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RESUM DE LA RECERCA 

La propietat intel·lectual actualment està limitada de diverses maneres, variant a cada 

ordenament jurídic, i havent en general dues tendències: o bé es limita amb excepcions generals 

amb uns requisits la concurrència de les quals es determina de manera casuística, o bé 

mitjançant un llistat taxatiu d’excepcions, numerus clausus. El fair use correspon a la primera 

opció; l’ordenament jurídic espanyol, a la segona. Tot i així, els tribunals espanyols han 

considerat el fair use en diverses ocasions a l’hora de resoldre controvèrsies sobre la propietat 

intel·lectual. Però per què, com, i fins a quin punt? 

Per respondre aquestes qüestions, la present investigació té per objecte la concepció del fair use 

per part dels tribunals espanyols i la possibilitat de la seva admissió com un nou límit a la 

propietat intel·lectual. Com es comprovarà a continuació, es tracta d’una recerca centrada en el 

fair use en relació amb l’ordenament jurídic espanyol, degut al conflicte que genera l’admissió 

d’aquesta figura aliena a la normativa nacional. Concretament, s’estudiarà els límits actuals 

previstos per la legislació espanyola, s’explicarà l’excepció del fair use, i finalment s’analitzarà 

com aquest ha estat considerat per la jurisprudència espanyola i en quins àmbits materials ha 

estat present. 
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INTRODUCCIÓ 

 

L’Estat de Dret es caracteritza per la protecció dels drets dels ciutadans. A Espanya, aquests 

drets es troben reconeguts a la Constitució de 1978, concretament al Capítol Segon del Títol 

Primer (articles 14-38). Entre aquests drets es troba el dret a la propietat privada. Aquest dret, 

estatutari i de configuració legal, està contemplat a l’article 33, i segons el seu apartat 2 queda 

delimitat per la seva funció social. En base a aquesta, s’han establert diverses excepcions a la 

propietat privada, incloent la intel·lectual. En aquest context, des de 1998 els tribunals 

espanyols, a l’hora de resoldre litigis nacionals sobre vulneracions de la propietat intel·lectual, 

han començat a fer menció d’una doctrina anglosaxona, una excepció de regulació estrangera 

a la propietat intel·lectual: el fair use. 

És aquí on es troba l’inici de la present investigació, i on recau la seva rellevància tant teòrica 

com pràctica. El conflicte és el següent: el fair use no està previst en el sistema jurídic espanyol 

sinó que és una excepció aliena a ell. És més, el fair use és una excepció de caràcter genèric a 

la propietat intel·lectual, oposada al sistema taxatiu de límits que és propi dels països de dret 

continental. Amb tot això, pot igualment la seva consideració per part dels tribunals espanyols 

dur a la constitució del fair use com un límit de la propietat intel·lectual a Espanya?  

Per això, aquesta recerca té com a objectiu general estudiar el fair use en relació a l’ordenament 

jurídic espanyol, i analitzar el seu ús per part de la jurisprudència espanyola. En termes 

d’objectius específics, es pretén establir un marc teòric de referència sobre el fair use, analitzar 

com s’ha tractat el fair use a la jurisprudència espanyola, establir en quins àmbits s’ha 

considerat; i plantejar si aquest tracte pot implicar la incorporació del fair use a la regulació 

espanyola de la propietat intel·lectual. Com a conseqüència, la metodologia principal consistirà 

en l’anàlisi pràctic de la jurisprudència espanyola sobre el fair use, i en l’àmbit teòric, l’estudi 

de la legislació espanyola sobre la propietat intel·lectual i de la doctrina estrangera del fair use. 

En relació a l’estructura de la recerca, l’objecte d’aquesta investigació es composa de dues 

parts: l’ordenament jurídic espanyol i el fair use. Per això, en el primer Capítol de la recerca es 

definirà el concepte de dret de propietat intel·lectual i els seus límits, centrant l’estudi en la 

normativa espanyola. En el segon Capítol es realitzarà un estudi general del fair use: naturalesa, 

orígens i regulació. En el tercer Capítol s’analitzarà la totalitat de la jurisprudència espanyola 

per contraposar-la amb la base teòrica ja creada. I finalment, com a síntesi, es tractarà de donar 

una resposta a la possibilitat de l’admissió del fair use a l’ordenament jurídic espanyol. 
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CAPÍTOL 1. EL DRET DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

 

1. ELS DRETS A LA PROPIETAT PRIVADA I A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

El dret a la propietat privada a Espanya està reconegut (a banda de normatives internacionals 

i comunitàries) a l’article 33 de la Constitució Espanyola (CE), però no està definit en el 

text constitucional més enllà d’assenyalar la seva limitació per la funció social de la 

propietat (article 33.2 CE), en base a la qual es poden imposar restriccions. En canvi, el 

Codi Civil espanyol sí que ofereix una idea de la propietat (article 348): és el dret de gaudir 

i disposar de la cosa, sense més limitacions que les establertes a la llei. Per la seva banda, 

el Codi Civil de Catalunya (articles 541-1.1 i 545-1) estableix que la propietat atorga als 

titulars el dret a usar de forma plena els bens que en constitueixen l’objecte i a gaudir-n’hi 

i disposar-n’hi, amb restriccions establertes per interès públic o privat.  

Però no hi ha un únic dret de propietat privada a protegir, sinó que n’hi ha tantes com 

categories de bens susceptibles d’estar-hi subjectes hi ha (López Guerra et al., 2018). I si 

existeixen diversos drets de propietat, el dret de la propietat intel·lectual es defineix per la 

protecció que atorga a creacions de la ment humana. Segons Pizarro Moreno (2012) i 

Canaval Palacios (2008), per protegir aquests bens immaterials s'assimilen i materialitzen 

en bens tangibles, i el dret de propietat intel·lectual protegeix aquests bens atorgant un ius 

prohibendi al titular de la creació, donant-li facultats prohibitives perquè exploti la seva 

creació sense que tercers intervinguin. No es pot oblidar que, tot i protegir bens immaterials, 

aquests tenen un valor econòmic, i per tant són susceptibles d’explotació amb objectius de 

gaudi i lucre (Pizarro Moreno, 2012). Per tant, només amb la protecció s'incentiva que els 

creadors dissenyin noves invencions i hi inverteixin els seus recursos. 

Finalment, i seguint a Canaval Palacios (2008), la propietat intel·lectual en sentit ampli 

inclou els drets d’autor sobre obres literàries, artístiques o científiques, però també inclou 

la propietat sobre creacions industrials, marques, patents i secrets empresarials. En canvi, 

en sentit estricte, la propietat intel·lectual només inclou les obres protegides pels drets 

d'autor. La present investigació es centra en la propietat intel·lectual en sentit estricte. 

2. REGULACIÓ DEL DRET DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

2.1. Normativa internacional 

Inicialment, ja des de la Declaració Universal dels Drets Humans i posteriorment al Pacte 

Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, es reconeix el dret a la protecció 
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dels interessos morals i materials que corresponguin a l'autor d'una obra científica, literària 

o artística (arts. 27.2 i 15.1 c) respectivament). A més, aquesta protecció s’estableix amb 

diversos límits, entre els quals cal mencionar l’ús per a l’ensenyament i la investigació 

(arts. 19, 26 i 27 de la Declaració). Una altra norma internacional a tenir en compte és el 

Conveni Europeu de Drets Humans, el qual reconeix en el seu Protocol Addicional (art. 

1) “el dret de tota persona al respecte dels seus bens”. Per la seva banda, el Tribunal 

Europeu de Drets Humans, en les sentències dels casos Aral, Tekin i Aral v. Turquia (Nº 

24563/94, Sala 2ª, 14 de gener de 1998) i Melnitchouk v. Ucraïna (Nº 2874/03, Sala 2ª, 6 

de juliol de 2005), va determinar la inclusió de la propietat intel·lectual en aquest precepte, 

i la doctrina (Torremans, 2014 i Helfer LR, 2008) coincideix. Per tant, i seguint a Martínez 

(2018) i Aguilera (2005), el dret de propietat intel·lectual es configura com un dret real de 

propietat. En conseqüència, es pot veure limitat per l'interès públic.  

Per acabar, cal posar especial èmfasi, per la rellevància que tindrà en la present 

investigació, en el Conveni de Berna per a la protecció de les obres literàries i artístiques, 

del 9 de setembre de 1886. Concebut en el si de la OMPI (Organització Mundial de la 

Propietat Intel·lectual), ofereix una sèrie de proteccions partint de tres principis bàsics: en 

primer lloc, les obres originàries dels Estats signants tindran, en tots els Estats, la mateixa 

protecció que es concedeix a les obres dels seus propis nacionals. En segon lloc, la 

protecció no estarà sotmesa a cap formalitat. I finalment, la protecció és independent de 

l’existència de protecció al país d’origen de la obra. 

El Conveni de Berna estableix que es protegeixen totes les produccions en l’àmbit literari, 

científic i artístic, sense importar la seva forma o expressió (art. 2), i sotmet a autorització 

exclusiva de l’autor els següents drets (arts. 8-14): traducció, adaptació, representació en 

públic, transmissió en públic, radiodifusió, reproducció (excepte si no atempta contra 

l’explotació normal de la obra ni causa perjudici injustificat a l’autor) i ús com a base de 

una obra audiovisual. Tot i així, segons aquests mateixos preceptes la protecció concebuda 

està sotmesa a límits: dret de cita, ús per a ensenyament, reproducció en articles 

periodístics i similars, ús amb finalitats informatives, i gravacions efímeres amb finalitats 

de radiodifusió, entre altres.  

2.2. Normativa de la Unió Europea 

La Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea contempla la propietat intel·lectual en 

el seu art. 17.2, limitant-se a establir-ne la seva protecció. Però seguint a la doctrina 
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(Torremans, 2014 i Geiger, 2009), la propietat intel·lectual rep la configuració d’un dret 

real de propietat que pot ser limitat. A més, com assenyala Rubí-Puig (2021), la manca de 

definició per part del TJUE no impedeix que es pugui fer ús de la doctrina de la funció 

social per interpretar el dret de propietat intel·lectual (com ja ha fet en el cas Metronome 

Musik GmbH c. Music Point Hokamp GmbH, sentència del 28 d’abril de 1998, assumpte 

C-200/96). Així doncs, està clar que el dret de la propietat intel·lectual està contraposat a 

límits, com el dret de l’educació i la investigació (art. 14). Segons la jurisprudència del 

TJUE, en aquests casos cal cercar un equilibri d’interessos: el de l’autor i titular privat, i 

l’interès públic (cas Productors de Música d'Espanya (Promusicae) v. Telefònica 

d'Espanya, sentència del 29 de gener de 2008, assumpte C-275/06). 

En l’àmbit del dret comunitari derivat cal mencionar, com les més rellevants en aquesta 

recerca, dues Directives: en primer lloc, la Directiva 2001/29/CE, relativa a 

l'harmonització de determinats aspectes dels drets d'autor i drets afins als drets d'autor a 

la societat de la informació. I en segon lloc, la Directiva 2019/790/CE sobre els drets 

d'autor i drets afins al mercat únic digital. 

La Directiva 2001/29/CE busca, tal i com afirma Gallart (2002), donar seguretat jurídica 

i adaptar la protecció del dret de propietat intel·lectual a l’entorn digital, harmonitzant les 

legislacions dels Estats Membres de la Unió Europea. Estableix el dret exclusiu dels autors 

a autoritzar la còpia, distribució i comunicació en públic de les seves obres (arts. 2-4), i 

estableix diversos límits obligatoris (art. 5), com la còpia privada i la reproducció 

provisional i transitòria que només tingui com a finalitat facilitar l’ús lícit d’una obra 

protegida i sense significació econòmica independent. Altres límits, de caràcter voluntari, 

inclouen l’ús amb finalitats educatives o d’investigació, articles de premsa amb finalitats 

informatives, drets de cita i paròdia. 

