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CATÀLEG DE L’ARXIU D’IMATGES EN LÍNIA. PROBLEMÀTICA  JURÍDICA 
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RESUM 
 
Els arxius d’imatges han de fer conèixer els seus continguts al públic. Avui això es fa utilitzant 
Internet, descrivint el fons i molt sovint reproduint les imatges. Sobre algunes d’aquestes 
imatges hi haurà drets de propietat intel·lectual vigents que l’Arxiu no té o que no té possibilitat 
de gestionar. La divulgació de les imatges pot ser considerada un acte d’explotació que l’Arxiu 
no podria portar a terme si no disposa de drets o d’autorització suficient. Es produeix així una 
contradicció entre l’obligació de l’Arxiu de difondre els seus continguts i l’obligació de respectar 
els drets. La comunicació analitzarà aquesta qüestió i estudiarà possibles solucions des d’un 
punt de vista legal. Amb aquest objectiu s’analitzarà el sistema de límits previst a les directives 
europees de drets d’autor i la seva incorporació al dret estatal. 
 
 
 
1. La funció de l’Arxiu i dues obligacions 
 
Entre les principals obligacions dels arxius públics, i també dels arxius privats que 
ofereixen un servei obert al públic, figura la de fer conèixer els seus fons, una difusió 
que és imprescindible per afavorir-ne l'accés i l’ús dels documents per part dels 
ciutadans. 
 
En el cas de les fotografies, informar de la seva existència exigeix mostrar-les. Fer una 
descripció textual no serà mai suficient, perquè els interessos de l’investigador o del 
ciutadà usuari de l’Arxiu poden ser molt diversos. La descripció hauria de ser molt 
detallada, extremadament minuciosa, i encara deixaria fora detalls que poden ser 
interessants des de la perspectiva, sempre subjectiva, del possible usuari. 
Convindrem, per tant, que el catàleg d’un arxiu d’imatges no  és complet si no 
incorpora també una reproducció de cada imatge. Estarem també d’acord en 
considerar que avui en dia, si un catàleg no està accessible a internet perd bona part 
del seu sentit. Aquesta obligació de difondre, aquesta presentació inevitable a la xarxa, 
pot comportar un problema jurídic quan es tracta d’imatges amb drets d’autor vigents i 
quan l’arxiu no té manera de concertar amb el titular dels drets la seva incorporació al 
catàleg en línia. Heus aquí la qüestió que volem tractar en aquesta comunicació: la 
contradicció entre l’obligació de l’Arxiu de fer públics els seus continguts i el respecte 
als drets vigents sobre les fotografies. 
 
 
2. Els drets sobre les fotografies i l’elaboració d els catàlegs 
 
Als fons dels arxius podem trobar-hi tant imatges lliures de drets (que estan en domini 
públic) com imatges amb drets vigents. Les primeres no plantegen cap problema als 
efectes de la qüestió que estem analitzant: es poden dur a terme actes d’explotació 
(de digitalització i de difusió per mitjà d’Internet) sense necessitar autorització. En 
canvi, en el cas de les imatges amb drets vigents, com a principi general es requereix 
l’autorització del titular dels drets (normalment el fotògraf) per portar a terme actes 
d’explotació. La presentació des d’un lloc web d’una fotografia és un acte d’explotació, 
més concretament un acte de comunicació pública en els termes de de la Llei de 
Propietat Intel·lectual1, que probablement haurà anat precedit d’un altre acte 

                                                 
1 Article 20.2.i del Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, en què es regularitzen, 
s’aclareixen i s’harmonitzen les disposicions legals vigents sobre la matèria (aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, en endavant LPI). 
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d’explotació: la còpia digital. Si la fotografia té drets vigents, fer-ne una reproducció 
digital i posar-la a disposició pública via web requereix l’autorització del titular dels 
drets. Així doncs, un acte que a priori no vol crear cap perjudici sinó que respon a 
l’obligació de donar a conèixer els fons, no té un bon encaix en el nostre sistema de 
drets d’autor. 
 
