
Està especialitzat en 
Responsabilitat Civil i 
Assegurances, en Dret 
Marítim, però també 
en Art. Com concilia 
aquests tres àmbits tan 
diferents?  
De forma bastant natu-
ral. Tots tres tenen un 
tronc comú, el món de 
les assegurances, que és 
on vaig començar a es-
pecialitzar-me. Després 
va venir el Dret Marítim 
i dels transports, on les 
asseguradores juguen un 
paper important, i final-
ment les assegurances 
de les obres d’art, donat 
el creixement que els 
darrers anys ha tingut el 
món de l’art a través de la 
formació de nombroses 
col•leccions, tant priva-
des com públiques.

A Catalunya hi ha força 
tradició artística, però 
mai s’ha recolzat legal-
ment. Per què creu que 
l’advocacia i l’Art s’han 
relacionat tan poc?  
Perquè el món jurídic i 
l’artístic semblen incom-
patibles i inclús antagò-
nics, però aquesta idea 
forma part de la mito-
logia de l’artista com a 
persona poc formal (en 
quant a que defuig les 
formes estrictes) i que es 
mou entre la genialitat i 
la inspiració. Són crea-
dors d’una obra persona-
líssima i única que neces-
sita protecció jurídica.

Què pot aportar el Dret al 
món de les obres d’art? 
Molt. Des de la regulació 
de les relacions contrac-
tuals entre l’artista i el 
galerista o el comprador-
col•leccionista; el tracta-
ment fiscal de les obres 
d’art; la gestió de patri-
monis, herències, dona-
cions, etc.; l’assegurança 
de les obres d’art i els 
seus riscos específics; 
la protecció del patri-
moni històric i artístic, 
els drets de propietat 
intel•lectual, els delictes 
comesos contra aquests...
com pot veure el ventall 
de possibilitats és ampli.

Quins són els serveis le-
gals relacionats amb el 
sector artístic que tenen 
més demanda?  
La redacció de contrac-
tes, la protecció del dret 
d’autor, els sinistres on 
resulten malmeses obres 
d’art  i, cada cop més, 
l’assessorament de parti-
culars que volen planificar 
tant la compra com la ven-
da del seu patrimoni artís-
tic i el llegat del mateix.

ACTUALITAT EMPRESARIAL DRET

Miquel Torres ha 
aconseguit conciliar 
Dret i Art

PERFIL   Nascut a Barcelona 
l’any 1963, exerceix com a advocat 
des de 1991, compatibilitzant 
la seva professió amb la seva 
vocació, la pintura. Especialista 
en Responsabilitat Civil i 
Assegurances, després de conèixer 
les necessitats d’artistes, galeristes, 
col•leccionistes, etc. va decidir 
crear dins del seu despatx un 
departament de Dret de l’Art. 

“ Els artistes són creadors 
d’una obra personalíssima 
i única que necessita 
protecció jurídica.”

Entrevista amb Miquel Torres Blasco      Advocat especialista en Dret de l’Art i Pintor

Miquel Torres davant d’una de les seves obres d’art       RAFAEL MARTÍ

Anna Cots / Barcelona

Quines avantatges tin-
drien si comptessin amb 
un assessor legal? 
Podrien estalviar-se molts 
diners. I a més, tindrien 
la tranquil•litat de comp-
tar amb assessors especia-
listes en la matèria.

L’Art sempre serà una in-
versió segura? 
La inversió en art no 
segueix les mateixes 
normes dels mercats 
financers. El termini 
d’inversió és més llarg, 
i depèn de, com en qual-
sevol inversió, si es fa so-
bre valors “segurs” o si 
es cerquen oportunitats 
o s’aposta per artistes 
joves amb projecció de 
futur. També s’ha d’anar 
amb compte amb les fal-
sificacions.

A dia d’avui, les obres 
d’art compten totes amb 
assegurances? 
Per desgràcia no. Amb 
una assegurança de la 
llar estàndard, per exem-
ple, si vols assegurar una 
obra d’art en concret has 
de declarar el seu valor 
“real” i això pot compor-
tar una important sobre-
prima i, si no ho fas, pots 
incórrer en una infraas-
segurança que no et co-
breixi tot el risc en el cas, 
per exemple, de robatori, 
incendi o danys en un 
trasllat. 

Les subhastes d’obres 
d’art són habituals. Po-
den tenir repercussions 
legals o fiscals? 
Legals evidents, des 
d’errors en el consenti-
ment fins a problemes 
de legislació i jurisdic-
ció aplicables en cas de 
conflicte en les subhastes 
celebrades a través de la 
xarxa; passant pel propi 

contracte de subhasta, 
licitació i compravenda, 
possibles danys o defec-
tes ocults, responsabili-
tat, etc. I fiscals també. 
A efectes d’IVA, tenen el 
règim especial de béns 
usats i obres d’art.

Actualment, quin és 
l’aspecte legal més con-
flictiu amb què es troben 
els galeristes? 
La manca de formalitat 
(no posar res per escrit) 
en les contractacions 
d’artistes i en les trans-
accions, així com els 
incompliments en les 
entregues, pagaments i 
cobraments.

Quan hem d’acudir a vos-
tè i per què? 
Quan tinguin qualsevol 
dubte o problema relatius 
a una obra d’art que pu-
gui tenir repercussions 
legals i per una qüestió 
de seguretat jurídica i de 
confiança.
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Els col•leccionistes, in-
versors o hereus d’obres 
d’art, necessiten ajuda 
per gestionar el seu pa-
trimoni? 
És clar. És important 
planificar el futur d’una 

col•lecció; és dir, la seva 
venda, herència dels seus 
successors, donació a 
un museu, creació d’una 
fundació, etc.; no tan sols 
a nivell fiscal sinó també 
atenent a qüestions senti-
mentals o molt personals. 
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