Per la seva banda, la Directiva 2019/790/CE dona continuïtat a les Directives anteriors 

(especialment a la 2001/29/CE) i té com a objectiu la protecció i la seguretat jurídica dels 

drets d’autor en el context de les tecnologies de la informació i la comunicació. Però no 

substitueix la normativa anterior (art. 1), i les excepcions establertes per aquesta són 

complementades: es preveuen en la nova Directiva noves limitacions (arts. 3-6) en relació 

a la investigació (permetent la reproducció d’obres per a l’anàlisi i per generar informació 

en forma de pautes i tendències), activitats pedagògiques digitals (sense perseguir 

finalitats comercials i sempre que es faci ús per part de centres educatius i es mencioni la 
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font i l’autor de la obra), i la conservació del patrimoni cultural (permetent a les 

institucions d’aquest àmbit la còpia d’obres que es trobin permanentment en les seves 

col·leccions, amb finalitat de conservació). Finalment, l’art. 17 preveu supòsits de cites, 

crítiques i paròdia en els quals els usuaris poden crear i compartir continguts en línia. 

2.3. Normativa de l’ordenament jurídic espanyol 

A nivell constitucional, i de manera estricta, la CE només fa una referència literal a la 

propietat intel·lectual, i ho fa a l'art. 149.1.9, quan fixa com a competència exclusiva a 

favor de l’Estat la seva regulació. Per això, i tal i com assenyala De Román Pérez (2005), 

a la doctrina espanyola s’ha discutit en quin dret s'ha d'incardinar: o el dret a la producció 

i la creació literària, artística, científica i tècnica de l'art. 20.1 b); o el dret de propietat 

privada de l'art. 33. Seguint la doctrina majoritària i en concordança a la normativa 

internacional, la propietat intel·lectual es considera com un dret real, i per tant queda 

inclosa a l'art. 33 CE (Bercovitz 2007, Vattier 2003, entre altres). Les raons són diverses, 

però la més destacable, tal i com assenyala Martínez (2018) coincidint amb López Guerra 

et al. (2018), és que l'art. 20.1 b) CE reconeix la llibertat d'expressió en les diferents 

manifestacions, incloent opinions, fets, ficció, etc que suposen un acte de creació lliure, 

però no protegeix el resultat d’allò expressat, al contrari que l’art. 33 CE. Pel que fa a la 

jurisprudència constitucional al respecte, sembla confirmar la manca de relació entre l’art. 

20.1 b) CE i el dret de propietat intel·lectual (ATC 197/82). 

Finalment, cal mencionar el Reial Decret Legislatiu 1/1996, pel qual s'aprova el Text 

Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (TRLPI). El dret de propietat intel·lectual 

correspon a l’autor de la obra, pel mer fet de la seva creació (art. 1), incloent els drets de 

caràcter personal i patrimonial de plena disposició i explotació de la obra, a més de la seva 

reproducció, distribució, comunicació pública i transformació (arts. 2 i 17-21). Respecte 

dels límits que regula el TRLPI, seran desenvolupats seguidament. 

3. LÍMITS A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL A ESPANYA 

El punt de partida és la funció social de la propietat (art. 33.2 CE), el qual es troba vinculat 

a diversos preceptes constitucionals que fonamenten la base dels límits desenvolupats al 

TRLPI i que es desenvoluparan a continuació, enumerant-ne els més rellevants. En primer 

lloc, l'art. 27 CE reconeix el dret a l'educació. El fet que aquest precepte es situï entre el 

catàleg de drets fonamentals de la Carta Magna és indici de la gran importància que s’ha 

donat a aquest dret. En segon lloc, un altre dret fonamental a tenir en compte és el dret a la 
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llibertat d’expressió (art. 20 CE), el qual inclou “la llibertat per informar i difondre la 

informació conservada en continguts protegits per la propietat intel·lectual” (De Siqueira, 

2015, coincidint amb Sentftleben, 2004). I a més, s’ha de tenir present el dret a la intimitat 

personal i familiar (art. 18 CE), en la mesura que “impedeix que els titulars de dret de 

propietat intel·lectual exerceixin els seus drets exclusius en l’àmbit privat que correspon a 

cada persona, en la mesura que s'entén que l'impacte de l'ús privat d'una obra determinada 

seria insignificant” (De Siqueira, 2015, seguint a Guilbault, 2000). Finalment, l'art. 44.1 i 

2 CE estableix, com un principi rector de la política social i econòmica, l'obligació de poders 

públics de promoure l'accés a la cultura i la ciència i la investigació científica i tècnica en 

benefici de l'interès general. En tot cas, aquests preceptes coincideixen amb les finalitats 

que tenen els límits a la propietat intel·lectual, que segons Hugenholtz (1997) i Samuelson 

(2015) es poden resumir en la garantia de drets fonamentals, la protecció d’interessos 

públics o la correcció de fallides de mercat. Tot això serà desenvolupat a continuació. 

3.1. Les cites, la paròdia i els treballs d’actualitat 

Aquests límits es regulen als articles 32.1, 33, 35 i 39 TRLPI. Es fonamenten en el dret de 

la llibertat d’expressió, permetent una lliure circulació de les obres protegides per drets de 

propietat intel·lectual, tot i que aquesta llibertat s’ha d’exercir de manera proporcional i 

en equilibri amb els interessos dels autors de les obres. En efecte, en referència a les cites 

l’art. 32.1 TRLPI estableix que “és lícita la inclusió en una obra pròpia de fragments 

d'altres alienes de naturalesa escrita, sonora o audiovisual, així com la d'obres aïllades 

de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, sempre que es tracti d'obres ja divulgades i la 

seva inclusió es faci a títol de cita o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític. Aquesta 

utilització només es pot fer amb finalitats docents o de recerca, en la mesura justificada 

per la fi d'aquesta incorporació i indicant la font i el nom de l'autor de l'obra utilitzada”. 

D’aquesta manera, no es permet la citació completa d’una obra, sinó que ha d’estar 

limitada a fragments i amb finalitats docents i de recerca, i s’ha d’assenyalar-ne la font. 

Per la seva banda, l’art. 33.1 TRLPI dicta que quan els treballs d’actualitat hagin estat 

difosos pels mitjans de comunicació social, “podran ser reproduïts, distribuïts i 

comunicats públicament per qualsevol altre de la mateixa classe, citant la font i l'autor si 

el treball va aparèixer amb signatura i sempre que no s'hagués fet constar a l'origen la 

reserva de drets”. Tot això, sense perjudici del dret de l'autor a percebre la remuneració 

acordada o la que s'estimi equitativa. A més, seguint l’art. 33.2, es poden reproduir, 

distribuir i comunicar les conferències, les al·locucions, els informes davant dels tribunals 
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i altres del mateix caràcter que s'hagin pronunciat en públic, sempre es faci amb la finalitat 

exclusiva d'informar. Això es torna a repetir a l’art. 35 TRLPI: les obres per a informacions 

d’actualitat podran ser reproduïdes, distribuïdes i comunicades públicament quan ho 

justifiqui la necessitat informativa. 

En darrer lloc, la paròdia no requereix autorització del seu autor, sempre que no causi risc 

de confusió amb la obra ni perjudici a la mateixa o a l’autor (art. 39 TRLPI). 

3.2. Les reproduccions provisionals i les còpies privades 

Regulades a l’art. 31.1 i 2 TRLPI, es tracta de límits fonamentats en el dret a la intimitat: 

els titulars de les obres no poden estendre el seu ius prohibendi a l’àmbit privat de les 

persones que facin ús de la seva obra, ja que aquest ús té un impacte insignificant (i sempre 

que aquest ús sigui no lucratiu) (De Siqueira, 2015). Partint d’això, els actes de 

reproducció provisional (art. 31.1 TRLPI) no requeriran cap autorització del titular de la 

obra, sempre que no tinguin significació econòmica independent, que siguin transitòries o 

accessòries i que formin part d’un procés que busqui facilitar la transmissió en xarxa o la 

utilització lícita autoritzada per l’autor. I les còpies privades (art. 31.2 TRLPI) tampoc 

necessitaran autorització sempre que la còpia la realitzi una persona física exclusivament 

per al seu ús privat, no professional, i sense finalitats comercials. A més, la còpia ha de 

provenir d’una font lícita i no ha de ser objecte d’una utilització col·lectiva ni lucrativa, 

tot i que implicarà dret de remuneració per a l’autor de l’obra (art. 25 TRLPI).  

3.3. Finalitats educatives i d’investigació científica 

És un límit regulat a l’art. 32.3 i 4 TRLPI, i basat en el dret fonamental a l’educació i el 

principi rector de l’accés a la cultura, la ciència i la investigació científica. Segons l’art. 

32.3 TRLPI, “el professorat de l'educació reglada impartida a centres integrats al sistema 

educatiu espanyol i el personal d'Universitats i Organismes Públics de recerca en les 

seves funcions de recerca científica, no necessitaran autorització de l'autor o editor per 

realitzar actes de reproducció, distribució i comunicació pública de petits fragments 

d'obres”, sempre que l’ús de les obres sigui en context d’activitats educatives o amb 

finalitats d’investigació, sense finalitats lucratives, que siguin obres ja divulgades, i que 

s’assenyali la font i l’autor. Les obres no podran ser llibres de text, manuals o similars, 

excepte si s’impedeix l’accés il·lícit per part dels destinataris o si es la distribució es dona 

exclusivament entre personal investigador. A més, l’art. 32.4 TRLPI assenyala que tampoc 

requereix l’autorització de l’autor la reproducció parcial i distribució d’una obra sempre 
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que tals actes siguin amb finalitats educatives o d’investigació, que l’acte es limiti a un 

capítol de llibre, un article de revista o equivalent o en tot cas a no més del 10% del 

contingut d’una obra, que es realitzi per part de centres docents o universitaris i el seu 

personal, i que la distribució i l’accés es realitzin exclusivament entre alumnes i docents. 

3.4. Reproducció, préstec i consulta en determinats establiments 

Aquest límit (art. 37 TRLPI) no parteix d’un dret fonamental sinó que, a banda del principi 

rector de l’accés a la cultura, es basa en les fallides de mercat, que tenen lloc quan “els 

costos de transacció entre els titulars del dret i usuaris potencials d'obres protegides són 

tan alts que fan impossible la seva negociació, o bé quan el titular del dret és incapaç 

d'imposar-se de manera efectiva als usos no autoritzats” (De Siqueira, 2015). D’aquesta 

manera, cal trobar mecanismes que compensin els efectes no desitjats, com una 

compensació econòmica al titular de la obra. En efecte, l’art. 37.1 TRLPI estableix que 

“els titulars dels drets d'autor no es poden oposar a les reproduccions de les obres, quan 

aquelles es realitzin sense finalitat lucrativa pels museus, biblioteques, fonoteques, 

filmoteques, hemeroteques o arxius de titularitat pública o integrades en institucions de 

caràcter cultural o científic i la reproducció es faci exclusivament per a fins de recerca o 

conservació”. Aquests establiments tampoc necessitaran autorització per al préstec 

d’obres (art. 37.2 TRLPI), tot i que hauran de remunerar al seu titular (estant eximits els 

establiments públics que prestin servei a municipis de menys de 5.000 habitants i les 

biblioteques de les institucions docents integrades al sistema educatiu espanyol).  

3.5. Seguretat, procediments i actes oficials, i cerimònies religioses 

Finalment, cal tenir presents uns límits basats en la publicitat dels actes que es 

reprodueixen i en la finalitat, igualment pública, que tenen tals actes. Segons l’art. 31 bis 

TRLPI, no serà necessària l’autorització del titular d’una obra quan aquesta es reprodueixi 

amb finalitats de seguretat pública o per al desenvolupament de procediments 

administratius, judicials o parlamentaris. I seguint l’art. 38 TRLPI, tampoc cal autorització 

en els casos d’actes oficials de l’Estat, de les Administracions Públiques i de les 

cerimònies religioses, sempre que el públic assisteixi gratuïtament a tals actes i els 

intèrprets de les obres no rebin remuneració.  

