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Quan compro una obra d’art, compro els drets d’autor?

Els drets d'autor són els que té l'autor sobre la seva obra. Quan l'artista crea una obra, pel sol fet de la seva creació, se li reconeixen una

sèrie de drets d'autor sobre la mateixa.

Aquests drets d'autor, reconeguts per la Declaració Universal dels Drets Humans com un dels drets humans fonamentals, suposen una

compensació a la dedicació de l'artista a la creació d'obres d'art, les quals suposen un enriquiment cultural per a la societat.

Aquests drets d'autor es mantenen amb independència de qui sigui el propietari de l'obra i estan formats per drets de dos tipus: drets de

caràcter personal (coneguts com a drets morals) i drets de caràcter patrimonial (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació).

A la vista del que fins aquí s'ha exposat, és molt important entendre que, en conseqüència, la propietat d'una obra d'art per si sola no atorga

al seu propietari la cessió dels drets morals (que, com hem vist, no poden ser objecte de cessió) ni la cessió dels drets patrimonials.
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La Llei de Propietat Intel·lectual és clara quan afirma que: "L'adquirent de la propietat del suport al que s'hagi incorporat l'obra no tindrà, per

aquest sol títol, cap dret d'explotació sobre aquesta última".

Per tant, tot i la creença errònia generalitzada que hi ha al respecte, quan un galerista compra una obra d'art, ha de tenir present que, pel sol

fet de passar a ser propietari de la peça no té per dit títol la propietat o la cessió dels drets d'autor.

Per tant, el galerista per poder dur a terme l'explotació de la mateixa, tant sigui propietari de l’obra d’art o no, haurà de sol·licitar sempre per

escrit a l'artista la cessió dels drets d'explotació. I serà, potestat de l'artista sol·licitar o no al galerista una remuneració a canvi de concedir

tots o algun d'aquests drets.
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