fotografia? 
Segons la legislació espanyola és mera fotografia tota fo-
tografia que no és obra fotogràfica. Les sentències eme-
ses fins a la data pels tribunals espanyols no indiquen 
quins elements són els que permeten identificar una 
mera fotografia com a tal, sinó que es limiten a indicar 
que ho són aquelles que no són obra fotogràfica. Aquesta 
afirmació, fonamentada en la normativa vigent, ha de ser 
qüestionada, atès que és discutible que tot el que no sigui 
obra mereixi una atribució de drets i protecció vint-i-cinc 
anys des de la seva realització. No té sentit, per exemple, 
atribuir drets a moltes de les fotografies circumstancials 
a les que fem referència a la introducció d’aquest article. 
És desproporcionat i gens equitatiu atorgar a aquelles 
imatges els mateixos drets que atorguem a una imatge 
obtinguda, per exemple, per un o una fotoperiodista o al-
tre professional. De fet a la pràctica difonem i reproduïm 
fotografies sense pensar ni pretendre que hagin d’estar 
vinculades a drets d’explotació. Aquest plantejament de 
que tota fotografia ha de ser protegida o bé com a obra 
fotogràfica o bé com a mera fotografia, tenia sentit en 
períodes anteriors però no actualment, essent una reali-
tat que caldria reflectir en el nostre ordenament. 

Ens interessa insistir en aquesta qüestió: en els paï-
sos, com el cas d’Espanya, on es protegeix tant l’obra 
fotogràfica com la mera fotografia, han d’existir foto-
grafies exemptes de qualsevol protecció? Així és en 
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determinats països segons detalla Thomas Margoni33, 
on es considera que es requereix un mínim d’habilitat 
o d’aportació intel·lectual perquè es pugui reconèixer 
la protecció d’una mera fotografia i no sigui única-
ment una còpia exempta de protecció. 

Per exemple, la llei Italiana reconeix específicament que 
no poden ser considerades simples fotografies les d’es-
crits, documents, cartes comercials, objectes materi-
als, dibuixos tècnics i productes similars34. Interpretant 
aquest precepte i la jurisprudència italiana, Margoni con-
clou que qualsevol reproducció que persegueixi una fun-
ció purament documental queda exclosa de la protecció 
que s’atorga a les fotografies simples. En conseqüència, 
una digitalització realitzada per un arxiu de forma auto-
matitzada quedaria fora de l’àmbit de protecció propi 
de la “simple” fotografia italiana. Analitzant la jurispru-
dència alemanya, Margoni indica que els tribunals han 
anat fixant el criteri de requerir una mínima contribució 
personal i esforç intel·lectual per atribuir a una imatge la 
consideració de mera fotografia. A Àustria, la doctrina 
coincideix en senyalar que han de tenir només protecció 
aquelles fotografies (meres fotografies per nosaltres) fruit 
d’una activitat fotogràfica, no essent possible aplicar-ho 
a simples còpies ni a les reproduccions de fotografies35.

Resumint el que hem comentat en aquest apartat, ob-
servem que coexisteixen a la Unió Europea aquests 
tres règims de protecció:

• Països on es protegeix només l’obra fotogràfi-
ca i no la resta de fotografies.

• Països on es protegeix l’obra fotogràfica i la 
resta de fotografies (meres fotografies).

33 - Margoni, T. (2018). Digitising the Public Domain: Non Original Photographs in Comparative EU Copyright Law. A: Gilchrist, 

J., Fitzgerald, B. (eds) Copyright, Property and the Social Contract. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95690-9_8 

34 - Article 87 Llei italiana.

35 - Lichtbildwerk, article del 8-06-2022, disponible a https://austria-forum.org/af/AustriaWiki/Lichtbildwerk, últim accés 7-09-2022

36 - El fet que es tracti de materials exclosos de protecció no és sempre acceptat. Un botó de mostra el constitueix la nega-

tiva del Museu Rodin de París a facilitar a un ciutadà còpies d’obres de l’escultor (obres en domini públic) en tres dimensions, 

argumentant els drets del Museu sobre la còpia així. La Comissió d’Accés als Documents Administratius francesa, a la que va 

recórrer el ciutadà en qüestió, dictaminà (juny de 2019) que les imatges estaven exemptes de protecció i eren documents de 

titularitat pública. El Museu adduïa les desastroses conseqüències sobre tot el sistema de museus de França si la petició de 

còpia es resolia favorablement. No obstant, segons la CADA els escanejos 3D produïts pels museus nacionals francesos són, 

de fet, documents públics i estan subjectes a divulgació pública (vegi’s un comentari d’aquest cas a  https://cosmowenman.

com/bmamuseerodinthinker3dscan/ 

• Països on es protegeix l’obra fotogràfica i algu-
nes de les altres fotografies (meres fotografi-
es), deixant sense protecció fotografies equi-
valents a simples còpies.