4. L’ARTICLE 40 BIS TRLPI I LA DENOMINADA “REGLA DELS TRES PASSOS” 

Un altre aspecte a tenir en compte es troba a l’art. 40 bis TRLPI. Aquest precepte dicta que 

“els articles del present capítol (referint-se als límits de la propietat intel·lectual ja 
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analitzats) no es poden interpretar de manera que permetin la seva aplicació de manera 

que causin un perjudici injustificat als interessos legítims de l'autor o que vagin en 

detriment de l'explotació normal de les obres a què es refereixin”. Aquest article incorpora 

la “regla dels tres passos”, la qual té el seu origen en l’art. 9.2 del Conveni de Berna i està 

present, entre altres, en la Directiva 2001/29/CE (art. 5.5). D’aquesta manera, un ús de la 

propietat intel·lectual no requerirà autorització del seu titular (Solana, 2008), sempre que es 

donin 3 pressupòsits: primer, que sigui un ús previst com un límit en els articles 

corresponents; segon, que no afecti a la explotació normal de la obra en qüestió; i tercer, 

que no causi un perjudici injustificat en el seu titular. Finalment, com afirmen Solana (2008) 

i Castelló (2017), aquesta regla no comporta un nou límit a la propietat intel·lectual que 

flexibilitzi el sistema, sinó un criteri interpretatiu dels límits previstos de manera taxativa. 

5. EL IUS USUS INOCUI 

Per finalitzar la regulació i els límits de la propietat intel·lectual, cal mencionar la doctrina 

del ius usus inocui, de gran rellevància en aquesta recerca. A diferència dels anteriors límits, 

no està previst a cap text legal, sinó que és de creació jurisprudencial.  

En relació a la seva definició, en paraules de De Haro (1920) “Ius denota que es tracta d'un 

dret, no pas d'un permís ni de mera tolerància. Usus implica que s'actua sobre cosa d'un 

altre i per raó de jus, no per caprici ni per abús. Inocui significa que l'ús no causa perjudici, 

que és innocent o innocu, inofensiu... per tant, el ius usus inocui és el dret d'aprofitar-se 

d'una cosa aliena, fent-la servir per raó d'utilitat, sense que el propietari pateixi perjudici. 

Formulat així [...], es presenta com a subversiu de l'ordre jurídic, perquè aprofitar i a títol 

de dret el que és d’un altre sembla un atemptat al domini. No obstant això, el fenomen passa 

cada dia i el presenciem com una cosa tan natural que titllaríem d'abús del propietari tot 

acte d'oposició”. El ius usus inocui, per tant, no té necessitat d’autorització del titular d’allò 

que és objecte d’ús perquè allò contrari suposaria un abús de dret, la qual cosa no està 

emparada pel dret en virtut de l’art. 7 CC. És més precisament aquest precepte implica, 

segons Carrasco (2016), que el titular de la pretensió (el propietari del bé) que cedeix davant 

la contrapart (el tercer que usa el bé) no pot demandar a aquesta una compensació pel 

sacrifici que suposa no poder exigir protecció del seu dret, ja que aquesta implicaria abús. I 

no ho podria fer ni tan sols si l’afavorit millorés la seva posició a costa del titular.  

Tot i així, una part de la doctrina (Lasarte, 2019, Diez Picazo et al., 1981) interpreta que 

aquest ús de la propietat aliena ha de fonamentar-se necessàriament en la tolerància del seu 
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propietari, qui pot excloure a tercers del seu ús per poc substancial que sigui, ja que en cas 

contrari certes actuacions podrien ser constitutives de delictes de furt, usurpació o robatori 

(articles 234, 237 i 245 i ss. del Codi Penal). 

En tot cas, el més indicat és remetre’s a Fernández Domingo (2014), el qual cita allò 

establert per la jurisprudència del Tribunal Suprem (SSTS 533/2016 i 4086/2016): “no s'ha 

de prohibir allò necessari o útil que no fa mal a un altre, [...] es consagra el principi Quod 

tibi non nocet et alii prodest non prohibetur”. Aquest principi, que traduït significa “allò 

que no et perjudica i beneficia a algú no ha de ser prohibit” i que és el fonament del ius usus 

inocui, implica una concepció per part de la jurisprudència espanyola més propera a De 

Haro que no pas a Lasarte o Diez Picazo. És més, la STS 3942/2012 acaba per reconèixer 

que “d'acord amb l'art. 7.2 CC l'intent de prohibir l'ús innocu d'un dret es pugui rebutjar 

si aquest intent constitueix un exercici antisocial del mateix dret” (F. J. 5è, apartat 1r). 

Respecte del seu àmbit material, com afirmen els autors acabats de mencionar, el ius usus 

inocui s’ha aplicat tradicionalment en supòsits com la recollida de fruits caiguts de propietat 

aliena i rebutjats pel seu titular, o el pasturatge sobre restes del camp segat alienes que el 

seu propietari no pretén aprofitar. Però la jurisprudència espanyola ha anat construint més 

enllà el ius usus inocui, com un límit general al dret de propietat, sent necessari mencionar 

les SSTS 2063/1989, 1737/2003 i 2222/2009, entre altres, les quals mostren com s’ha estès 

a àmbits com la propietat horitzontal, immissions en propietat de finques confrontants, i 

intromissions en drets d’imatge de personalitats públiques, respectivament.  

I respecte la propietat intel·lectual? En la STS 3942/2012 (F.J. 5è, apartats 1r i 5è), de 

posterior anàlisi, el Tribunal Suprem ha contemplat el ius usus inocui assenyalant que l’art. 

40 bis TRLPI és manifestació de tal doctrina, a més de l’exercici de drets segons la bona fe, 

de la prohibició d’abús del dret i de la configuració del dret de propietat com un dret 

delimitat (arts. 7.1 i 7.2 del CC i 33.2 CE). D’aquesta manera, s’introdueix el ius usus inocui 

com un límit de caràcter genèric (Sganga i Scalzini, 2017), una excepció exògena a la 

legislació que obre la porta a una reforma que flexibilitzi, ara sí, el sistema i que permeti als 

tribunals adaptar la propietat intel·lectual a cada cas (Carbajo, 2013). 
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CAPÍTOL 2. EL FAIR USE: ORÍGENS, NATURALESA I REGULACIÓ  

 

1. HISTÒRIA I NATURALESA DEL FAIR USE 

Com a punt de partida del fair use cal considerar l’Estatut de la Reina Anna d’Anglaterra 

de 1710, el qual va implicar, segons Sag (2011), la creació dels criteris casuístics d’allò que 

l’Estatut denominava com a fair abridgment (“resum just”) i que en un futur composarien 

el fair use: efectes en el mercat, quantitat copiada i usos transformatius. Els resums d’obres, 

així, no constituirien infraccions sempre que no causessin perjudici en base a aquests 

factors. De totes maneres, per trobar un primer antecedent sòlid del fair use cal atendre, 

seguint a Ibáñez (2013), als casos de Gyles v. Wilcox (Anglaterra, 1741) i Folsom v. Marsh 

(Estats Units d’Amèrica, 1841). Aquestes primeres sentències ja havien començat a perfilar 

els límits als drets de propietat intel·lectual a partir de l’Estatut de 1710. Casos posteriors 

(com ara els resolts a Anglaterra de Roworth v. Wilkes, 1807 i Branwell v. Halcomb, 1836) 

seguirien aquesta doctrina, i a partir d’aquests orígens es va desenvolupar el fair use. 

Posant el focus en el propi fair use, és un terme anglosaxó que traduït significa “ús just” o 

“ús lleial”. És una figura pròpia de la legislació angloamericana que empara supòsits no 

taxats d’usos d’obres o marques alienes (excloent les patents, segons O’Rourke, 2000 i 

Allen, 2002), sense vulnerar drets d’autor protegits per Copyright. Respecte de la seva 

naturalesa, tal i com assenyalen Aufderheide et al. (2019), la del fair use és una excepció al 

monopoli dels drets de propietat intel·lectual, que no implica una substitució ni una simple 

còpia de la obra original, sinó una expressió de la mateixa en un nou ús (Leval, 1990).  

Sumat a allò anterior, i per facilitar la comprensió de la naturalesa del fair use, es pot tenir 

en compte el comentari de Hoffman (2020) en referència a la Copyright Act dels Estats 

Units d’Amèrica i a la jurisprudència dels casos de Cariou v. Prince (2013) i Oyewole v. 

Ora (2018): “la doctrina del fair use té com a objectiu [...]promoure el progrés de la ciència 

i les arts útils per protegir les obres secundàries que transformen una obra original en nova 

informació, nova estètica, noves visions i enteniments. Proporciona una defensa afirmativa 

contra la infracció, i pretén protegir les obres secundàries que afegeixen valor a l'original, 

que utilitzen l'obra original com una matèria primera, transformada en la creació de una 

nova informació, una nova estètica, noves idees i noves comprensions” (Hoffman, 2020). 
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En tot cas cal tenir en compte que el fair use és una excepció de caràcter genèric (Herrera, 

2015), de manera que cal analitzar cada cas concret per determinar si l’ús d’una obra aliena 

queda emparat pel fair use o si és una infracció dels drets d’autor, i sempre tenint en compte 

la seva regulació concreta. I finalment, resta assenyalar que aquest sistema, característic del 

dret anglosaxó, es contraposa al model continental europeu, fonamentat en l’enumeració 

taxativa de les limitacions i usos no infractors d’obres alienes. Ara bé, segons s’ha comentat 

al Capítol 1, també hi ha un límit sui generis: el ius usus inocui. 

2. EL FAIR USE I EL IUS USUS INOCUI 

Vista la naturalesa del fair use, sembla raonable trobar certs paral·lelismes amb la del ius 

usus inocui, ja comentada al Capítol 1. Les dues són doctrines amb orígens jurisprudencials 

que tenen com a objecte l’establiment de límits genèrics als drets de propietat intel·lectual, 

tal i com assenyala Vide (1989). En el cas d’Espanya, i com ja s’ha avançat al mateix Capítol 

1, aquesta relació entre les dues doctrines té la seva manifestació en la STS 3942/2012. 

La sentència serà analitzada al Capítol 3, però aquí és rellevant perquè considera (F.J. 5è, 

apartats 1r i 5è) que la referència feta al fair use per part de l’Audiència Provincial de 

Barcelona en la seva sentència no és contrària al sistema de fonts de l’ordenament jurídic 

espanyol, ja que “s’enllaça amb una figura pròpia del dret immobiliari, el “ius usus inocui” 

o “dret a l'ús innocu del dret aliè”. I és que el ius usus inocui, en tant que reconegut 

jurisprudencialment i unit a la funció social de la propietat i la prohibició de l’exercici 

antisocial d’un dret propi (arts. 33.2 CE i 7.2 CC), no és aliè a l’ordenament jurídic 

espanyol, de manera que aquesta consideració per part del Tribunal es pot considerar, doncs, 

com un indici sobre la similitud entre ambdues doctrines.  

Per acabar, cal assenyalar que la similitud entre el fair use i els límits als drets de propietat 

intel·lectual del dret continental, incloent el ius usus inocui, ja ha estat anotada per part de 

la doctrina. Serrano (2000) i Forns (1951) en són exemples. El primer no aprecia “que 

existeixin grans diferències entre la doctrina del fair use i la configuració dels límits al dret 

d'autor al nostre ordenament” (fent referència a l’ordenament espanyol), i el segon posa 

èmfasi en el fet que “si fem una ullada a les diverses lleis nacionals per veure l'aplicació 

pràctica a què han arribat als diferents països les restriccions legals, podem comprovar 

que la majoria admeten la utilització honesta de citacions, resums o paràgrafs textuals per 

a estudis privats, comentaris , treballs crítics, etc., que els anglosaxons coneixen amb el 

nom de fair use”. Finalment, Domingues (2015) arriba a afirmar “l'excepció del fair use, 
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d'origen anglosaxó i que inspira l'art. 40 bis LPI”. Tenint en compte que, com es va 

assenyalar en el Capítol 1, precisament l’art. 40 bis TRLPI és manifestació del ius usus 

inocui en el dret espanyol, tot sembla apuntar a una certa relació entre aquest i el fair use. 