Per entendre millor aquesta qüestió cal fer una breu referència a la protecció que la 
normativa de drets d’autor atorga a les fotografies. La legislació espanyola diferencia 
les fotografies de caràcter artístic o creatives, que han de ser considerades obres 
fotogràfiques2, de les meres fotografies3, que no es protegeixen per la seva originalitat 
o alçada creativa sinó pel treball o inversió de recursos que ha comportat la seva 
realització, acostant-se d’aquesta manera a la naturalesa de la protecció que atorga la 
normativa de propietat industrial. Al titular de drets d’una mera fotografia se li 
reconeixen els drets exclusius de reproducció, distribució i comunicació pública (no el 
de transformació ni tampoc els denominats drets morals), per una durada de 25 anys a 
comptar des del dia ú de gener de l’any següent a la seva realització. A l’autor d’una 
obra fotogràfica se li reconeixen en canvi tot el ventall de drets morals4 i de drets 
d’explotació5 durant un termini molt més ampli: 70 anys des de la mort de l’autor (a 
comptar des de l’1 de gener següent de la data de la mort). Com és sabut sovint es fa 
difícil distingir una obra fotogràfica d’una mera fotografia, perquè els conceptes “alçada 
creativa” o “caràcter artístic”, atributs de l’obra fotogràfica, són d’interpretació molt 
subjectiva. En cas de conflicte el criteri final l’estableix un jutge. 
 
En conseqüència, entre les col·leccions o fons d’un arxiu trobem: 

1. Obres fotogràfiques amb drets vigents 
2. Obres fotogràfiques en domini públic 
3. Meres fotografies amb drets vigents 
4. Meres fotografies en domini públic 

 
En el cas dels grups 1 i 2 cal respectar sempre els drets morals, que no estan limitats 
temporalment, especialment indicar l’autoria i respectar i fer respectar la integritat de 
l’obra. En el cas de les meres fotografies, tot i que a priori no existeix l’obligació de 
citar el nom del fotògraf (dret moral), des de la perspectiva del treball arxivístic serà 
convenient informar-ne sempre que sigui possible, especialment si és un fotògraf 
professional, atès que aquesta informació, a part de ser el reconeixement d’un treball, 
aporta valor al document que es descriu. 
 
La contradicció entre obligació de difondre i respecte dels drets que estem analitzant 
es pot produir en els casos 1 i 3. En alguns casos, en el moment d’ingressar el fons o 
col·lecció a l’Arxiu s’haurà pogut obtenir autorització del titular dels drets per portar a 
terme la difusió de forma oberta. Però la pràctica ensenya que això no és habitual6 i en 
aquesta situació demanar l’autorització per fer-ne difusió en obert requereix un esforç 
molt difícil d’assumir: s’haurà de conèixer qui és el titular dels drets (que poden haver 
estat cedits a tercers o poden haver estat transmesos als hereus en cas de mort del 
fotògraf), verificar que efectivament ho és (acreditar-ho), trobar les dades de contacte i 
acordar les condicions d’ús de la imatge. Si tenim en compte que s’hauria de fer per 
cada una de les fotografies dels fons o col·leccions de l’arxiu dels grups 1 i 3 que hagin 

                                                 
2 Article 10 LPI 
3 Article 128 LPI 
4 Articles 14 a 16 LPI 
5 Articles 17 a 21 LPI 
6 Recordem que els drets no els pot atorgar el propietari dels suports que es lliuren sinó el 
titular dels drets. Per exemple, no pot transmetre drets el col·leccionista que dóna unes 
fotografies obra o realització de fotògrafs amb qui el donant no ha acordat la gestió dels drets. 
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ingressat sense obtenir cessió de drets suficients, la feina no és assumible i en 
qualsevol cas la despesa de recursos seria desproporcionada per l’objectiu de servei 
públic que es vol aconseguir.  
 
Es tracta, per tant, de trobar una solució a aquesta qüestió, perquè com ja hem indicat 
més enlaire, en el context de la societat de la informació un arxiu no pot oferir un bon 
servei si no informa adequadament dels seus continguts. Parlant de les obligacions de 
l’arxiu potser és oportú recordar que les normes, tant la seva lletra com el seu esperit, 
“se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, 
los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de 
ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”7. 
Aplicat al cas que ens ocupa, si el fons d’un arxiu no es fa visible en línia quasi no 
existeix als ulls de la societat a la que ha de servir. 
 