La majoria dels estats membres de la Unió Europea 
protegeixen únicament les obres fotogràfiques (primer 
grup). En aquest context queden a lliure disposició les 
imatges que no siguin obres fotogràfiques a les que 
s’accedeix lícitament36. Tot i així determinats usos po-
den estar limitats en base a altres normes diferents a 
les de propietat intel·lectual. És el cas de les normes 
que protegeixen el dret a la imatge personal (en deter-
minats usos es requereix el consentiment de la perso-
na a qui correspon la imatge) i, ja en l’àmbit mercantil, 
la normativa sobre competència deslleial segons la 
qual una imatge pot ser considerada un actiu d’una 
empresa o d’altre operador comercial, a respectar (no 
utilitzar per concórrer) per la resta d’operadors.

Titularitat i transmissió de drets:  
diferències entre els estats
Les directives, a diferència dels reglaments europeus que 
són d’aplicació directa, permeten que la normativa de 
cada estat mantingui postulats propis. Els efectes har-
monitzadors de les normes europees són importants i 
tenen efecte, com hem vist, sobre les obres fotogràfiques 
però no sobre la resta de fotografies, la regulació de les 
quals queda, com ja hem dit, a criteri de cada estat. 

El dret d’autor s’ha harmonitzat però no té una regu-
lació única sobre tots els aspectes i dimensions, de 
manera que la lectura comparada de les lleis de cada 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-95690-9_8
https://austria-forum.org/af/AustriaWiki/Lichtbildwerk
https://cosmowenman.com/bmamuseerodinthinker3dscan/
https://cosmowenman.com/bmamuseerodinthinker3dscan/
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estat permet conèixer solucions diferents per a unes  
mateixes qüestions. En el context d’aquestes jorna-
des considerem que pot ser interessant comentar 
particularitats i diferències en la titularitat i transmis-
sió dels drets patrimonials o d’explotació.

Com és sabut els drets d’explotació corresponen en 
origen al fotògraf o fotògrafa autora o realitzadora de 
la fotografia. La llei espanyola ho destaca en el seu 
primer article senyalant que “la propietat intel·lectual 
d’una obra literària, artística o científica correspon a 
l’autor pel fet de la seva creació”, principi general lò-
gicament també aplicable a la fotografia. La llei espa-
nyola preveu casos molt concrets en els que els drets 
poden correspondre ja en origen a una altra persona. 
És el cas dels materials creats per ser incorporats a 
determinades obres col·lectives37 o el de les producci-
ons dels “autors assalariats” els drets sobre les quals 
corresponen, amb determinades limitacions, a l’em-
presa o institució en la que treballa38. Aquestes ex-
cepcions al principi general (els drets corresponen a 
la persona creadora) són presents a la resta d’ordena-
ments de la Unió Europea alguns dels quals preveuen 
altres casos no considerats en el dret espanyol39. 

37 - “Excepte pacte en sentit contrari, els drets sobre l’obra col·lectiva correspondran a la persona que l’editi i divulgui amb el 

seu nom” (article 8 TRLPI).

38 - “A falta de pacte escrit, es presumeix que els drets d’explotació han estat cedits en exclusiva i amb l’abast necessari per a 

l’exercici de l’activitat habitual de l’empresari en el moment del lliurament de l’obra realitzada en virtut d’aquesta relació labo-

ral” (article 51.2 TRLPI).

39 - Deixant de banda la normativa de propietat intel·lectual, a determinades fotografies realitzades en compliment d’un con-

tracte de servei per encàrrec d’una administració pública, és d’aplicació la transmissió de drets, a favor de l’òrgan de contracta-

ció, prevista a l’article 308.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Aquest precepte és d’aplicació 

únicament a materials que tenen la consideració de meres fotografies, no obres fotogràfiques, necessàries per al compliment 

del contracte de serveis en qüestió.

40 - Article 74.1 Llei austríaca.

41 - Article 74.5 Llei austríaca.

42 - “Se a fotografia for efectuada em execução de um contrato de trabalho ou por encomenda, presume-se que o direito pre-

visto neste artigo pertence à entidade patronal ou à pessoa que fez a encomanda” (article 165.2 del Codi portuguès). 

