
Com a resultat de l’estudi realitzat, s’han publicat dos articles: «Pignora-
ción de acciones no incorporadas a títulos y de participaciones sociales», en el
llibre Contratación bancaria, coordinat per Pedro del Pozo Carrascosa i Manuel
Díaz Muyor, i «La falta de simultaneidad entre el vencimiento del crédito ase-
gurado por la garantía real posesoria y el vencimiento del crédito que lo asegu-
ra», en el número 11-12 (2001) de la revista La Notaria. I dos nous articles, «La
constitución del derecho real de retención sobre bienes muebles (Ley del Parla-
ment de Catalunya 19/2002, de 5 de julio, de derechos reales de garantía)» i «El
procedimiento de venta directa como mecanismo de realización del valor de los
derechos reales de garantía regulados en el ordenamiento civil de Cataluña», es-
tan pendents de publicació a la revista La Notaria i a la Revista Crítica de De-
recho Inmobiliario, respectivament. 

Reyes Barrada Orellana

«EL CONTRATO DE LICENCIA DE PERSONALITY MERCHANDISING»,
TESI DOCTORAL DE M. TERESA FRANQUET SUGRAÑES, 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, 2003

La tesi doctoral de M. Teresa Franquet Sugrañes «El contrato de licencia
de personality merchandising», dirigida pel doctor Antoni Font Ribas i tutorit-
zada per la doctora M. Rosa Thomaschewski Melegari, va ser defensada el dia
22 de setembre de 2003 a la sala de graus de la Facultat de Ciències Jurídiques
de la Universitat Rovira i Virgili. El tribunal, presidit pel doctor Eduardo Polo
Sánchez i compost pels doctors Pedro del Pozo Carrascosa, Jaume Vernet i Llo-
bet, M. Concepción Hill Prados i Rafel Guasch Martorell, va atorgar a la tesi la
qualificació d’excel·lent cum laude per unanimitat. 

Aquest treball estudia els aspectes relatius al contracte de llicència de per-
sonality merchandising. Aquest contracte consisteix en un acord mitjançant el
qual una persona, a qui s’anomena llicenciant, a canvi d’una contraprestació au-
toritza un tercer, conegut com a llicenciatari, a usar un aspecte de la imatge d’u-
na persona famosa per a distingir productes o serveis en el mercat.

L’estudi s’inicia amb un capítol que mira d’analitzar el significat, l’evolució
i la funció econòmica de la figura del merchandising. Igualment, es fa referència
als diferents tipus de contracte de merchandising, que es troben agrupats en fun-
ció de la regulació aplicable per a protegir el bé immaterial escollit per a desig-
nar els productes o serveis.

MISCEL·LÀNIA

251

10 miscellania  13/12/04  08:55  Página 251



Tot seguit, s’analitza la protecció que el nostre ordenament jurídic confe-
reix a la marca de renom, així com la naturalesa del contracte de merchandising
de marques. L’examen d’aquest tipus de merchandising és important per tal com
aquest tipus de contracte constitueix una modalitat general, ja que, en realitat,
tots els béns immaterials que poden ser objecte de merchandising poden ins-
criure’s a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques i, en conseqüència, poden
gaudir de la protecció que ofereix la Llei de marques. De fet, cal tenir en compte
que el merchandising pretén distingir en el mercat els productes o serveis d’un
empresari dels d’altres empresaris. I, en aquest sentit, aquests béns immaterials
compleixen una funció distintiva que els aproxima a la figura de la marca.

Un cop observat el funcionament del merchandising de la marca de renom
i la protecció que la llei atorga a aquest signe distintiu, s’aborda detingudament
el tema relatiu a la protecció jurídica que rep la imatge en el nostre ordenament.
Cal recordar que aquest dret es troba garantit en la Constitució i que ha estat
desenvolupat en la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig. Aquesta llei prohibeix
utilitzar la imatge d’una persona, sense el seu consentiment, amb finalitats co-
mercials i publicitàries. Per tant, abans d’utilitzar la imatge d’una persona amb
aquestes finalitats, cal obtenir la seva autorització. En aquest cas, se cedeix un
dret de caràcter patrimonial que no forma part del dret protegit constitucional-
ment. 

Finalment, el reconeixement de la facultat d’explotar comercialment la prò-
pia imatge com a dret exclusiu de caràcter patrimonial, condueix a admetre que
aquesta facultat pot ser transmesa tant per un acte inter vivos com per un acte
mortis causa. Pel que fa a la transmissió inter vivos, és habitual que la persona
famosa cedeixi el seu dret a explotar comercialment la seva imatge a un tercer
que, llavors, estarà autoritzat a comercialitzar-la. Aquesta cessió no té una re-
gulació autònoma en el nostre ordenament. Ara bé, d’acord amb la naturalesa
d’aquest dret, el contracte mitjançant el qual el titular del dret a explotar co-
mercialment la imatge d’una persona el cedeix a un tercer, es regularà per les
normes del dret civil i del dret mercantil vigents. Al nostre entendre, d’acord
amb el nostre ordenament, cal admetre la possibilitat d’una transmissió plena d’a-
quest dret. A més, convé interpretar restrictivament l’àmbit de les facultats que
es transmeten per a evitar una intromissió eventual en el dret a la pròpia imat-
ge o fins i tot en la intimitat del cedent. Igualment, cal acceptar la transmissibi-
litat mortis causa del dret a explotar comercialment la imatge d’una persona. La
durada d’aquest dret s’ha de determinar aplicant analògicament l’article 26 de la
Llei de propietat intel·lectual. Finalment, la persona famosa que cedeix la seva
imatge per a la comercialització de productes aliens està obligada a evitar com-
portaments relatius a la seva imatge que redundin en perjudici d’un tercer. Aques-
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ta obligació es justifica per l’exigència de la bona fe en el compliment dels con-
tractes prescrita en els articles 1258 del Codi civil i 57 del Codi de comerç.