 
3. Les excepcions o limitacions com a solució 
 
En el sistema europeu de drets d’autor existeixen tècniques per resoldre 
contradiccions com la que és objecte d’anàlisi en aquest treball. Es tracta de la via de 
les excepcions o límits8 als drets exclusius que es reconeixen als creadors des de la 
divulgació de la seva obra, i a la seva capacitat de decidir-ne els usos. Aquesta 
capacitat queda d’alguna manera anul·lada en determinades circumstàncies. Són, 
efectivament, excepcions al principi general que exigeix, tal com dèiem, l’autorització 
prèvia del titular dels drets per portar a terme qualsevol acte de disposició. Les 
excepcions permeten, per exemple, utilitzar una fotografia amb drets vigents sense 
necessitat d’autorització del fotògraf titular dels drets o de la persona a qui aquest 
fotògraf hagi transmès els drets. Moltes d’aquestes excepcions o límits es fonamenten 
en la necessitat d’afavorir usos que són d’interès per a la col·lectivitat, entre els quals 
la docència, la recerca, la preservació del patrimoni cultural i la divulgació cultural. Els 
drets dels creadors no són absoluts (en realitat cap dret ho és) i queden en aquests 
casos condicionats per l’existència d’uns interessos socials que també s’han de 
protegir.  
 
La DASI remarca la importància i la funció de les excepcions indicant que s’ha 
d’aconseguir l’objectiu de “fomentar l’aprenentatge i la cultura mitjançant la protecció 
de les obres i prestacions, permetent al mateix temps excepcions o limitacions en 
interès general”9, excepcions que “s’han de tornar a avaluar a la llum dels avenços 
aconseguits amb l’electrònica”10. Aquesta darrera frase, la nova consideració de les 
excepcions en el context de la societat de la informació, sembla una invitació a 
reflexionar en la línia i sobre la matèria que tractem en aquest text. És evident que 
quinze anys enrere, en el moment de l’elaboració de la DASI, no era encara tan 
evident la potència d’internet i el seu caràcter essencial en la prestació de serveis d’un 
arxiu als seus usuaris.  
 
La DASI enumera11 una sèrie d’excepcions que els estats membres poden transposar 
al dret estatal. En preveu dues que guarden relació amb l’objecte d’aquest treball, 
                                                 
7 Article 3 del Codi Civil (el subratllat és nostre). 
8 La Directiva 2001/29/CE del Parlament Europeu i del Consell de 22 de maig de 2001relativa a 
l’harmonització de determinats aspectes dels drets d’autor (en endavant DASI) diu excepcions 
o limitacions. La Llei espanyola s’hi refereix amb el terme “límits” en el capítol primer del títol III 
del Llibre I. 
9 Considerant 14 Directiva 2001/29/CE. La traducció dels fragments de la Directiva que 
reproduïm és nostre. 
10 Considerant 31 Directiva 2001/29/CE.  
11 Article 5 Directiva 2001/29/CE. 
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pensades per a institucions patrimonials i per a les seves funcions de conservació i 
posada a disposició del públic. Comentem en primer lloc aquestes excepcions que han 
estat incorporades a l’ordenament espanyol per mitjà de modificacions puntuals de la 
Llei de propietat intel·lectual. Seguidament farem referència a dues altres excepcions 
no incorporades a l’ordenament espanyol però que ens interessa explorar com a 
possible solució. 
 
En primer lloc, l’article 5.2.c DASI obre la porta a que cada estat delimiti una excepció 
en els termes següents:   
 

“en relació amb actes específics de reproducció efectuats per biblioteques, 
centres d’ensenyament o museus accessibles al públic, o per arxius, que no 
tenen intenció d’obtenir un benefici econòmic o comercial directe o indirecte” 

 
Aquesta possible excepció ha quedat fixada en l’article 37.1 LPI d’una manera molt 
restrictiva, de mínims, en els termes següents:  
 

“Els titulars dels drets d’autor no es poden oposar a les reproduccions de les 
obres, quan les duguin a terme sense finalitat lucrativa museus, biblioteques, 
fonoteques, filmoteques, hemeroteques o arxius de titularitat pública o integrades 
en institucions de caràcter cultural o científic i la reproducció es realitzi 
exclusivament per a fins de recerca o conservació”. 