43 - Segons l’article 88 de la Llei italiana.

44 - Art. 43.2 TRLPI.

La llei Austríaca, per exemple, indica que si la fotografia 
ha estat produïda comercialment, la persona propietà-
ria de l’empresa és considerada com realitzadora i per 
tant en té els drets40, i que si els drets d’explotació es 
cedeixen a una altra persona, es pot acordar que l’adqui-
rent sigui reconegut com a realitzador de la fotografia41. 

A Portugal es reconeixen drets sobre la fotografia a la 
persona que l’ha encarregada, tot i no existir una re-
lació laboral entre el fotògraf i aquesta persona, com 
hem vist que s’exigeix en el model espanyol, sempre 
i quan les parts no ho acordin de manera diferent42. 
De forma similar ho planteja la normativa italiana, en 
especial quan la fotografia reprodueix un bé propietat 
de qui efectua l’encàrrec43. 

El Codi portuguès estipula que les cessions de drets 
tenen una vigència de deu anys quan les parts inter-
vinents, per exemple un fotògraf i el seu client, no 
n’acorden un de diferent. Es tracta d’un termini espe-
cífic per a les cessions de drets sobre obres fotogràfi-
ques no existent en el dret espanyol on, davant un cas 
similar de falta de concreció d’un termini, apliquem el 
termini general, per a qualsevol obra, de cinc anys44. 
Citem reiteradament la llei portuguesa perquè és no-
table l’atenció que dedica a la fotografia. Especifica, 
per exemple, que el nom del fotògraf ha de figurar ne-
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cessàriament en qualsevol còpia, fins al punt que no 
pot ser sancionada la utilització d’una obra fotogràfi-
ca en la que no consta el nom, llevat que es demostri 
mala fe (males arts) per qui la utilitza45. Segons la llei 
italiana no s’ha de sancionar la utilització d’una foto-
grafia simple en la que no figurava el nom del fotògraf, 
excepte que aquest pugui demostrar que el nom hi 
constava i que s’ha suprimit amb mala fe46.  

Com anem veient les lleis portugueses i italianes pre-
senten grans similituds. Fan referència, per exemple, a 
un aspecte de gran importància abans de l’eclosió de 
la fotografia digital: la tinença dels negatius i la titula-
ritat dels drets. El lliurament dels negatius per part del 
fotògraf comporta, segons aquelles normes, la trans-
missió dels drets d’explotació47, qüestió no recollida 
en el dret espanyol, que no deixa de tenir certa lògica 
atès que només qui disposa o disposava dels negatius 
podrà efectuar les reproduccions de les imatges que 
hi figuraven. 

També sobre els negatius, la normativa de Croàcia els 
considera un element que ha de permetre demostrar 
l’autoria d’una fotografia i la titularitat dels drets sobre 
aquesta fotografia. Encara que a les còpies no figuri el 
nom de la persona autora, l’aportació dels negatius 
en seria la prova, un recurs que encara que no estigui 
específicament previst en el nostre ordenament seria 
plenament admissible en el cas d’un contenciós.  

El dret a la imatge personal condiciona l’ús de les foto-
grafies i es fa present en molts ordenaments, condicio-
nant-ne l’ús i atribuint drets a la persona que apareix en 
la imatge. La relació entre aquests dos tipus de drets  
és novament un aspecte no recollit en la normativa de 
dret d’autor espanyola. El dret a la pròpia imatge està 
plenament reconegut a l’ordenament espanyol però no 
atribueix a la persona retratada drets d’explotació so-

45 - Article 167 Codi portuguès.

46 - Article 90.2 Llei italiana.

47 - Article 166 del Codi portuguès. A la llei italiana aquesta cessió de drets formalitzada amb el lliurament dels negatius seria 

d’aplicació especialment a les “semplice fotografia”, equivalent a les meres fotografies de la normativa espanyola.

48 - Article 75 Llei austríaca

49 - Article 75 Llei austríaca

50 - Article 60 Llei alemanya

51 - Article 607/2015 Llei finlandesa

52 - Article 98 Llei italiana

bre la fotografia on apareix. En canvi, sí que obté drets 
segons la norma austríaca segons la qual, sempre a 
falta de pacte en sentit contrari, la persona represen-
tada, els seus familiars i els hereus, poden efectuar 
reproduccions de la fotografia i fer-ne difusió48. D’altra 
banda, si no s’acorda el contrari, el client i la persona 
representada en una fotografia feta per encàrrec tenen 
dret a fer còpies individuals de la fotografia o de fer-la 
produir per una altra persona, i distribuir-les49.  