3. EL FAIR USE EN PERSPECTIVA COMPARADA 

3.1. Els Estats Units d’Amèrica 

El cas dels Estats Units és el màxim exponent del fair use regulat. Cal tenir en compte la 

Copyright Act (1976), concretament la Secció 107 del Títol 17 de la mateixa. Seguint a 

Claflin (2020), aquesta Secció d’una banda preveu una llista no exhaustiva de supòsits de 

fair use (preveient de manera general que “la reproducció en còpies o enregistraments 

fonètics o per qualsevol altre mitjà amb finalitats com ara crítiques, comentaris, 

reportatges de notícies, ensenyament o investigació, no és una infracció”). I de l’altra, 

inclou els següents quatre factors que cal analitzar en cada cas concret per determinar 

l’existència d’infraccions: “(1) la finalitat i el caràcter de l'ús, incloent si aquest ús és de 

naturalesa comercial o té finalitats educatives sense ànim de lucre; (2) la naturalesa de 

l'obra amb drets d'autor; (3) la quantitat i la substancialitat de la part utilitzada en relació 

amb l'obra amb drets d'autor en el seu conjunt; i (4) l'efecte de l'ús sobre el mercat 

potencial o el valor de l'obra amb drets d'autor”.  

El primer factor, tal i com assenyalen Claflin (2020) i Beebe (2020), qüestiona si la nova 

obra aporta un nou resultat amb un propòsit diferent, de manera que altera la primera obra 

de la qual fa ús per crear una nova expressió. També es tracta la comercialitat de la nova 

obra, de manera que si aquesta s’aprecia pot impedir apreciar fair use, tot i que no 

necessàriament si es pondera amb altres drets com la paròdia, tal i com es va establir en el 

cas de Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc (1994).  

El segon factor, en canvi, analitza la naturalesa de l’obra protegida, analitzant si la obra és 

inèdita o ja ha estat publicada, donant major protecció al primer cas (tot i no ser un factor 

determinant) segons es va concloure al cas de Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation 

Enters (1985). També es té en compte la creativitat de la obra protegida: a major 

creativitat, major dificultat per apreciar fair use, tot i que no és impediment si el nou ús és 

suficientment transformatiu (Blanch v. Koons, 2006). 

El tercer factor, per la seva banda, examina el caràcter substancial del fragment de la obra 

protegida que s’ha fet servir en la obra nova. Cal analitzar, dins del conjunt de la obra 

protegida, quina part de la mateixa representa el fragment en qüestió. Però tal i com 
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assenyala el Tribunal Suprem en el ja mencionat cas Harper & Row, l’ús d’una obra no 

es pot defensar pura i simplement en el caràcter no substancial del fragment copiat, ni la 

quantitat de la obra original que no s’ha copiat, sinó que és necessari un anàlisi específic 

dels fets concrets i sempre tenint en compte els altres tres factors.  

Finalment, el quart factor té en compte, seguint allò indicat en el citat cas Campbell, no 

només el perjudici sobre la obra protegida en el mercat, sinó també el dany al propi mercat. 

Per considerar aquest quart factor, els tribunals poden analitzar si l’ús de la obra protegida 

té caràcter complementari a aquesta mateixa o si té com a finalitat la seva substitució en 

el mercat, tal i com mostren casos com ara Kienitz v. Sconnie Nation LLC (2014) o Ty, 

Inc. v. Publications Intternational Ltd. (2002). 

3.2. Altres països amb regulacions del fair use 

El fair use no és exclusiu dels Estats Units. Segons Jonathan (2015), aquesta doctrina 

també està present i regulada a diversos països, entre els quals destaquen Malàisia, 

Polònia, Singapur, Bangladesh, Israel, Corea del Sud, Filipines, Sri Lanka, Taiwan i 

Uganda. Ara bé, Geller (2009) considera que, en puritat, només Israel reconeix plenament 

i regula el fair use: la seva Copyright Act de 2007 preveu el fair use en casos d’ús d’obres 

“amb finalitats com ara estudis privats, investigacions, crítiques, revisions, informes de 

notícies, citacions o instruccions o proves per part d'una institució educativa” (art. 19.a), 

i també preveu els quatre factors previstos en la legislació dels Estats Units per determinar 

en cada cas concret si hi ha fair use o no (art. 19.b). 

En relació a la resta de països, per fer referència a alguns exemples, a Malàisia es va 

introduir una esmena l’any 2012 a la Copyright Act de 1987 (secció 13, subsecció 2) la 

qual, tot i fer servir el terme “fair dealing” i introduir altres modificacions formals, a la 

pràctica preveu el fair use per a casos de “investigació, estudi privat, crítica, ressenya o 

reportatge de notícies o esdeveniments d'actualitat”. També s’afegeixen els quatre factors 

previstos en les legislacions d’Israel i dels Estats Units, de igual manera que en els casos 

de Singapur (esmena de l’any 2004 a la secció 35 de la Copyright Act de 1987) i Corea 

del Sud (esmena de l’any 2011 a la secció 4, subsecció 2 de la Copyright Act de 1957). 

3.3. Països amb regulacions del fair dealing 

Hi ha altres països on, tot i no preveure la figura del fair use, s’inclouen en les seves 

legislacions un conjunt taxatiu d’excepcions concretes als drets d’autor conferits pel 

sistema de Copyright. Això és conegut com a fair dealing. 
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Segons Jonathan (2015), els països que han adoptat aquest sistema pertanyen a la tradició 

del common law, i dels quals cal destacar Austràlia, Canadà, la Índia, Nova Zelanda, 

Sudàfrica i el Regne Unit. Cada país adopta en la seva regulació els supòsits de fair dealing 

que consideri en una llista taxativa. A tall d’exemple, al Regne Unit existeix la Copyright, 

Designs and Patents Act (1988), la qual a les seves Seccions 29, 30 i 178 preveu 

expressament com a excepcions del fair dealing la investigació i estudi privats (sempre 

no comercials), les crítiques, ressenyes i citacions d’obres, els informes de notícies, la 

paròdia, la caricatura i la il·lustració per a la docència. 

3.4. El debat sobre el Conveni de Berna 

Com ja s’ha mencionat al Capítol 1, l’art. 9.2 del Conveni de Berna preveu la coneguda 

com a “regla dels tres passos”. Doncs bé, Dworkin (2012) es pregunta si l’aplicació del 

fair use està inclosa en aquest precepte. Allen (2002) sosté que seria possible transposar 

el fair use al dret internacional (incloent el Conveni de Berna en el seu article 9.2), un cop 

hagi estat reinterpretat per ser compatible amb les excepcions taxatives pròpies dels països 

de dret continental. Bently i Aplin (2018), en canvi, van més enllà i conclouen que el fair 

use no només està previst en el Conveni, sinó que és de caràcter obligatori, tot i que 

argumenten que no es preveu a l’art. 9.2, sinó a l’art. 10.1, que tracta de citacions lliures 

d’obres alienes.  

L’art. 10.1 del Conveni estableix que “són lícites les cites preses d'una obra que s'hagi fet 

lícitament accessible al públic, a condició que es facin conforme als usos honrats i en la 

mesura justificada per la finalitat que es persegueixi, comprenent les cites d'articles 

periodístics i col·leccions periòdiques sota la forma de revistes de premsa.”. Partint 

d’aquest precepte, Bently i Aplin, a més d’altres autors anglosaxons incloent Goldstein 

(2001) o Ginsburg (2006), però també autors continentals com ara Xalabarder (2009) o 

Hugenholtz (2010), entre altres, interpreten que s’estableix un límit obligatori a qualsevol 

dret d’autor. Assenyalen, a més, que tal dret d’ús no està limitat únicament a obres 

literàries, ja que l’article fa referència a obres en general, per la qual cosa els autors 

sostenen que es permet “citar” fragments d’obres musicals, artístiques o audiovisuals en 

obres pròpies. 

En tot cas, els autors no arriben a afirmar categòricament que aquest precepte inclogui el 

fair use, sinó que finalment conclouen que “queda clar que l'excepció de "citació justa" 

s'acosta molt a ser una excepció de fair use” (Bently i Aplin, 2018). 
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CAPÍTOL 3. EL FAIR USE A LA JURISPRUDÈNCIA ESPANYOLA 

 

1. OBRES CIENTÍFIQUES I DE RECERCA 

Per aquestes obres s’entén aquelles de caràcter acadèmic i/o destinades a finalitats docents 

i d’investigació. En aquest àmbit s’ha de considerar la Sentència de l’Audiència Provincial 

de Saragossa del 2 de desembre de 1998, número 2824/1998 (Secció Cinquena, recurs 

nº136/1998 i ponent Pedro Antonio Pérez Garcia. ECLI:ES:APZ:1998:2824). En aquesta 

resolució, es va tractar un recurs d’apel·lació en el marc d’un litigi on la part actora, el 

Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), havia interposat demanda contra la 

Universitat de Saragossa per la reproducció no consentida de determinats llibres. Tal 

demanda havia estat desestimada pel Jutjat de Primera Instància nº10 de Saragossa, 

apreciant que la demandada havia actuat sota l’empara de finalitats docents dins del seu 

centre i del dret de cita (arts. 37 i 32 TRLPI respectivament). 

L’Audiència Provincial, en canvi, va determinar que no s’havia demostrat que les còpies en 

qüestió es realitzessin amb finalitats d’investigació, requisit essencial de l’art. 37 TRLPI, i 

que l’accés a les mateixes no estava limitat a professors i doctorats, sinó també a alumnes i 

tercers aliens al centre, cobrant un preu per les còpies i sense remunerar als autors de les 

obres copiades. Sumat a això, l’Audiència va sostenir que l’art. 32 TRLPI no autoritza la 

realització indiscriminada de còpies, sinó fragments d’obres alienes, i per tant la demandada 

no havia actuat emparada en cap d’aquests límits. També es va assenyalar que tal actuació 

no estava emparada en la còpia privada (art. 31 TRLPI), tenint en compte que les còpies 

s’havien distribuït a canvi d’un preu fix i per tant amb caràcter comercial. 

La importància d’aquesta sentència es mostra en el concepte de còpia privada que sosté: 

“ha estat necessari establir uns límits a aquests possibles mitjans de reproducció de les 

obres ja divulgades sense autorització del seu autor, que vénen disposats a l'article 31 de 

la Llei [...], apareixent així el concepte de "còpia privada" […], cosa que en doctrina 

anglosaxona s'ha definit "fair use" -ús lleial-, això és, un privilegi atorgat al públic en 

general per utilitzar de manera raonable una obra protegida per la propietat intel·lectual 

sense el consentiment del seu propietari, […] cal tenir en compte els quatre factors 

següents. 1r.- La destinació i el caràcter de l'ús i, principalment, la naturalesa comercial 

d'aquell o la seva destinació a fins no lucratius; 2n.- La naturalesa de l'obra protegida; 

3r.- El volum i la importància de la part utilitzada en relació amb el conjunt de l'obra 
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protegida; i 4t.-. La influència de l'ús sobre el mercat potencial de l'obra protegida o sobre 

el seu valor [...]. Amb relació al primer element, s’oposen els "fins comercials" a "fins 

educatius i no lucratius"; amb relació al segon, s'afegeix que en l'interès públic poden 

entrar en consideració pel que fa a la lliure circulació les obres d'informació però per a les 

obres de distracció ha de predominar l'interès dels autors; i amb relació al tercer criteri 

s'afirma que el volum de l'obra no pot ser invocat quan es tracta de reproducció d'obres 

senceres o del seu contingut” (F. J. 2n). 

D’aquest paràgraf es poden extreure diverses conclusions rellevants. En primer lloc, 

l’Audiència estableix l’equivalència entre el fair use i el límit de la còpia privada, 

conceptualitzant la còpia privada en relació al fair use. En segon lloc, no fa referència al 

fair use de manera general o poc concreta, sinó que cita sense deixar cap marge de dubte 

els requisits del fair use segons la normativa dels Estats Units, de igual manera a com s’ha 

fet en la present investigació en el Capítol 2. I finalment, fruit de les dues conclusions 

anteriors, l’Audiència ha fet servir el fair use en relació a la còpia privada per determinar 

que la demandada no ha actuat sota el dret de la còpia privada, ja que “les reproduccions 

obtingudes així no constitueixen el concepte de còpia privada que abans s'ha exposat” (F. 

J. 3r), fent aquí referència al paràgraf del Fonament Jurídic Segon ja citat. 

2. OBRES VISUALS 

Són obres visuals les creacions gràfiques, pictòriques o plàstiques que compleixen una 

funció expressiva o estètica. L’anàlisi es centrarà en la Sentència de l’Audiència Provincial 

de Madrid del 26 de febrer de 2007 número 2170/2007 (Secció 13ª, recurs nº793/2005 i 

ponent José Luis Zarco Olivo. ECLI:ES:APM:2007:2170) i la Sentència de l’Audiència 

Provincial de València del 23 de maig de 2019 número 2330/2019 (Secció Novena, recurs 

nº2107/2018 i ponent Luis Seller Roca de Togores. ECLI:ES:APV:2019:2330). 