 
A diferència de l’abast ampli de l’excepció prevista a la DASI, a la llei espanyola la 
reproducció per part d’un centre patrimonial sense necessitat d’autorització del titular 
dels drets queda habilitada únicament per dos motius: el foment de la recerca i la 
preservació del patrimoni. En qualsevol cas, l’excepció de l’article 37.3 LPI no permet a 
l’arxiu presentar el seu catàleg via web, atès que es tractaria d’un acte de comunicació 
pública. Tant la DASI com aquest article de la llei espanyola autoritzen únicament 
efectuar i lliurar reproduccions. 
 
La segona excepció que hem de comentar és la prevista a l’article 5.3.n DASI, 
incorporada a l’ordenament espanyol per via de l’article 37.3 LPI. Fa referència, 
aquesta sí, a la possibilitat d’efectuar actes de comunicació pública per mitjà de xarxes 
informàtiques. La DASI s’hi refereix en aquests termes. 
 

“Quan l’ús consisteixi en la comunicació a persones concretes del públic o la 
posada a la seva disposició, a efectes d’investigació o d’estudi personal, a través 
de terminals especialitzats instal·lats en locals dels establiments mencionats en 
la lletra c) de l’apartat 2 [biblioteques, centres d’ensenyament o museus 
accessibles al públic, o per arxius] d’obres i prestacions que figuren en les seves 
col·leccions i que no són objecte de condicions d’adquisició o de llicència”. 

 
També aquí la interiorització espanyola ha reduït l’abast d’aquesta excepció. 
L’enunciat de l’article és el següent.  
 

“3. No necessita autorització de l’autor la comunicació d’obres o la seva posada 
a disposició de persones concretes del públic als efectes de recerca quan es 
realitzi mitjançant xarxa tancada i interna a través de terminals especialitzats 
instal·lats a aquest efecte en els locals dels establiments esmentats en l’anterior 
apartat i sempre que aquestes obres figurin en les col·leccions del mateix 
establiment i no siguin objecte de condicions d’adquisició o de llicència. Tot això 
sense perjudici del dret de l’autor a percebre una remuneració equitativa”. 
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De la comparació d’un i altre text s’observa que el legislador espanyol ha deixat fora la 
finalitat d’estudi personal, ha remarcat el caràcter intern de la xarxa des de la qual es 
podran consultar les obres i ha establert l’obligació de compensar als autors per 
aquest ús. Per tant, aquesta excepció, tot i permetre la comunicació pública de l’obra, 
no resol el problema que plantegem perquè només es pot fer en els terminals 
especialitzats de la institució, i no des de fora. És a dir, només es podrà ensenyar el 
document des de l’arxiu mateix i per part de persones que ho necessitin per finalitats 
de recerca.  
 
Com a conclusió de l’anàlisi d’aquestes dues excepcions, constatem que cap de les 
dues ofereix base legal per a la necessària divulgació en obert del catàleg dels fons o 
col·leccions d’imatges. 
 
Com hem indicat anteriorment la DASI preveia també dues altres excepcions que no 
han estat incorporades a l’ordenament espanyol i que mereixen el nostre comentari. 
Es tracta en primer lloc de la prevista al seu article 5.3.j. Fa referència a la possibilitat 
d’anunciar l’exposició pública o la venda d’obres d’art, en la mesura que això sigui 
necessari per a promocionar l’acte, amb exclusió d’usos comercials. Observem que 
aquesta excepció guarda certa relació amb la problemàtica que estem comentant, si 
bé està pensada per un altre tipus d’activitat.  
 
En segon lloc la DASI preveu també una possible excepció “quan es tracti d’una 
inclusió incidental d’una obra o prestació en un altre material” (art. 5.3.i). Com en el 
cas anterior, tampoc aquesta excepció va merèixer la consideració del legislador 
espanyol. Des del nostre punt de vista l’enunciat d’aquesta excepció, degudament 
incorporat a la llei estatal, dóna base per a incorporar imatges de forma incidental, o 
sigui de manera no rellevant sinó com un element més, en un material que ho 
necessita, com ho és el catàleg, catàleg que mereix la consideració de la Llei per la 
seva condició de base de dades12. Recordem que aquesta excepció no ha estat 
incorporada.  
 