Semblantment ho diu la Llei Alemanya que reconeix a 
la persona retratada i successors del dret a efectuar 
reproduccions sempre i quan no es destinin a activi-
tats comercials50. Els drets serien compartits segons 
la normativa finlandesa, de manera que la persona 
que encarrega un retrat fotogràfic té dret a autoritzar 
la inclusió del retrat en un diari, una publicació periò-
dica o un escrit biogràfic, sense detriment del dret del 
fotògraf a utilitzar la imatge o de que les parts hagin 
acordat restringir l’ús per part d’una o altra51.

Per la seva banda, la llei italiana dedica tres articles 
als “Diritti relativi al ritratto” que atorguen a la persona 
retratada i als successors el dret a reproduir i difondre 
lliurement la imatge fent constar sempre el nom del 
fotògraf si figurava a la fotografia original52.

Els drets d’autor  
i les funcions de l’arxiu

Identificació dels drets  
sobre la fotografia. Diferents situacions.
Que la propietat intel·lectual tracti de la fotografia vol 
dir que qualsevol ús, més enllà de l’àmbit personal, 
d’una fotografia protegida, necessita autorització del 
titular dels drets. En els apartats anteriors hem vist 
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que moltes fotografies tenen algun tipus de protec-
ció, fins i tot quan van ser realitzades sense aquesta 
pretensió, com és el cas dels fons familiars que arri-
ben als arxiu, integrats per imatges que mai van ser re-
alitzades amb cap intenció d’obtenir-ne un rendiment. 
Així doncs, la propietat intel·lectual incideix en molts 
casos en una de les funcions essencials, probable-
ment la principal, dels centres patrimonials, com ho 
és la divulgació dels fons i col·leccions, que s’ha de fer 
respectant en tot moment els drets existents.

Per aquest motiu l’arxiu ha de conèixer si les fotografi-
es estan afectades per drets vigents o si es troben en 
domini públic, estimació que s’ha de fer en base als cri-
teris temporals establerts per la llei i els tribunals, con-
siderant sobretot si es tracta d’obres fotogràfiques o de 
meres fotografies. D’aquesta anàlisi resultarà que les fo-
tografies es corresponen a una de les següents opcions: 

1 - Fotografies que estan en domini públic en haver 
vençut el termini de protecció.

2 - Fotografies amb drets d’explotació vigents. El/s 
titular/s dels drets autoritzen qualsevol ús, sense 
condicions, a criteri de l’arxiu.

3 - Fotografies amb drets d’explotació vigents. El/s 
titular/s dels drets autoritzen alguns usos i restrin-
geixen o condicionen altres, per exemple no auto-
ritzen usos comercials.

4 - Fotografies amb drets d’explotació vigents. El 
titular no autoritza cap ús sense autorització ex-
pressa i prèvia.

5 - Fotografies de les que no es pot determinar l’es-
tatus legal, en no tenir referències de la seva data 
i provinença.

53 - Article 56 TRLPI.

54 - Articles 41 i 117 de la Llei sobre els drets d’autor i drets afins, aprovada l’u d’octubre de 2021 (en endavant la llei croata).

55 - Article 69.2 de l’Acte LXXVI de 1999 sobre drets d’autor d’Hongria, text consolidat de 13/06/2018 (en endavant la llei hongaresa)

56 - Directiva 2001/29/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2001, relativa a l’harmonització de determinats 

aspectes dels drets d’autor i drets afins als drets d’autor en la societat de la informació (en endavant Directiva Infosoc).

57 - Considerant 31 Directiva Infosoc.

Pel que fa als fons amb drets encara vigents, no sem-
pre els centres patrimonials coneixen o poden tenir 
contacte amb la persona titular dels drets. Identifi-
car el titular és sovint una tasca titànica, impossible 
en especial en fons o col·leccions que no han estat 
generats per fotògrafs professionals. Reconeixent 
aquestes dificultats i l’obstacle que comporten per al 
desenvolupament de les funcions dels centres patri-
monials, les lleis han establert, a favor d’aquests cen-
tres, algunes excepcions a la regla general segons la 
qual l’autorització del titular dels drets no és necessà-
ria per a usos d’obres protegides. 

De forma general, i no només per als centres patri-
monials, la llei espanyola53 reconeix el dret que té “el 
propietari de l’original d’una obra d’arts plàstiques o 
d’una obra fotogràfica” a exposar-la, de manera que 
també el centre patrimonial en podrà fer aquest ús. 
Solucions similars la contemplen altres ordenaments 
europeus. A Croàcia, per exemple, el titular dels drets 
pot prohibir l’exposició de l’obra a qui sigui propietari 
del suport, però no a museus, biblioteques i arxius54. 
Altres països, com Hongria55, no contemplen aquest 
dret d’exposició excepte si l’obra en qüestió forma 
part d’una col·lecció pública.