2.1. La Sentència de l’Audiència de Madrid i la reproducció no consentida a l’enciclopèdia 

Gran Referencia Anaya 

En aquest cas, l’Audiència va resoldre un recurs d’apel·lació producte d’un litigi on 

l’actora, l’entitat Visual, Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP), havia 

interposat demanda contra Grupo Anaya, S.A. per la reproducció no autoritzada de certes 

creacions visuals i artístiques titularitat de la demandant a diversos llibres de text, incloent 

l’enciclopèdia Gran Referencia Anaya. La demanda havia estat desestimada pel Jutjat de 

Primera Instància nº1 de Madrid, el qual va determinar que la demandada havia actuat en 
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virtut del dret de cita (art. 32 TRLPI). L’Audiència va confirmar la sentència recorreguda, 

defensant que és lícita la inclusió en una obra pròpia de fragments d’obres de caràcter 

fotogràfic, plàstic o anàleg, sempre que es realitzi a títol de cita o anàlisi, comentari o 

judici crític. Els drets dels autors no eren il·limitats, sinó que tenien com a naturals límits 

com les cites, d’acord amb la funció social del dret de propietat, el dret d’accés a la cultura, 

el dret a l’educació i el dret a la informació (arts. 33.2, 44, 27 i 20.1 CE).  

Però a més, aquesta sentència també menciona el Conveni de Berna, recorrent als arts. 9.2 

i 10.1: “la doctrina configura els límits entre els quals es troba el "dret de cita" demanant 

el concurs dels següents requisits: a) Que la utilització d'obres alienes comporti alguna 

de les modalitats previstes a l'article 32, és a dir, cita, anàlisi, comentari o judici crític 

[…]; b) Que la incorporació de l'obra aliena només persegueixi algun dels fins legalment 

previstos, és a dir, la docència o investigació interpretades en sentit ampli, equivalent al 

terme "usos honrats" que exigia l'article 10.1 del Conveni de Berna [...]; i c) Que la cita 

es realitzi "en la mesura justificada per la finalitat que es persegueix", expressió -a la 

qual s'equiparen l’"ús legal" o "fair use"- introduïda també en el Conveni de Berna” (F. 

J. 3r, paràgraf 20). 

Aquesta sentència té en compte l’art. 10.1 del Conveni de Berna a l’hora d’establir els 

requisits del dret de cita. Aquest precepte presenta una gran rellevància, la qual ja ha estat 

explorada al Capítol 2 de la present investigació: implica una possible inclusió del fair use 

en el Conveni de Berna. I si el contingut de l’art. 10.1 s’introdueix com un requisit per al 

dret de cita, indirectament es pot establir una connexió amb el fair use. Ara bé, aquesta no 

és la única referència al fair use per part de la sentència: el darrer requisit contemplat per 

la sentència implica que la cita es realitzi “en la mesura justificada per la finalitat que es 

persegueix”, expressió present en el mateix art. 10.1 i equiparada explícitament pel 

tribunal al fair use. Tot això en conjunt, doncs, implica una possible concepció del fair 

use com a referent dels requisits del dret de cita, en el marc del Conveni de Berna.  

2.2. La Sentència de l’Audiència de València i la reproducció no consentida al diari Levante-

El Mercantil Valenciano 

En aquest litigi, es va resoldre un recurs d’apel·lació a causa d’una controvèrsia on s’havia 

presentat per part de la particular M. Y. una demanda contra la Editorial Prensa 

Valenciana per la publicació de quatre fotografies sense consentiment del seu titular al 

diari Levante-El Mercantil Valenciano sobre unes catàstrofes naturals de 1960 i 1962. El 
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Jutjat del Mercantil nº1 de València havia estimat íntegrament la demanda per declarar 

infringits els drets de propietat intel·lectual de la part actora i no apreciar que la 

demandada hagués actuat emparada en la necessitat informativa de les fotografies 

divulgades per raons d’actualitat (art. 35 TRLPI). 

L’Audiència va confirmar la sentència recorreguda, sostenint que l’art. 35 TRLPI no 

inclou tota necessitat informativa d’obres protegides, sinó que s’ha d’interpretar tal límit 

de manera restrictiva i en relació als interessos superiors que el fonamenten. A més, va 

considerar que l’ús legítim d’una obra s’havia de fer d’acord amb la bona fe, la idoneïtat 

i la proporcionalitat (art. 7 CC). Partint d’això, va concloure que la publicació de les 

fotografies no responia a la necessitat d’informar sobre un esdeveniment d’actualitat, 

requisit de l’art. 35 TRLPI, i va desestimar el recurs. 

Aquesta sentència, en relació al fair use, realitza una aportació de caire conceptual, més 

que no pas una consideració de fons. Quan menciona l’art. 7 CC, explica que és necessari 

que “l’ús legítim de l'obra aliena a fi de l'exercici del dret d'informació, s'hagi de fer 

d'acord amb les exigències de la bona fe (fair use dels nord-americans que aplica a 

aquesta matèria) que imposen que es valora la idoneïtat i la proporcionalitat de la 

conducta. En definitiva, el que cal evitar és que, a l'empara del dret a informar, s'utilitzi 

més del que és imprescindible un dret aliè, generant la mínima lesió als interessos de 

l'autor de l'obra” (F. J. 4t, paràgraf 8). Per tant, l’Audiència associa el fair use a 

l’exigència de la bona fe a l’hora d’exercir un dret (en aquest cas, el d’informació), i a la 

necessitat de produir el mínim impacte possible en els interessos de l’autor de l’obra 

protegida, però no aprofundeix en aquesta qüestió més enllà d’aquestes consideracions. 

3. OBRES MUSICALS 

Aquest tipus d’obres inclou tota composició, amb lletra o sense ella, que està formada per 

una combinació de sons. La sentència principal és la Sentència del Jutjat del Mercantil nº6 

de Madrid, del 13 de gener de 2010 número 30/2010 (Nº de recurs 1327/2007 i ponent 

Francisco Javier Vaquer Martin. ECLI:ES:JMM:2010:30). També existeix la Sentència de 

l’Audiència Provincial de Madrid del 28 de desembre de 2005 número 15654/2005 (Secció 

13ª, nº de recurs 72/2005 i ponent José Luis Zarco Olivo. ECLI:ES:APM:2005:15654). 

3.1. La Sentència del Jutjat de Madrid i la originalitat d’Aserejé 

En aquesta sentència, la discogràfica nord-americana Bernard Edwards Company, LLC 

havia presentat demanda contra el particular D. A. i la mercantil Sony ATV Music 



Capítol 3. El fair use a la jurisprudència espanyola 

Treball de Fi de Grau 
 

 

22 
 

Publishing Holding, Sociedad en Comandita, a causa d’una adaptació no consentida (art. 

21 TRLPI) de l’obra Rappers delight per part de l’obra Aserejé, i en cas que es tractés 

d’una paròdia de l’obra, a causa de la no remuneració per la seva explotació. En contra 

d’això, les co-demandades defensaven la originalitat d’Aserejé. 

El tribunal va analitzar la originalitat de l’obra assenyalant que segons els arts. 2.3, 8 i 12 

del Conveni de Berna la transformació d’una obra anterior requereix l’aparició d’un nou 

objecte de propietat intel·lectual, una obra nova, i que és necessari un esforç creatiu per 

part de l’autor. D’aquesta manera, la mera presència d’elements d’una obra anterior en 

una nova no suposa automàticament plagi o transformació en obra nova, sinó que cal 

valorar els elements idèntics i diferencials d’ambdues obres i determinar si són essencials 

o merament accessoris. Partint de tot això, el tribunal va concloure que entre les dues obres 

existeixen elements substancials diferencials: la composició melòdica, l’estil musical i el 

ritme són diferents, de manera que Aserejé només adhereix la cadència rítmica de recitació 

i la parcial fonètica d’alguns sons provinents de Rappers delight, elements no essencials 

en cap de les dues obres. Per tant, el tribunal va desestimar íntegrament la demanda. 

Però més enllà d’això, la significació de la sentència consisteix en la consideració que fa 

del fair use: “resulta, per això, de tal objecte processal, que la primera de les qüestions 

lògiques a resoldre és si "Aserejé" és una obra original -com sostenen les demandades- o 

si ens trobem davant d'una obra derivada de l'art. 21 TRLPI, de la naturalesa del qual -

almenys de manera parcial i híbrida- participa l'obra paròdica de l'art. 39 TRLPI; de 

manera que una resposta positiva a l'originalitat faria decaure la pretensió del 

demandant, en tant que sustentada en l'existència de transformació generadora d'obra 

derivada; i una resposta positiva a la qualitat de derivada de l'obra litigiosa portaria al 

necessari examen de la concurrència o no d'obra paròdica i a l'anàlisi dels paràmetres 

del fair use” (F. J. 3r, paràgraf A). Posteriorment, el tribunal acaba concloent que “resulta 

que la utilització parcial de la composició fònica d'escasos versos de l'obra de la 

demandant i la seva recitació amb ritme semblant a l'obra "Aserejé", on el seu creador 

ha disposat de manera expressa una cita o evocació mínima de "Rappers" […], suposen 

un "fair use" d'obra precedent dins d'obra original nova” (F. J. 6è, paràgraf C). 

Com es pot comprovar dels fragments citats, la sentència fa servir el fair use en dos sentits: 

en primer lloc, per determinar si l’obra nova, en cas de no ser original, constituiria un ús 

lícit de la obra original en base als paràmetres del fair use; i en segon lloc, per concloure 
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que l’ús d’elements d’escassa entitat de l’obra original suposen un fair use d’aquesta 

última. Donat que Aserejé és considerada com una obra original, el tribunal no entra a 

considerar l’aplicació dels paràmetres del fair use, i per tant no es pot deduir quin concepte 

del mateix hauria concebut. I en segon lloc, el tribunal relaciona el fair use amb l’ús poc 

substancial d’elements de l’obra original, la qual cosa podria correspondre’s amb el tercer 

paràmetre del fair use nord-americà (importància de la part copiada dins de l’obra 

original). Però el tribunal no aprofundeix en la qüestió i ho defineix de manera clara. 

3.2. La Sentència de l’Audiència de Madrid i la reproducció no consentida de 62 cançons 

D’altra banda, en aquesta altra sentència es va resoldre un recurs d’apel·lació en un litigi 

entre les companyies Sony Music Entertainment Spain, S.A. (demandant) i Star Music 

Records, S.L. i Unidad Editorial, S.A. (co-demandades) per l’explotació no autoritzada de 

62 gravacions musicals. En paraules del tribunal, “és de significar que, fins i tot des de 

diferent perspectiva amb què es contempla la protecció dels drets de propietat intel·lectual 

als països, com el nostre, basats en l'esquema continental, davant del sistema del fair use 

-de tradició anglosaxona, basat en el copyright- menys rigorós que aquell, es restringeix 

la possibilitat d'usar una obra protegida pel copyright sense necessitat d'autorització del 

seu titular quan afecti i sigui competitiu dins del mercat comercial de l'obra i, per tant, 

perjudicial per al titular esmentat” (F. J. 5è, paràgraf 12). L’Audiència, doncs, estableix 

una comparació entre el fair use i el sistema de dret continental de protecció dels drets de 

propietat intel·lectual, assenyalant que el primer és menys rigorós que el segon, i que 

igualment protegeix l’obra original en els supòsits on el seu ús per part de tercers afecti al 

mercat de l’obra original i causi perjudici al seu titular. Però més enllà d’aquesta aportació, 

la sentència no considera el fair use per resoldre el fons de la controvèrsia, sinó que es 

limita a confirmar la seva conceptualització, realitzada al Capítol 2 d’aquesta recerca. 