 
4. Breu referència a la regulació en altres països  
 
Disposem d’un bon estudi, promogut per l’Organització Mundial de la Propietat 
Intel·lectual (OMPI), que recopila i analitza els límits als drets d’autor reconeguts a 
cada país a favor de biblioteques i arxius13. La seva darrera actualització és de juliol de 
2015 i permet constatar que una gran majoria de països europeus tenen el mateix 
sistema d’excepcions que acabem de descriure, sense una solució satisfactòria per a 
la qüestió dels catàlegs en línia. En la majoria de països és possible la còpia per part 
de les biblioteques i arxius amb finalitats de conservació i per facilitar la recerca o 
l’estudi personal; la comunicació pública només és possible des de terminals de 
l’interior dels establiments.  
 
És interessant analitzar el cas d’Estats Units o d’altres països on la normativa de 
propietat intel·lectual no es fonamenta en la relació entre protecció absoluta i 
excepcions, sinó que es basa en la doctrina del denominat “fair use”. Sense que 
existeixin excepcions clarament delimitades per les lleis, es poden portar a terme 

                                                 
12 Article 12 LPI. 
13 Standing Committee on Copyright and Related Rights, Thirtieth Session, Geneva, June 29 to 
July 3, 2015, Study on copyright limitations and exceptions for libràries and archives: updated 
and revised; prepared by Kenneth D. Crews, J.D., Ph.D. (consultable a 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_30/sccr_30_3.pdf, darrera consulta 
29/07/2016). 
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determinats usos d’una obra protegida sense autorització sempre que es tracti d’usos 
“raonables” i no perjudiquin els interessos dels titulars. En aquest altre sistema no 
presenta tanta problemàtica la comunicació pública d’una fotografia en el context del 
catàleg d’un arxiu, atès que no persegueix cap finalitat comercial, especialment si es 
presenta de manera que se’n dificultin altres usos, per exemple en petit format i baixa 
resolució.  
 
 
5. No aplicació de la solució per obres òrfenes 
 
Interessa encara explorar la solució prevista per al cas de les denominades obres 
òrfenes. La Directiva de 201214 les defineix com obres els titulars dels drets de les qual 
no estan identificats o que en cas d’estar-ho no són localitzables. La regulació de les 
obres òrfenes es va incorporar a la normativa espanyola per mitjà de la modificació de 
la LPI del passat 201415. Cal advertir d’entrada que aquesta regulació està pensada 
preferentment per a llibres i altres materials impresos. En realitat en aquest moment 
les fotografies queden excloses del camp d’aplicació de la regulació de les obres 
òrfenes. No obstant la pròpia Directiva planteja la possibilitat d’incorporar-les en un 
futur16, per la qual cosa es justifica que hi fem aquí breu referència. 
 
La regulació de les obres òrfenes respon a la necessitat de fer accessibles obres que 
no estan en el mercat, per tant que no són objecte d’explotació per part del titular dels 
drets i en conseqüència no són accessibles al públic. Els arxius i altres centres 
patrimonials poden digitalitzar-les i posar-les a disposició del públic via web seguint 
prèviament un procediment de cerca diligent dels titulars dels drets i comunicant els 
resultats de la cerca a l’autoritat competent. Un cop satisfets tots els requisits 
procedimentals, la institució en qüestió podrà “reproduir obres òrfenes a efectes de 
digitalització, posada a disposició del públic, indexació, catalogació, conservació o 
restauració, així com posar aquestes a disposició del públic“. 
 
La solució buscada per a les obres òrfenes no resol el problema que plantegem. Està 
pensat per als casos de no identificació o no localització del titular dels drets, que no 
és exactament el que preocupa a l’arxiver que ha de difondre el catàleg. En qualsevol 
cas, encara que en el futur es pugui aplicar a les fotografies, ens trobem novament 
davant d’un procediment que exigeix esforços desproporcionats, atès l’enorme volum 
d’imatges que s’han d’ensenyar en el context del catàleg. 
 