Excepcions i límits  
a favor dels centres patrimonials
La Directiva sobre els drets d’autor en la societat de la 
informació56 preveu una sèrie d’excepcions i límits als 
drets d’autor, això és la possibilitat de fer determinats 
usos sense disposar d’autorització del titular dels drets, 
que opcionalment els estats membres de la Unió Euro-
pea poden incorporar als respectius ordenaments. Es 
tracta, diu la Directiva, de trobar un equilibri just entre 
els drets i interessos de les diferents categories de ti-
tulars de drets i els drets i interessos dels usuaris, en 
el context “dels avenços aconseguits en l’electrònica”57. 
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Entre les excepcions previstes a la Directiva figuren la 
possibilitat per les biblioteques, arxius i museus de fer 
reproduccions no lucratives de materials de les seves 
col·leccions sense cap condició addicional58, la pos-
sibilitat per a qualsevol persona de realitzar i compar-
tir una fotografia d’una obra situada permanentment 
en la via pública (llibertat de panorama)59, el dret de 
cita60 o la possibilitat d’utilitzar fotografies de materi-
al protegit pel dret d’autor amb la finalitat d’anunciar 
l’exposició pública o venda d’obres d’art en la mesura 
necessària per a promoure l’acte61.

Si bé aquesta Directiva va incidir en les normes esta-
tals de dret d’autor arreu de la Unió Europea, assegu-
rant més flexibilitat i reconeixement envers les acti-
vitats de les institucions patrimonials, la majoria de 
països no van incorporar totes les excepcions, o ho 
van fer de manera molt diversa, sovint de forma molt 
més restrictiva que allò que permet la Directiva, re-
sultant-ne un panorama heterogeni gens favorables a 
acords i transaccions a nivell comunitari62.

Per exemple, d’entre les excepcions mencionades, la 
llibertat de panorama es va reconèixer en l’ordena-
ment jurídic espanyol de manera àmplia, permetent 
que qualsevol persona pogués fotografiar, difondre 
i distribuir, fins i tot amb finalitat de lucre, qualsevol 
obra situada permanentment en la via pública63. En 
canvi, en altres països, com a França64, es va incorpo-
rar de manera més restrictiva, permetent la reproduc-

58 -  Article 5.2.c Directiva Infosoc.

59 -  Article 5.3.h Directiva Infosoc.

60 -  Article 5.3.d Directiva Infosoc.

61 -  Article 5.3.j Directiva Infosoc.

62 - Vegi’s en aquest sentit el treball de COMMUNIA Association for the Public Domain, Open Future i Digital Republic con-

sultable a https://www.copyrightexceptions.eu/

63 - Article 35 TRLPI.

64 - Article Article L122-5, 11  del Codi de la Propietat Intel.lectual francès (en endavant la llei francesa)

65 - Article 37.1 TRLPI.

66 - Article 5.3.n Directiva Infosoc.

67 - Article 37.3 TRLPI.

68 - Ho vam comentar amb detall en el treball presentat a aquestes mateixes Jornades en la seva edició de 2016. Matas, 

Josep, Matas, Ariadna (2016). “Catàleg de l’arxiu d’imatges en línia: problemàtica jurídica”. Jornades Imatge i Recerca, dis-

ponible a https://www.girona.cat/sgdap/cat/jornades_actes_fitxa?acta=11142&pag=0&ordre=titol&cerca=imatges%20en%20

l%EDnia&descriptors=0. 

ció i difusió d’obres situades en la via pública només si 
apareixen de forma circumstancial (no com a imatge 
principal) i per a finalitats no comercials. En d’altres, 
com a Itàlia, el legislador nacional va decidir simple-
ment no incorporar-ho. La legislació espanyola, en 
canvi, va restringir considerablement la possibilitat 
de fer reproduccions per part de les institucions patri-
monials, permetent-les únicament per a finalitats de 
conservació i investigació científica65.