El cessionari que té el dret exclusiu d’explotar comercialment la imatge d’u-
na persona pot transmetre aquest dret limitadament a diferents empresaris. Aques-
ta transmissió legitima l’empresari a utilitzar un aspecte de la imatge d’una perso-
na famosa per a distingir en el mercat els seus productes o serveis. El contracte
subscrit entre el cessionari i l’empresari és un contracte de llicència. En conse-
qüència, aquest contracte es regeix per les normes imperatives que regulen el con-
tracte en general. A més, respecte a les contingències que generin la seva execució
o la seva terminació no previstes per les parts ni resoltes per les normes imperati-
ves, s’haurà d’aplicar la regulació expressa relativa al contracte de llicència que
contenen les lleis especials. Ara bé, les llacunes normatives poden ser resoltes apli-
cant analògicament la disciplina jurídica que regula el contracte d’arrendament, i,
si no n’hi ha, les normes que regeixen el contracte de compravenda. 

Aquest contracte es pot definir com un contracte consensual, no formal,
durador, mercantil, atípic i innominat. A més, es pot classificar com a bilateral i
essencialment onerós. L’objecte del contracte és explotar comercialment la imat-
ge d’una persona física o jurídica que posseeix un grau elevat de popularitat i re-
putació. La causa del contracte és la cessió temporal d’aquest dret a canvi d’un
preu amb la finalitat que el llicenciatari incrementi els seus beneficis com a con-
seqüència de la major comercialització de productes o serveis i el llicenciant ob-
tingui un rendiment econòmic gràcies a l’explotació d’un bé immaterial per un
tercer. L’admissió de la causa gratuïta comporta l’aplicació d’un règim jurídic di-
ferent del que hem determinat. La prestació del consentiment es regeix pel que
estableixen els articles 1262 i 1263 del Codi civil i 50 i 54 del Codi de comerç.

L’obligació principal del llicenciant consisteix a autoritzar a un tercer l’ús
d’un aspecte de la imatge d’una persona famosa, mentre que l’obligació princi-
pal del llicenciatari consisteix a pagar el preu fixat en el contracte. Tanmateix, les
parts normalment inclouen en el contracte clàusules de diferent naturalesa amb
la finalitat de protegir aquest dret i obtenir una rendibilitat millor i més gran 
de la seva explotació.

El contracte de llicència de personality merchandising, com succeeix en re-
lació amb qualsevol altre contracte de llicència, pot contenir clàusules que com-
portin restriccions a la lliure competència. D’acord amb el Reglament 1/2003, el
judici antitrust d’aquestes restriccions s’ha de dur a terme de manera que les
clàusules contractuals que compleixin les condicions previstes en aquest article
no necessiten cap autorització i s’han d’entendre conformement al dret. En con-
seqüència, aquest reglament permet, a les parts que subscriguin el contracte de
llicència de personality merchandising, actuar lliurement encara que aquest tipus
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d’acord no estigui cobert pels reglaments d’exempció per categories. Tot i l’a-
provació d’aquest reglament, els principis i les orientacions que contenen els re-
glaments d’exempció per categories s’hauran de tenir en compte com a guia per
a evitar una futura denúncia davant de l’autoritat de la competència.

Pel que fa a l’extinció del contracte de llicència de personality merchandi-
sing, són aplicables les normes generals sobre l’extinció de les obligacions i els
contractes. Ara bé, convé fer una referència especial a les facultats que corres-
ponen al llicenciatari en l’ús dels drets immaterials fins a la liquidació dels es-
tocs. També cal tenir en compte que, en determinades hipòtesis, la resolució
unilateral del contracte pel llicenciant pot comportar una indemnització even-
tual per la pèrdua de la clientela.

M. Teresa Franquet Sugrañes

TERCERA JORNADA INTERNACIONAL SOBRE EL DRET CIVIL
CATALÀ I LA CODIFICACIÓ I LES PROPOSTES EUROPEES

Els proppassats dies 20 i 21 d’octubre de 2003 es va celebrar, al Centre
d’Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalu-nya,
la III Jornada Internacional sobre el Dret Civil Català i la Codificació i les Pro-
postes Europees, dirigida pel professor doctor Ferran Badosa i Coll i coordina-
da per la professora doctora Esther Arroyo i Amayuelas, amb la col·laboració
de l’Observatori de Dret Privat del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya i del Departament d’Universitats de la Generalitat de Catalunya.
L’acte va constituir una més de les activitats realitzades en el marc de l’acció in-
tegrada, finançada pel Ministeri de Ciència i Tecnologia, entre el grup de recer-
ca del professor doctor Badosa (Universitat de Barcelona) i el grup de recerca
del professor doctor Zaccaria (Universitat de Verona), i va tenir com a rerefons
la creixent europeïtzació jurídica del dret privat i les eventuals repercussions
que aquest fenomen pot tenir en la codificació del dret civil català.

L’acte va ser inaugurat per la senyora Araceli Vendrell i Gener, directora
general de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia i Interior de
la Generalitat de Catalunya. La segona intervenció va ser a càrrec de la doctora
Esther Arroyo i Amayuelas, que va fer una ponència relativa al concepte d’ac-
quis communautaire i al contingut d’aquest en l’àmbit del dret contractual eu-
ropeu. A continuació, el doctor Martin Ebers, de la Universitat de Münster, va
fer una exposició centrada en les línies directrius de la Llei de modernització del
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