4. OBRES AUDIOVISUALS 

Es poden definir com aquelles creacions que són expressades mitjançant una sèrie d'imatges 

associades, amb sonorització o sense, que estiguin destinades a ser mostrades a través 

d'aparells de comunicació de la imatge i del so (art. 86 TRLPI). Cal examinar les Sentències 

de l’Audiència Provincial de Barcelona del 19 d’abril de 2004 número 4727/2004 (Secció 

15ª, nº de recurs 593/2002 i ponent Luís Garrido Espa. ECLI:ES:APB:2004:4727) i del 20 

de juliol de 2005 número 7996/2005 (Secció 15ª, nº de recurs 65/2003 i ponent Ignacio 

Sancho Gargallo. ECLI:ES:APB:2005:7996). També existeix la Sentència de l’Audiència 

Provincial de Madrid número 22238/2013, analitzada al darrer apartat d’aquest Capítol. 
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Respecte de les sentències de l’Audiència de Barcelona, la Sociedad General de Autores y 

Editores (SGAE) havia interposat demandes separades contra el particular D. F. i contra 

S.I.T. Telcoimat, S.A. per la reclamació d’unes remuneracions per drets de còpia privada 

(arts. 25 i 31 TRLPI) d’unes obres emmagatzemades en CDRs que el demandat no havia 

efectuat. El Jutjat de Primera Instància nº48 de Barcelona i el nº2 de Cornellà van estimar 

íntegrament les demandes, i l’Audiència Provincial va confirmar les sentències d’instància.  

Ara bé, aquestes sentències van motivar cada una un mateix vot particular, en els quals es 

sosté que el dret de remuneració “s'estableix com una obligació legal de naturalesa jurídic-

civil a fi de compensar als autors pels perjudicis que poguessin derivar-se d'aquelles 

limitacions […]. Aquest sistema, seguit pels països del nostre entorn, difereix del límit per 

fair use que el dret anglosaxó estableix sobre això. El que és específic d'aquest dret resulta 

que els que estan obligats a pagar la remuneració no són els que efectuen la reproducció 

legalment autoritzada, sinó els que es beneficien o lucren per la reproducció que fan altres, 

és a dir, els que creen la possibilitat de fer les còpies, introduint al mercat els equips i 

materials necessaris per a la seva producció” (F. J. 2n, paràgraf 2). 

Aquestes sentències, de igual manera que altres ja comentades, realitzen una consideració 

del fair use més conceptual que no substantiva. En aquest cas, en relació a la remuneració 

dels autors per còpia privada, mentre en el dret continental existeix un sistema compensatori 

per als autors d’obres objecte de limitacions, en el cas del fair use es preveu tal compensació 

econòmica en casos de còpia per part d’aquells qui subministren els materials de tals còpies. 

5. OBRES LITERÀRIES 

Aquestes obres són creacions que expressen idees o fets mitjançant paraules escrites. Les 

dues sentències a estudiar aquí són la Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona del 

26 de maig de 2006 número 14885/2006 (Secció 15ª, nº de recurs 168/2005 i ponent Jordi 

Lluis Forgas Foch. ECLI:ES:APB:2006:14885) i la Sentència de l’Audiència Provincial de 

Madrid del 25 de juliol de 2019 número 8211/2019 (Secció 28ª, nº de recurs 1094/2019 i 

ponent José Manuel De Vicente Bobadilla. ECLI:ES:APM:2019:8211).  

5.1. La Sentència de l’Audiència de Barcelona i l’ús il·legítim de l’article Los mejores 200 

CD’s de los 90 

En aquesta sentència es va resoldre un recurs d’apel·lació fruit d’una controvèrsia on la 

part actora, Ediciones Rock de Lux S.L., havia interposat demanda contra Portal Mix S.L. 

per una violació de la marca ROCKDELUX (de número 2516984) i un ús il·legítim de la 
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seva obra Los mejores 200 CD’s de los 90, un article de revista. Donat que la sentència 

pren en consideració el fair use en relació a l’ús de l’article i no en referència a la violació 

de la marca, es centrarà l’anàlisi en l’ús de l’obra escrita.  

El Jutjat de Primera Instància nº23 de Barcelona va estimar la demanda, apreciant que la 

demandada va publicar a la seva pàgina web www.portalmix.com 22 fitxes amb 

comentaris sobre discos musicals i bona part del contingut original de l’obra de la part 

actora, constituint-ne un ús il·legítim. I per la seva banda, l’Audiència Provincial va 

confirmar la sentència d’instància: partint de l’existència del dret de cita (art. 32 TRLPI i 

art. 10 del Conveni de Berna), i el límit als mateixos que constitueixen l’art. 40 bis TRLPI 

i l’art. 9.2 del Conveni, va concloure que l’ús d’una obra ha de ser honrat, i la cita de la 

mateixa ha d’estar justificada amb la finalitat que persegueix i no ha de causar un perjudici 

injustificat als interessos de l’autor o a l’explotació normal de l’obra. A aquests efectes, 

va considerar que cal tenir en compte, entre altres elements, la quantitat de material citat 

per apreciar o no la normalitat de les cites i la concurrència o no d’una mera recopilació o 

antologia, actuacions no emparades per l’art. 32 TRLPI. Per tot això, l’Audiència va 

apreciar que la demandada no havia actuat en virtut del dret de cita ja que s’havia limitat 

a reproduir fragments de l’obra aliena sense finalitats d’anàlisi, comentari o judici crític, 

actuant sense bona fe i realitzant un ús anormal de l’obra original. 

A banda de tot això, el fair use té rellevància en dos moments d’aquesta sentència. En 

primer lloc, quan l’Audiència valora els límits al dret de propietat intel·lectual, explica 

que “els articles 32 i 35 operen a manera d’excepcions o, més ben dit, de límits a l'exercici 

dels drets que la llei atorga [...]. No obstant això, existeixen els límits a aquests límits que, 

dins del principi general de fair use dels drets, estableixen tant l'article 9.2 del Conveni 

de Berna, de 9 de setembre de 1886 [...], i l’article 40 bis de la Llei de Propietat 

Intel·lectual.” (F. J. 7è, paràgraf 1). I posteriorment, quan aplica la regla dels tres passos 

de l’art. 40 bis TRLPI i considera el criteri quantitatiu en relació al dret de cita, determina 

que “també, dins d'una conducta inclosa del fair use, estaria aquella que estigués 

presidida per una finalitat informativa innegable en l'ús de la cita, aliena en tot cas, a una 

mera funció estètica” (F. J. 7è, paràgraf 2). 

Amb aquests pronunciaments, l’Audiència considera que el fair use inclou límits als límits 

de la propietat intel·lectual, i que aquests a més estan presents en l’art. 9.2 del Conveni de 

Berna i en l’art. 40 bis TRLPI. Aquests límits dels límits consisteixen en la regla dels tres 
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passos, inclosa precisament en aquests dos preceptes, de manera que la sentència confirma 

la relació entre el fair use i aquesta regla: el primer estaria inclòs en la segona tal i com ja 

s’ha explorat al Capítol 2 d’aquesta recerca. Finalment, la sentència també estableix com 

un dels elements que constituirien fair use la cita amb finalitat informativa, relacionant 

aquesta doctrina amb el dret de cita. 

5.2. La Sentència de de l’Audiència de Madrid i la reproducció no consentida de l’obra La 

historia de Iori y Run 

La sentència va resoldre un recurs d’apel·lació relacionat amb un litigi on la part actora, 

la particular D. M., havia demandat a Grupo Anaya, S.A. per l’edició d’un llibre (Claves 

y textos de la literatura japonesa) que incloïa una obra titularitat de l’actora (La historia 

de Iori y Run) i que havia estat inclosa sense el seu consentiment. Tal demanda havia estat 

desestimada pel Jutjat del Mercantil nº7 de Madrid per entendre que, tot i haver copiat la 

obra sencera, l’actuació de la demandada constituïa un exercici del dret de cita (art. 32 

TRLPI). L’Audiència, en canvi, va establir que quan s’analitza una cita allò important és 

la finalitat de la mateixa, i sempre respectant l’art. 40 bis TRLPI, concloent que en aquest 

cas la cita no tenia finalitats docents ni d’emetre un judici crític de l’obra, sinó que 

simplement tenia com a objectiu formar part d’una antologia de textos, i per tant la 

demandada no ha actuat emparada pel dret de cita ni s’havia respectat l’art. 40 bis TRLPI.  

Però allò realment rellevant en aquesta sentència prové del següent fragment: “considerem 

que la inserció del relat a l'obra de la demandada no supera la denominada "regla dels 

tres passos", el primer esglaó de la qual consisteix a conceptuar el dret de cita com una 

excepció al règim ordinari d'explotació dels drets d'autor. Cal recordar que el règim 

europeu, en què s'inclou l'espanyol, no és un sistema obert que estigui únicament delimitat 

pel fair use (ús honest). L'article 5.3 d) de la Directiva 2001/29/CE exigeix, en relació 

amb el dret de citació, no només que es faci un bon ús de les obres esmentades, sinó que 

es faci en la mesura que ho exigeixi l'objectiu específic perseguit” (F. J. 2n, paràgraf 29). 

L’Audiència no estableix un concepte de fair use més enllà de la seva traducció com a “ús 

honest”. Allò que sí que expressa clarament és que el règim europeu i l’espanyol no estan 

únicament limitats pel fair use (acceptant per tant l’existència de tal límit), sinó que a més 

cal tenir altres elements en compte com l’art. 5.3 de la Directiva 2001/29/CE. És raonable 

concloure, doncs, que en aquesta sentència s’accepta l’existència del fair use com un límit, 

tot i no arribar a definir-lo clarament.  
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6. MARQUES 

Tot i no estar incloses en el concepte de propietat intel·lectual en sentit estricte assenyalat 

al Capítol 1 d’aquesta recerca, en l’àmbit de les marques també hi ha hagut consideració 

del fair use, per la qual cosa és important tenir presents els casos on s’ha contemplat per 

completar el seu estudi. S’entén per marques tots els signes que siguin apropiats per distingir 

els productes o serveis d'una empresa i ser representats al Registre de Marques de manera 

tal que permeti a les autoritats competents i al públic en general determinar l'objecte clar i 

precís de la protecció atorgada al seu titular (art. 4 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de 

Marques, en endavant LM). Com a referents cal analitzar la Sentència de l’Audiència 

Provincial d’Alacant del 29 de novembre de 2005 número 3011/2005 (Secció Vuitena, nº 

de recurs 454/2005 i ponent Luis Antonio Soler Pascual. ECLI:ES:APA:2005:3011) i la 

Sentència del Jutjat del Mercantil de Madrid nº2, del 28 de juny de 2006 número 168/2006 

(Nº de recurs 398/2005 i ponent Pedro María Gómez Sánchez. ECLI:ES:JMM:2006:168). 

6.1. La Sentència de l’Audiència d’Alacant i l’ús no consentit de les marques de Stoxx Limited 

En aquesta sentència l’Audiència Provincial va resoldre un recurs d’apel·lació derivat 

d’un litigi on la mercantil suïssa Stoxx Limited havia interposat demanda contra les 

mercantils espanyoles Kutxagest, S.A. SGIIC i Kutxa Caja de Ahorros y Monte de Piedad 

de Guipúzcoa y San Sebastián. La demanda es fonamentava en l’ús no consentit per part 

de les co-demandades de diverses marques titularitat de la part actora: STOXX 

(nº1.231.646), STOXX 50 (nº1.396.381) i EURO STOXX 50 (nº1.396.415). La demanda 

havia estat desestimada pel Jutjat del Mercantil nº1 d’Alacant, estimant que els usos 

objecte de la demanda no havien estat els propis d’una marca, recollits a l’art. 34 LM. Per 

la seva banda, l’Audiència va confirmar la sentència d’instància, assenyalant que no hi 

havia un ús marcari de les marques en qüestió, i que el ius prohibendi del seu titular s’ha 

d’interpretar de manera restrictiva de manera que no abasta tot tipus d’usos d’una marca.  