Tot i que des de fa temps la difusió en línia és una ac-
tivitat essencial dels arxius, la Directiva Infosoc no 
va ser prou ambiciosa per reconèixer una excepció 
al dret d’autor que la facilités. La Directiva proposava 
una altra excepció que permet la posada a disposició 
de fons amb drets vigents, per a finalitats de recerca 
o estudi personal, a efectuar per mitjà de terminals 
especialitzats ubicats en els locals dels centres pa-
trimonials”66, excepció transposada a la llei espa-
nyola67 però gens efectiva i clarament obsoleta a dia 
d’avui, quan la consulta d’un fons de forma presencial 
ha de ser una de les opcions però no la única.

Es fa evident que avui en dia segueixen existint moltes 
dificultats per als centres patrimonials per complir la 
seva tasca, essencial i obligatòria, de difondre els seus 
fons quan estan afectats per drets vigents i no s’ha 
pogut acordar-ne l’ús amb el seu titular68. L’any 2012 
el legislador europeu va proposar una solució parcial 
a aquesta problemàtica a través de la Directiva sobre 

https://www.girona.cat/sgdap/cat/jornades_actes_fitxa?acta=11142&pag=0&ordre=titol&cerca=imatges%20en%20l%EDnia&descriptors=0
https://www.girona.cat/sgdap/cat/jornades_actes_fitxa?acta=11142&pag=0&ordre=titol&cerca=imatges%20en%20l%EDnia&descriptors=0
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obres òrfenes69. La Directiva dissenya un sistema que 
permet la difusió del material amb drets vigents, el ti-
tular dels quals no ha pogut ser identificat o localitzat, 
permetent-ne la reproducció i difusió en línia per part 
d’una institució patrimonial. Per al cas de la fotografia, 
si bé inicialment se n’excloïa la possible consideració 
com a obra òrfena, es preveu que hi pugui quedar in-
closa a partir d’una revisió de l’efectivitat de la Direc-
tiva a efectuar tres anys després de la seva entrada en 
vigor, revisió que s’ha iniciat però no conclòs. Malaura-
dament, el procediment per qualificar una obra com a 
òrfena és molt exigent, exigència encara més accentu-
ada en la transposició al dret espanyol, la qual cosa ha 
limitat molt la seva aplicació pràctica.

Persisteix el problema de la difusió, de fer conèixer, 
per part dels centres patrimonials, l’existència i con-
tinguts de fons fotogràfics amb drets vigents. L’any 
2019, la Directiva sobre els Drets d’Autor en el Mercat 
Únic Digital70 (DAMUD), encara en procés de trans-
posició, plantejava un sistema per a facilitar la digi-
talització i difusió d’obres fora del circuit comercial, o 
descatalogades, o sigui les obres que ja no es troben 
en el comerç o que no han estat mai comercialitza-
des. Interpretant el text de la Directiva, és probable 
que la majoria d’obres òrfenes, per no dir totes, siguin 
també obres fora del circuit comercial, i que es puguin 
difondre amb aquesta nova base legal que inclou tam-
bé les fotografies. El sistema dissenyat pel legislador 
europeu per a la difusió en línia d’aquests materials 
es basa sobretot en la concessió de llicències am-
pliades, una figura operativa de fa temps en països 
nòrdics i germànics. Les llicències ampliades són les 
que poden atorgar les societats de gestió col·lectiva 
de drets d’autor per a la difusió de materials protegits, 
encara que els titulars dels drets no estiguin associ-
ats a l’entitat de gestió. Així, es facilita que un arxiu 
d’imatges, per exemple, pugui obtenir una habilitació 
genèrica, a canvi d’abonar una tarifa a l’entitat de ges-
tió col·lectiva de drets corresponent, per a la difusió 
d’un fons amb drets vigents, encara que les obres del 
fons no formin part del repertori de l’entitat. L’acord 
és possible si la societat de gestió col·lectiva de drets 

69 - Directiva 2012/28/EU, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, sobre certs usos permesos d’obres òrfenes.

70 - Directiva (UE) 2019/790 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d’abril de 2019, sobre els drets d’autor i drets afins en el 

mercat únic digital i per la qual es modifiquen les directives 96/9/CE i 2001/. 29/CE (en endavant DAMUD).

71 - Article 70.1.bis Llei italiana.

és suficientment representativa del sector, un aspec-
te que caldrà definir bé. A falta d’una societat de ges-
tió col·lectiva suficientment representativa del tipus 
d’obra i de drets, la institució patrimonial pot difondre 
aquests materials sense que sigui necessària autorit-
zació ni, en principi, remuneració, en base a una ex-
cepció al dret d’autor. Queda pendent veure com serà 
l’aplicació pràctica d’aquesta innovadora i interessant 
fórmula, fins ara la millor solució legislativa adoptada 
a nivell europeu per resoldre aquesta problemàtica.