 
6. Recapitulació i conclusions 
 
En el present treball hem analitzat la problemàtica que des de la perspectiva de la 
propietat intel·lectual pot plantejar la incorporació d’imatges en els catàlegs en línia. 
Com hem tingut ocasió de veure, es tracta d’una qüestió fonamental per al servei que 
s’espera i s’exigeix dels centres d’arxiu. Els arxius i els altres centres patrimonials 
tenen avui dubtes sobre la presentació de les imatges en els catàlegs en línia, encara 
                                                 
14 Directiva 2012/28/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 de octubre de 2012 sobre 
determinats usos autoritzats de les obres orfes. 
15 Article 37bis LPI. Aquest article ha estat objecte de desenvolupament per mitjà del Reial 
decret 224/2016, de 27 de maig, que desenvolupa el règim jurídic de les obres orfes. 
16 Article 10 de la Directiva 2012/28/UE: “Clàusula de reexamen. La Comissió farà un 
seguiment permanent del desenvolupament de fonts d’informació sobre els drets d’autor i 
presentarà, com a molt tard el 29 d’octubre de 2015, i posteriorment amb caràcter anual, un 
informe sobre la possible inclusió dins de l’àmbit d’aplicació de la present Directiva d’editors i 
obres o altres prestacions protegides que actualment no estan englobades en el seu àmbit 
d’aplicació, en particular, fotografies i altres imatges independents”. 
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que sigui en petit format i baixa resolució, i reben de vegades reclamacions d’entitats 
de gestió col·lectiva de drets d’autor que exigeixen l’abonament de les seves tarifes 
per explotació en la modalitat de comunicació pública.  
 
Hem constatat que el problema és comú a la majoria de països europeus. No 
existeixen previsions legals que permetin incorporar les fotografies en un catàleg en 
línia sense l’autorització dels titulars dels drets. No obstant, adoptant les mesures 
tècniques adequades, sembla evident que les institucions públiques, o que ofereixen 
servei públic, han de poder portar a terme la seva missió de difusió dels seus fons i 
col·leccions amb plena seguretat. 
 
La via habitual per a resoldre aquesta qüestió seria la de regular aquesta pràctica en 
base a una de les excepcions o límits. Per aconseguir l’objectiu d’impulsar 
l’harmonització europea de les disposicions legals en matèria de drets d’autor, seria 
convenient que una norma europea introduís una nova excepció i que a continuació 
fos transposada a nivell intern.  
 
La nova excepció hauria de ser similar a la ja comentada que permet utilitzar obres per 
anunciar l’exposició pública o la venda d’obres d’art. Sembla lògic que si s’ha donat 
entrada a una excepció que afavoreix l’activitat de les cases de subhastes, es pugui 
reconèixer una altra excepció a mida d’institucions que ofereixen un servei públic de 
tanta importància com són els centres patrimonials. 
 
Hem vist també que una altra de les excepcions previstes a la Directiva de 2001 podria 
ser la base de la solució. Es tracta de la denominada “inclusió incidental”, una 
excepció formulada en termes ben vagues que es podria incorporar al dret del país 
acostant-la a les necessitats dels centres patrimonials. Es tractaria d’especificar que la 
incorporació d’una miniatura en el catàleg de l’arxiu d’imatges és una inclusió 
incidental permesa quan la porta a terme un centre públic amb finalitat de difusió dels 
seus fons o col·leccions. 
 
Alternativament o complementàriament a aquests canvis normatius, seria desitjable 
que les associacions professionals de fotògrafs, d’arxivers i documentalistes, així com 
l’entitat de gestió col·lectiva de drets del sector (Visual Entitat de Gestió d’Artistes 
Plàstics - VEGAP), proposessin i, si fos possible, acordessin les mesures tècniques de 
protecció a aplicar en la presentació d’imatges amb drets vigents que es vulguin 
difondre en els catàlegs en línia (metadades del fitxer, format, resolució, marques 
d’aigua). Aquestes mesures haurien de permetre la consulta i al mateix temps evitar 
usos perjudicials per als titulars dels drets. 
 
No es tracta d’un tema menor sinó d’un aspecte clau de la funció dels arxius d’imatges. 
Tal com proposava la Directiva, és convenient revisar el sistema d’excepcions “a la 
llum dels avenços aconseguits amb l’electrònica”. En el context actual, amb un 
desenvolupament de les noves tecnologies molt superior al de la data d’aprovació de 
la DASI, es fa necessari un canvi normatiu que resolgui la qüestió, sense oblidar 
l’aplicació de mesures tècniques que garanteixin, al mateix temps, el respecte dels 
drets que estiguin vigents. 
 
 
   
 