El raonament de l’Audiència es resumeix de la manera següent: “però és que en tot cas no 

es fa un ús marcari del signe titularitat de Stoxx Limited, sinó que se li dóna una utilitat 

a la marca de naturalesa primària o descriptiva conforme a la terminologia de les 

excepcions del Fair Use de l'ordenament nord-americà, de manera tal que no es pot 

reconduir la qüestió, com pretén l'apel·lant, a una prohibició genèrica de l'ús de les 

marques STOXX i STOXX 50 de què és titular, ja que en cap moment els demandats han 

creat o usat una marca d'aquell com a pròpia per identificar els seus productes financers, 

ni han donat […] una destinació específica de marca” (F. J. 5è, paràgraf 1).  
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D’aquesta manera, l’Audiència determina que l’ús d’ una marca, si és aliè a les finalitats 

de la mateixa, és a dir, si és un ús atípic o merament descriptiu, es correspon 

conceptualment amb un supòsit de fair use. I això es fonamenta en la manca de finalitats 

marcàries, com seria en aquest cas concret la identificació de productes financers.  

6.2. La Sentència del Jutjat de Madrid i l’ús de la marca Interempresas 

En el marc d’aquesta sentència, es va resoldre una controvèrsia entre la mercantil 

Interempresas Bello Bartolomé, S.L. (part actora) i la mercantil Cesi Ibérica, S.L. (part 

demandada). La demanda es fonamentava en l’ús il·lícit de la marca Interempresas 

(nº2.104.292), titularitat de l’actora. Per la seva banda, la demandada al·legava, entre 

altres coses, que no havia fet servir Interempresas a títol de marca. La  demanda va ser 

desestimada, perquè el Jutjat va apreciar que la demandada, dedicant-se a la mateixa 

activitat que la demandant (oferta de cursos formatius a empreses), havia fet servir el terme 

interempresas amb finalitats conceptuals i descriptives, inserint-lo en els seus missatges 

divulgatius sobre el servei que pretén oferir, sense utilitzar tal terme com un signe distintiu 

i a més identificant-se amb el seu propi distintiu. La demandada, en altres paraules, va fer 

servir interempresas en tant que paraula o expressió lingüística per descriure el servei que 

ofereix, i aquest tipus d’usos no poden ser prohibits pel titular de la marca. 

L’argument a tenir en compte en relació al fair use és el següent: “l'actora està facultada 

per exercir el dret d'exclusió exclusió o "ius prohibendi" que preveu l'art. 34 de la Llei de 

marques, però només per evitar que un tercer utilitzi aquesta denominació amb finalitat 

distintiva, és a dir, que la faci servir a la seva genuïna funcionalitat de marca. Perquè el 

que passa és que com més petit és -com en el cas examinat- el grau de "distintivitat" d'una 

marca, i, correlativament, com més gran és la seva "descriptivitat" [...], el fenomen 

resultant és el de la multiplicació exponencial de les possibilitats que la utilització del 

distintiu per part de tercers [...] constitueixi en realitat una utilització innòcua ("fair use") 

aliena a la seva funcionalitat marcaria, utilització que troba empara legal entre les 

limitacions al dret de marca que contempla l'Art. 37 LM” (F. J. 3r, paràgraf 4). 

En definitiva, el Jutjat estableix que el dret de prohibició del titular de la marca només 

abasta aquells usos de la mateixa que impliquin una finalitat distintiva, la qual és pròpia 

de la marca. Però si la marca en qüestió té un grau de distintivitat relativament menor en 

comparació a la seva descriptivitat, augmenten les possibilitats de ús innocu o fair use de 

la mateixa, els quals són aliens als usos marcaris i per tant són lícits. Aquí el Jutjat recorre 
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al fair use per fer referència, com en la sentència anterior, als usos d’una marca que no es 

caracteritzen per la seva distintivitat, sinó que són usos merament descriptius i sense 

finalitats pròpies d’una marca. A més, associa el fair use amb l’ús innocu d’una marca, la 

qual cosa podria ser un indici més de la relació entre aquesta doctrina i el ius usus innocui, 

tot i que el Jutjat no aprofundeix en la qüestió i no se’n poden extreure més conclusions. 

7. LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREM: EL CAS MEGAKINI VS. GOOGLE 

7.1. L’inici de la controvèrsia: la Sentència del Jutjat del Mercantil de Barcelona  

L’origen del litigi es troba en la Sentència del Jutjat del Mercantil de Barcelona nº5 del 30 

de març de 2007 número 769/2007 (Nº de recurs 92/2006 i ponent Francisco de Borja 

Villena Cortés. ECLI:ES:JMB:2007:769). El particular D. I. havia interposat una demanda 

contra la mercantil Google Spain, S.L. perquè la demandada, mitjançant el seu servei de 

cerca de pàgines web, copiava, guardava i utilitzava de manera no consentida dades que 

eren part del contingut de la pàgina web titularitat de la part actora (www.megakini.com), 

tractant-se d’una reproducció no consentida. La pretensió implicava el cessament absolut 

del motor de cerca de Google S.L. amb prohibició de una futura represa de l’activitat, així 

com una indemnització de 2000 euros. La part demandada va al·legar que l’objecte de la 

controvèrsia no era susceptible de ser protegit per drets de propietat intel·lectual, i que la 

publicació a Internet de la pàgina web per part de l’actor suposava una autorització tàcita 

de l’ús de la mateixa, un ús que a més era d’acord amb la normalitat i la legalitat. 

El Jutjat va estimar que la pàgina web, en tant que creació fruit d’un esforç intel·lectiu 

generador d’una obra original, té caràcter d’obra protegible. I en referència a l’ús per part 

de la demandada de la pàgina web, el Jutjat va explicar que el servei de Google Spain S.L., 

davant una necessitat de l’usuari, es dedica a explorar les pàgines web, per posteriorment 

prendre part del seu contingut (generalment frases reproduïdes de les pàgines web 

originals i un enllaç que permet accedir a la pàgina web desitjada) per presentar-lo a 

l’usuari i orientar-lo en la seva cerca. Totes aquestes dades s’emmagatzemen en memòria 

caché, la qual és de caràcter temporal i no permanent. En base a aquesta descripció, el 

Jutjat va concloure que no s’havia produït una reproducció no consentida, perquè en 

primer lloc havia estat el propi autor de la pàgina web qui havia escollit el mitjà d’Internet 

per obtenir divulgació de la seva obra. A més, el cercador copiava una part molt limitada 

del contingut de la pàgina web, i ni tan sols ho emmagatzemava de forma permanent. Per 

tant el Jutjat va apreciar que es tractava d’un supòsit d’ús social tolerat d’obra aliena, per 

ser una reproducció provisional emparada per l’art. 31 TRLPI, i va desestimar la demanda. 
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7.2. L’apel·lació: les Sentències de l’Audiència Provincial de Barcelona  

La part actora va interposar dos recursos d’apel·lació separats i presentats pels particulars 

D. Bl. i D. Bi. Els dos van ser resolts el 17 de setembre de 2008 en dues sentències diferents 

per la Secció 15ª de l’Audiència Provincial de Barcelona: la número 13455/2008 i la 

número 8198/2008 (nos. de recurs respectius 749/2007, ECLI:ES:APB:2008:13455; i 

92/2006, ECLI:ES:APB:2008:8198; les dues amb Ignacio Sancho Gargallo com a 

ponent). Ambdues es van dictar amb idèntiques al·legacions, raonaments i resultats.  

Els apel·lants van defensar que, si bé la reproducció de l’enllaç de la pàgina web estava 

emparada per l’art. 31 TRLPI, no ho estava la reproducció parcial del contingut de la 

pàgina web en la presentació dels resultats de la cerca de l’usuari, ni el seu 

emmagatzematge en la memòria caché. També van argumentar que la demandada podia 

haver sol·licitat l’autorització del titular per presentar tal contingut. I per la seva banda, la 

part apel·lada va sostenir que la reproducció és temporal i accessòria, i que les 

manifestacions del contingut de les pàgines web en els resultats de la cerca són essencials 

per a la funcionalitat del cercador, per la qual cosa actua emparada per l’art. 31 TRLPI.  

L’Audiència Provincial va concloure que la còpia del codi o enllaç de les pàgines web 

efectivament estava emparada per l’art. 31 TRLPI i l’art. 5 de la Directiva 2001/29/CE. 

Respecte del servei de la memòria caché, en canvi, sostenia dubtes sobre la seva empara. 

I és aquí on les sentències tenen rellevància, desenvolupant el següent raonament: 

“aquestes conductes no tenen prou entitat com per considerar-les infractores dels drets 

d'autor […]. Si bé, aparentment, la Llei sembla haver seguit un llistat tancat d'excepcions 

[…], això admet algunes matisacions. En primer lloc, l'art. 40 bis) TRLPI […], que 

originàriament pretenia ser un criteri hermenèutic dels límits legals tipificats prèviament, 

pot donar lloc al fet que, per via interpretativa, ens qüestionem els límits d'aquests drets 

més enllà de la literalitat dels preceptes que els regulen […]. Allò que en l'àmbit 

anglosaxó és la doctrina del fair use hauria de guiar la nostra interpretació de l'abast de 

la protecció dels drets de propietat intel·lectual, que en cap cas no es poden configurar 

com a drets absoluts, i els seus límits. En última instància, es tracta de traslladar a l'esfera 

de la propietat intel·lectual allò que el ius usus inocui ha estat per a la propietat 

mobiliària i immobiliària, un límit natural del dret de propietat” (F. J. 4t, paràgraf 1). 

El tribunal, doncs, defensa que l’art. 40 bis TRLPI (el qual, cal recordar, conté la regla 

dels tres passos) pot servir per interpretar els límits de la propietat intel·lectual més enllà 
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de la seva literalitat, d’acord amb la guia del fair use. D’aquesta manera, s’arribaria a 

traslladar el ius usus inocui a la propietat intel·lectual. I això és precisament el que es 

realitza a continuació: l’Audiència vincula el fair use, el ius usus inocui i la regla dels tres 

passos, i posteriorment passa a analitzar el cas atenent a circumstàncies com la finalitat i 

el caràcter de l’ús, la naturalesa de l’obra, la quantitat  i substancialitat de la part 

reproduïda de l’obra, i l’efecte sobre el mercat potencial i el valor de l’obra. És a dir, aplica 

punt per punt els paràmetres del fair use explicats al Capítol 2 d’aquesta investigació. I 

conclou que la finalitat és facilitar a l’usuari de la cerca l’elecció dels resultats que millor 

satisfacin la seva sol·licitud; que la naturalesa de l’obra consisteix en una pàgina web 

exposada al públic que cerca per Internet; que la quantitat reproduïda és parcial i la mínima 

imprescindible perquè l’usuari pugui escollir quins resultats li interessen; i que tal 

reproducció no només no perjudica al titular de l’obra sinó que el beneficia perquè 

contribueix a que la pàgina web sigui consultada pel major nombre d’usuaris possible.  

L’Audiència acaba resumint que la licitud de la memòria caché radica en el fet que el seu 

ús contribueix a la difusió de l’obra, la qual és penjada a Internet perquè sigui localitzada 

pel cercador, i sempre respectant la integritat de l’obra i les facultats del seu titular, de tal 

manera que aquest ús és tàcitament acceptat pels qui pengen les seves obres a la xarxa. 

Per tant, es desestimen els dos recursos d’apel·lació. 

7.3. El recurs de cassació: la Sentència del Tribunal Suprem  

La part apel·lant, ara representada pel particular D. M., va interposar un recurs de cassació 

davant el Tribunal Suprem, el qual va ser resolt en la Sentència del 3 d’abril de 2012 

número 3942/2012 (Sala Civil, Secció Primera, nº de recurs 2037/2008 i ponent Francisco 

Marín Castán. ECLI:ES:TS:2012:3942). Tal recurs es fonamentava en el fet que a la 

sentència de segona instància s’havia recorregut al fair use nord-americà com una 

legislació estrangera per interpretar una norma espanyola com era l’art. 40 bis TRLPI, 

generant una interpretació incompatible amb aquest, vulnerant l’art. 1 del Codi Civil 

espanyol i creant una nova excepció ad hoc a la propietat intel·lectual. També va defensar 

la vulneració de l’art. 31 TRLPI per l’aprofitament econòmic d’una obra aliena. Per la 

seva banda, la part demandada va defensar que el fair use havia estat emprat a la sentència 

recorreguda per simplement guiar la interpretació de l’art. 40 bis TRLPI, i per tant no hi 

havia vulneració del sistema de fonts. També va argumentar que l’art. 31 TRLPI autoritza 

l’explotació de l’obra aliena sense autorització, i que es contemplen altres excepcions com 

ara l’art. 40 bis TRLPI relacionat amb el ius usus inocui, que igualment emparaven la seva 
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actuació. A més, segons la demandada no s’havia provat que l’emmagatzematge en la 

memòria caché o els enllaços d’anuncis patrocinats tinguessin significat econòmic 

independent. I finalment, s’al·legava que el dret de propietat intel·lectual no pot quedar al 

marge del ius usus inocui o ús social tolerat, en virtut del qual havia actuat. 