Revisant solucions assajades en els diferents ordena-
ments legals europeus val la pena esmentar la solució 
adoptada, des de 2007, per la Llei italiana que admet 
“la publicació per mitjà d’internet, de manera gratuïta, 
d’imatges i música de baixa resolució o degradades, 
per a ús educatiu o científic i només si aquest ús no 
té finalitat lucrativa”71. Es tracta d’una excepció o límit 
no previst, almenys en aquests termes, en la normativa 
comunitària, excepció italiana que admet la difusió en 
obert de materials protegits, entre els quals les foto-
grafies, si bé amb una qualitat limitada, amb la finalitat 
de permetre’n usos d’interès públic com ho són la do-
cència i la recerca. La Llei preveu un desenvolupament 
reglamentari d’aquest precepte, desenvolupament que 
no s’ha produït deixant excessivament oberta la inter-
pretació del que ha de ser considerat “baixa resolució” 
o “degradada”. Tot i aquesta indefinició, es tracta d’una 
solució que permet als centres patrimonials informar 
de les seves col·leccions i fons, evitant al mateix temps, 
per la baixa qualitat de les imatges, que es pugui crear 
perjudici als legítims interessos de titulars de drets. 

Una important novetat sobre  
les fotografies d’obres en domini públic
L’harmonització de les normes sobre dret d’autor a 
partir de les directives europees no és un procés tan-
cat. La DAMUD, la darrera directiva aprovada en ma-
tèria de drets d’autor per afavorir usos digitals supe-
rant les fronteres estatals, incideix de fet en activitats 
i usos culturals ben rellevants com la mineria de tex-
tos i dades amb finalitats de recerca, l’ús d’obres amb 



58 IMATGE I RECERCA 17es Jornades Antoni Varés 2022

finalitats pedagògiques o els drets sobre les imatges 
que reprodueixen obres d’art. A aquesta darrera qües-
tió ens volem referir per la incidència que té en les 
funcions dels centres patrimonials.

Afirma l’article 14 de la DAMUD que no s’han de re-
conèixer drets sobre les imatges que reprodueixen 
obres d’art visual o plàstic que hagin entrat en domini 
públic, idea recollida, paraula per paraula, en la trans-
posició inicial de la Directiva al dret espanyol72. Això 
significa que quan una obra d’art visual o plàstic (qua-
dre, escultura, obra fotogràfica...) ha entrat en domini 
públic la seva reproducció, que podria constituir i ser 
reconeguda com a mera fotografia en els termes de la 
llei espanyola, no mereixerà protecció, excepte que la 
reproducció constitueixi un treball creatiu, una obra 
derivada (nova) realitzada a partir de l’obra original. 

Es tracta d’una novetat important que vol evitar que 
el domini públic quedi d’alguna manera segrestat o 
limitat amb l’emergència de nous drets. De la còpia 
d’una obra d’art visual interessa la situació jurídica 
de l’obra i no la seva reproducció, ve a dir la Directi-
va. Sobre aquesta classe de reproduccions alguns 
ordenaments estableixen l’obligació de citar sempre 
el nom de l’autor de l’obra fotografiada73 però en cap 
cas s’impedia la reivindicació de drets sobre la còpia 
resultant. La finalitat d’aquest precepte queda ben ex-
plicat a la pròpia DAMUD en senyalar que 

“en l’àmbit de les arts visuals, la circulació de repro-
duccions fidels d’obres de domini públic contribu-
eix a l’accés a la cultura i al seu foment, i a l’accés 
al patrimoni cultural. A l’entorn digital, la protecció 
d’aquestes reproduccions per mitjà de drets d’au-
tor o drets afins és incoherent amb l’expiració de la 
protecció de les obres per drets d’autor”74.

72 - Article 72 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de (...)  ejercicio de derechos de 

autor y derechos afines (...): “Obras de arte visual de dominio público. Cuando hayan expirado los derechos de explotación de 

una obra de arte visual, cualquier material resultante de un acto de reproducción de dicha obra no estará sujeto a derechos 

de propiedad intelectual, a menos que el material resultante de dicho acto de reproducción sea original en la medida en que 

sea una creación intelectual de su autor”.

73 - Per exemple article 167 del Codi portuguès i 90 de la Llei italiana. Tot i que en altres ordenaments no es digui específica-

ment això, l’obligació de dir el nom de l’autor de l’obra reproduïda sempre existeix com a única forma de reconèixer i respectar 

l’autoria, dret moral que sempre s’ha de respectar.

74 - Considerant 53 DAMUD.

