
 

1 
 

JOSEP ROVIROSA OLIVÉ, secretari general de la Fundació Consell de la Informació 
de Catalunya,  

CERTIFICA: Que en relació a l’expedient núm. 15/2021 els membres del Consell de la 
Informació de Catalunya van adoptar per unanimitat i en reunió virtual online de data 6 
de juliol de 2021 el següent acord, segons la documentació de l’expedient: 

Expedient núm. 15/2021 

ASSUMPTE:  Queixa de J.V.P., fotògraf professional, per la possible vulneració de 
l’Annex C del Codi Deontològic per part del diari digital larepublicacheca.cat 
(Tarragona) per la utilització d’una imatge de la seva propietat sense permís. 

 
ANTECEDENTS 
En data 20 d’abril de 2021 es rep al CIC una queixa online del fotògraf professional 
J.V.P. referent a una fotografia que va fer de la detenció de Pablo Hasél a la 
Universitat de Lleida i que va ser publicada en el diari digital larepublicacheca.cat 
sense que aquest mitjà tingués drets de publicació ni hagués demanat permís a 
l’autor. 

Aquesta fotografia, feta per encàrrec d’El Periódico de Catalunya, va ser obtinguda 
per J.V.P. el 16 de febrer de 2021 i publicada en aquest mitjà com es pot veure en 
aquest enllaç: 

https://www.elperiodico.com/es/politica/20210216/pablo-hasel-detencion-
universitat-lleida-11523856 

Aquesta fotografia va ser utilitzada, sense permís de l’autor i sense mencionar la 
seva autoria, per il·lustrar un article al diari digital larepublicacheca.cat 

https://larepublicacheca.cat/lobservatori-de-drets-humans-estupefacte-amb-la-
detencio-de-hasel/ 

J.V.P. denuncia la vulneració de l’Annex C del Codi Deontològic on es menciona 
com a forma de plagi: “La reproducció de fotografies o imatges de qualsevol mena 
que tinguin autoria, independentment fins i tot que estiguin subjectes a drets 
d’autor”. 

AL·LEGACIONS 
No s’han presentat al·legacions per part del mitjà objecte de la queixa, tot i que 
s’han reclamat. 

 
PONÈNCIA 
Davant la publicació sense permís de la fotografia de J.V.P., l’autor va contactar el 
17 de març de 2021 per correu electrònic amb Ricard Checa, director executiu 
d’aquest mitjà digital, per queixar-se per l’ús no autoritzat de la fotografia i per 
comunicar-li que emetrà la factura corresponent per la cessió dels drets, per un cost 
de 100€ + IVA. 

 En no rebre resposta, J.V.P. insisteix, enviant nous missatges. Finalment, el 9 

d’abril de 2021, el Sr. Checa respon, via correu electrònic, al·legant que “vam agafar 
(la fotografia) d’internet sense que hi hagués cap referència al seu autor”. Demana 
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disculpes a J.V.P. i accepta retribuir l’ús de la fotografia “a un preu adequat”, no pas 
al preu “desproporcionat” que proposa l’autor. I acaba dient que, en cas de no 
arribar a un enteniment, “hauríem d’elevar el cas al nostre gabinet jurídic”. 

Considerem que el fet de que la fotografia de J.V.P. hagi estat publicada per un 
mitjà sense permís de l’autor vulnera l’Annex C del Codi Deontològic -mencionat 
en la queixa del fotògraf- donat que es considera una forma de plagi el fet de: “La 
reproducció de fotografies o imatges de qualsevol mena que tinguin autoria, 
independentment fins i tot que estiguin subjectes a drets d’autor”. 

 A banda, entenem que també vulnera el criteri  05. Autoria i plagi de l’Annex B, 

on es menciona: “El reconeixement de l’autoria intel·lectual i dels drets de tota mena 
que se’n deriven han de ser respectats a la xarxa com a qualsevol altre suport 
informatiu. Les facilitats per “copiar i enganxar” que brinden els productes digitals, 
fins al punt de convertir-se en una pràctica redaccional mecànica i quotidiana, mai 
ho han de ser un pretext per al plagi i la usurpació”. 

Tenint en compte la ponència, el Consell de la Informació de Catalunya adopta el 
següent 
 
ACORD 

El CIC resol que el fet de que la fotografia de J.V.P. hagi estat publicada pel diari 
digital larepublicacheca.cat. sense permís de l’autor, vulnera l’Annex C del Codi 
Deontològic. 

Tanmateix, entén que també es vulnera el criteri 05. Autoria i plagi de l’Annex B, 

 

I per que així consti s’estén la present certificació, amb el vistiplau del president, a 

Barcelona en data 6 de juliol de 2021. Certifico.  

 

 

 

 

Vistiplau 

Josep Carles Rius    Josep Rovirosa  
President      Secretari General  

 