El Tribunal Suprem va decidir desestimar el recurs. El Tribunal va determinar al seu 

Fonament Jurídic Cinquè (paràgrafs 5 i 6) que l’art. 40 bis TRLPI, a causa de no tenir un 

valor interpretatiu negatiu sinó també positiu en tant que enuncia els principis que regeixen 

l’excepcionalitat dels límits a la propietat intel·lectual, constitueix una manifestació del 

ius usus inocui, de l’exercici dels drets d’acord amb la bona fe, de la prohibició de l’abús 

del dret i de la delimitació del dret de propietat, tal i com ja es va avançar als Capítols 1 i 

2 d’aquesta recerca. Per tant, el tribunal ha d’analitzar si la reproducció en qüestió causa 

algun perjudici als interessos de l’autor o l’explotació normal de l’obra, o si en sentit 

contrari els afavoreix. Perquè si es dona aquest darrer cas, la pretensió del demandant no 

estaria emparada pel TRLPI ja que aquest no busca preveure hipòtesis absurdes que 

afavoreixin pretensions arbitràries i dirigides a perjudicar a tercers en benefici propi. A 

més, el Tribunal Suprem va apreciar que la reproducció que inclou els enllaços patrocinats 

presentats per Google S.L. no tenia significació econòmica independent, ja que aquests 

adquirien significació de manera indirecta per ser precisament enllaços patrocinats que 

apareixien juntament amb altres pàgines web al cercador, i per tant depenent d’elles.  

Finalment, i en relació al fair use, el Tribunal va argumentar de la manera següent: “no és 

cert que la sentència recorreguda decideixi el litigi alterant el sistema de fonts mitjançant 

una aplicació del dret nord-americà, perquè la seva referència al "fair use" (ús just, net 

o lleial) s'enllaça amb la que es fa al "ius usus inocui" (dret a l'ús innocu del dret aliè), 

que no pot sostenir-se seriosament que resulti aliè a l'ordenament jurídic espanyol, perquè 

al seu reconeixement per la doctrina i la jurisprudència espanyoles […] s'uneixen la 

configuració constitucional de la propietat com un dret delimitat per la seva funció social, 

d'acord amb les lleis (art. 33.2 de la Constitució), […] o, en fi, que d'acord amb l'art. 7.2 

CC l'intent de prohibir l'ús innocu d'un dret es pugui rebutjar si aquest intent constitueix 

un exercici antisocial del mateix dret” (F. J. 5è, paràgraf 1). D’aquesta manera, i 

confirmant allò explicat al Capítol 2 de la present recerca, el Tribunal Suprem accepta la 

referència al fair use, però en tant que està enllaçada a la realitzada al ius usus inocui, i 

aprecia que no s’ha emprat per vulnerar el sistema de fonts de l’ordenament jurídic 

espanyol. Ara bé, el Tribunal acaba concloent que “la desestimació del recurs no suposa 
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la creació judicial d'una nova excepció no contemplada a la llei” (F. J. 5è, paràgraf 8), 

per la qual cosa, tot i acceptar la referència al fair use, el Tribunal Suprem exclou la seva 

creació jurisprudencial com un nou límit a la propietat intel·lectual a Espanya. 

7.4. Conseqüències de la doctrina del Tribunal Suprem: la Sentència de l’Audiència Provincial 

de Madrid i la reproducció no consentida de la obra Dos patrias 

La doctrina del Tribunal Suprem va tenir un impacte rellevant, sent un exemple la 

Sentència de l’Audiència Provincial de Madrid del 21 de gener de 2013 número 

22238/2013 (Secció 28ª, nº de recurs 722/2011 i ponent Gregorio Plaza González. 

ECLI:ES:APM:2013:22238). En aquesta, es va resoldre un recurs d’apel·lació on el 

particular D. U. havia interposat demanda contra les mercantils Producciones Mandarina 

S.L. i Gestevisión Telecinco S.A. per una reproducció no consentida d’uns fragments de 

l’obra audiovisual Dos Patrias en una posterior, Prostitución infantil en Cuba. La 

demanda havia estat estimada pel Jutjat del Mercantil nº6 de Madrid.  

Davant l’Audiència, les apel·lants van al·legar que d’acord amb el ius usus inocui del cas 

Megakini vs. Google la reproducció de l’obra aliena era quantitativament poc rellevant. 

En canvi, l’apel·lat va sostenir que en aquell litigi es va aplicar el fair use en relació a 

aspectes que no només no perjudicaven al titular de l’obra sinó que el beneficiaven, la 

qual cosa no es donava en la present controvèrsia. L’Audiència, vistos aquests arguments, 

cita el Fonament Jurídic Cinquè (paràgrafs 5, 6 i 8) de la STS 3942/2012 per concloure 

que segons la jurisprudència no s’ha afegit el fair use com una nova excepció al dret de 

propietat intel·lectual, sinó que s’exclou una interpretació de les normes que afavoreixi 

pretensions arbitràries i dirigides a perjudicar a tercers en benefici propi. En tot cas, segons 

l’Audiència, donat que en la present controvèrsia no s’havia plantejat cap abús de dret ni 

pretensió arbitrària, el cas Megakini vs. Google no tenia cap relació amb el present litigi.  

Finalment, l’Audiència desestima el recurs: partint de la regla dels tres passos de l’art. 6 

de la Directiva 2011/29/CE, l’art. 9.2 del Conveni de Berna i l’art. 40 bis TRLPI (respecte 

del qual menciona al F. J. 2n, paràgraf 15 que “no es pot equiparar aquest sistema a 

l'anglosaxó, basat en el fair use o fair dealing, que permet l'ús o gaudi innocu, d'acord 

amb la bona fe, de les obres i prestacions protegides”),  va concloure que no es podia 

excloure la infracció del dret de propietat intel·lectual pel mer motiu que els fragments 

reproduïts no afectessin a una part substancial de l’obra, ja que en cas contrari es tractaria 

d’un límit no contemplat en el TRLPI. 
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CONCLUSIONS: EL FAIR USE A L’ORDENAMENT JURÍDIC 

ESPANYOL 

 

Un cop analitzada la normativa espanyola, la figura del fair use i com aquest ha intervingut en 

la resolució de litigis a Espanya, cal reprendre la pregunta que ha donat origen a la present 

investigació: el fair use es pot constituir com un nou a la propietat intel·lectual a Espanya? La 

resposta és negativa: com s’ha vist al Capítol 1 d’aquesta recerca, no hi ha cap font normativa 

que admeti o inclogui el fair use. I respecte de la seva admissió mitjançant la via jurisprudencial, 

és particularment esclaridora la Sentència del Tribunal Suprem del cas Megakini vs. Google, 

estudiada al Capítol 3, quan afirma sense donar marge a interpretacions al seu Fonament Jurídic 

Cinquè que la resolució del Tribunal no suposa la creació jurisprudencial d’aquesta excepció. 

Ara bé, és igualment cert que és necessari realitzar certes reflexions per, com a mínim, matisar 

aquesta negació del fair use. En primer lloc, tal i com s’ha comprovat durant el Capítol 3, és 

innegable que des de 1998 nombroses sentències (l’anomenada “jurisprudència menor”), tant 

anteriors com posteriors a la doctrina del Tribunal Suprem de 2012, han pres el fair use com a 

referència, tot i aplicar la normativa espanyola, en diversos àmbits materials. D’aquesta manera 

s’ha generat una jurisprudència molt diversa i qualitativament rellevant, la qual tot i no concebre 

formalment el fair use com una font normativa de l’ordenament espanyol per resoldre litigis, sí 

que l’ha considerat i l’ha relacionat amb la normativa espanyola fins al punt, en certs casos, 

d’expressar l’equivalència entre aquesta i el fair use. Concretament, els supòsits més 

mencionats per les sentències són les relacions de similitud entre el fair use i els límits de la 

còpia privada, el dret de cita i la regla dels tres passos, tots ells previstos en el TRLPI. Això en 

conjunt demostra que el fair use no és aliè al coneixement i la pràctica dels tribunals espanyols. 

En segon lloc, el rebuig del present a la inclusió del fair use a l’ordenament jurídic espanyol 

pel seu caràcter aliè no comporta en cap cas que no pugui ser acceptat en el futur. Tal i com 

expressa Sanjuán y Muñoz (2022), diverses institucions del dret anglo-americà ja han estat 

admeses pel Tribunal Suprem amb anterioritat: la teoria de l’aixecament del vel (piercing the 

veil) des de la STS 883/1996 i el contracte de clave en mano (engineering contract) des de la 

STS 1364/1977 són clars exemples. També ho són, tot i la seva admissió més limitada, la 

doctrina del major esforç (best effort) en l’àmbit de les obligacions des de la STS 129/1995, o 

la doctrina dels casos o controvèrsies immediats (cases or controversies) des de la STS 
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1377/2007. D’aquesta manera, el caràcter aliè o estranger del fair use no hauria de suposar un 

obstacle per a un hipotètic futur canvi en la postura del Tribunal Suprem que admeti el fair use. 

En tercer lloc, el fet que el fair use no estigui present a la normativa espanyola tampoc tanca 

totalment la qüestió. Tot i ser una excepció pròpia dels països anglosaxons, en la doctrina s’ha 

considerat la seva aplicació en els països de dret continental. D’una banda, com s’ha pogut 

comprovar al Capítol 2, s’ha plantejat l’existència del fair use al Conveni de Berna,  el qual va 

ser ratificat per Espanya el 1886 i forma part del seu ordenament. D’altra banda, en l’àmbit 

comunitari, Griffiths (2011), defensa que el fair use “no només permetria alleujar la 

inflexibilitat d'aquells corrents europeus predominants, sinó que, a més, reduiria l'avantatge 

competitiu que té els Estats Units sobre Europa, i a més asseguraria un grau d'harmonització 

donat l'augment de jurisdiccions que han acollit la doctrina”. Senftleben (2013), a més, critica 

que la legislació de la Unió Europea, i més concretament la Directiva 2001/29/CE, analitzada 

al Capítol 1, combina elements del dret anglosaxó i del dret continental però com a resultat no 

aporta ni la seguretat jurídica que ofereixen les enumeracions taxatives d’excepcions ni la 

flexibilitat pròpia de la regulació del fair use. L’autor conclou que, davant l’escenari d’Internet 

i les noves tecnologies de la informació, la introducció del fair use és fonamental perquè la 

Unió Europea adopti un sistema més flexible que permeti als tribunals apreciar excepcions més 

enllà del caràcter literal de la Directiva. Per tot això, no deixa de ser interessant la possibilitat 

d’una reinterpretació del Conveni de Berna o una modificació de la normativa comunitària que 

impliquin la introducció del fair use a Espanya. 

Finalment, cal recordar l’existència del ius usus inocui. Aquesta figura presenta similituds amb 

el fair use tal i com s’ha explorat al Capítol 2, tant pel que fa a la seva naturalesa com en les 

seves funcions, i ha estat admesa per la jurisprudència espanyola com un límit genèric al dret 

de propietat, incloent la intel·lectual, estant en aquest darrer cas manifestat a l’art. 40 bis TRLPI. 

D’aquesta manera, si bé el fair use no és admès actualment a l’ordenament jurídic espanyol, el 

ius usus inocui podria desenvolupar una funció similar que permetés flexibilitzar el sistema 

espanyol de límits a la propietat intel·lectual.  

I és que donat el context actual, marcat per Internet i les noves tecnologies de la comunicació, 

una excepció genèrica que permeti una interpretació flexible de la propietat intel·lectual no 

sembla només quelcom desitjable, sinó també necessari per assegurar l’equilibri entre les 

prerrogatives dels autors de les obres i els drets dels usuaris de les mateixes i per garantir 

l’adaptació d’aquest equilibri a la realitat canviant. 
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