75 - Aquest alliberament de les reproduccions no ha d’impedir que un centre patrimonial pugui obtenir ingressos per produc-

tes elaborats a partir de les reproduccions, com els productes de merchandising, postals o similars.

En conseqüència, l’arxiu no pot impedir que les imat-
ges que reprodueixen obres d’art visual en domini pú-
blic, i que es difonen a través de llocs web, catàlegs, 
inventaris o altres recursos elaborats pels centres 
patrimonials, amb independència del suport o canal 
de difusió, siguin reutilitzades per qualsevol persona i 
per qualsevol finalitat, incloses les comercials. 

El text de la Directiva esmenta les reproduccions 
d’obres d’art visual, de manera que aquest criteri no 
seria d’aplicació a les reproduccions d’altres materi-
als que no ho siguin i que hagin passat a domini pú-
blic, per exemple materials cartogràfics o partitures, o 
a les imatges de materials que per la seva naturalesa 
no són objecte de propietat intel·lectual, com ara els 
que integren les col·leccions dels museus de ciències 
naturals o arqueològics. No obstant hem de convenir 
que seria contradictori, i ben difícil de justificar, que 
a partir d’ara quedin a lliure disposició de tothom les 
reproduccions d’obres que en origen mereixien la pro-
tecció del dret d’autor i, en paral·lel, es limitin o prohi-
beixin els usos de la resta de reproduccions. Seria di-
fícil de justificar i de gestionar, entre altres coses per 
la indefinició del concepte obra d’art visual.

Ni la DAMUD ni la transposició espanyola indiquen si 
aquesta norma s’ha d’aplicar amb efectes retroactius, 
o sigui si té efectes sobre les reproduccions efectua-
des abans de la seva entrada en vigor. Pensem que en 
bona lògica hauria de ser així.

En definitiva, aquest innovador precepte vol po-
sar fi a actituds restrictives de difusió i gaudi del 
domini públic i avala i potencia les polítiques de 
difusió en obert, dels continguts lliures de drets, 
que sortosament és cada cop més assumida per 
part dels centres patrimonials75.
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Recapitulació
Des de fa trenta anys la normativa europea ha anat har-
monitzant les disposicions dels estats membres de la 
Unió sobre drets d’autor i drets connexos. Pel què fa a la 
fotografia, el resultat és un cert grau d’homogeneïtzació 
en la consideració dels aspectes més substancials de les 
obres fotogràfiques (com ho són l’abast o continguts dels 
drets d’explotació i els terminis de vigència), i enormes 
diferències en la consideració de la resta de fotografies, 
que queden exemptes de protecció en la majoria d’estats.

Seria desitjable que la normativa comunitària del futur 
tingués més en consideració la missió d’interès públic 
que s’exigeix compleixin els centres patrimonials. En 
el context actual les seves funcions s’han de poder 
desenvolupar utilitzant intensament els recursos tec-
nològics. En aquest sentit, s’haurien de preveure noves 
excepcions o límits als drets d’autor que ho afavoreixin 
i permetin treballar amb seguretat, sense dubtes jurí-
dics constants, als professionals d’aquests centres. 

Mentre noves normes europees no proposin noves so-
lucions, seria d’agrair una revisió de la normativa estatal 
que establís el llindar mínim a exigir a una fotografia per 
tal de merèixer protecció per via de la mera fotografia, i 

que es resolgués la incongruència de protegir de forma 
equivalent una fotografia  efectuada per un professional 
en l’exercici de la seva professió i una d’instrumental. 
També seria molt adequat que el legislador espanyol 
tornés a llegir les excepcions opcionals previstes en la 
Directiva Infosoc i reconsiderés la seva transposició al 
dret espanyol, transposició feta de forma gens atenta a 
les funcions dels centres patrimonials, en alguns casos 
aparentment en contra d’aquests centres. 

L’exercici de comparar les solucions adoptades en 
altres països, els seus avantatges i resultats, perme-
ten valorar millor les solucions pròpies. Les compa-
racions en aquest cas no només no són odioses sinó 
que il·lustren i ensenyen. Com hem pogut veure en 
els exemples citats en aquest treball, en altres orde-
naments han adoptat fórmules per afavorir la difusió 
de les col·leccions i fons fotogràfics dels centres patri-
monials, fórmules que superen les presents a l’orde-
nament espanyol, no contradiuen la normativa comu-
nitària i respecten els drets dels creadors.  

La construcció d’un marc legal comú europeu és un 
procés obert que esperem segueixi afavorint el rol 
dels centres patrimonials.
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