
 

 
 

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA  
I EL/LA XXXX (NOM ENTITAT) PER A LA CONSERVACIÓ  

DEL DIPÒSIT LEGAL EN LINEA 
 

A Barcelona, a xxx 

REUNITS 

D’una banda, EUGÈNIA SERRA ARANDA directora de la BIBLIOTECA DE CATALUNYA, 
amb seu a Barcelona, carrer de l'Hospital, 56, actuant en nom i representació 
d’aquesta, per raó del seu càrrec, fent ús de les facultats que li atorga l’article 15 de la 
Llei 4/1993 del sistema bibliotecari de Catalunya i el seu nomenament per decret 
71/2012 de 19 de juny. 

I de l’altra, XXXX, en nom i representació de XXXX (NOM ENTITAT), amb seu a xxxx, 
nomenat/nomenada d’acord amb xxxx.  

 

MANIFESTEN 

Primer. Que la Biblioteca de Catalunya és d’acord amb el Reial decret 635/2015, de 10 
de juliol, pel qual es regula el dipòsit legal de les publicacions en línia, centre de 
conservació del Dipòsit Legal, i que com a tal pot establir acords de col·laboració amb 
les entitats públiques o privades que disposin de plataformes de distribució en línia de 
les publicacions i recursos digitals, que aquestes mateixes editin o produeixin. 

Segon. Que el/la xxxx (nom entitat) disposa del repositori digital xxxx per a conservar i 
donar accés a xxxx (continguts) que són subjectes de dipòsit legal, i té la voluntat de 
col·laborar amb la BC en la conservació del DL. 

Per fer efectiva aquesta voluntat comuna, ambdues parts signen aquest acord, que ha 
de ser validat pel Consell Rector d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei 
4/93, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, i que s’atorga d’acord amb 
els següents:   



 

 

PACTES 

Primer. La Biblioteca de Catalunya reconeix el repositori xxxx del/de la (nom entitat) 
com a repositori de conservació del Dipòsit legal, en tant que compleix els requisits 
fixats per la Biblioteca de Catalunya a aquest efecte i que s’adjunten a l’annex 1. La 
descripció de l’aplicació dels requeriments per part del/de la (nom entitat) es troben a 
l’annex 2 d’aquest acord. 

Segon. El repositori xxxx del/de la (nom entitat) té les característiques següents. 

- Descripció i quantificació del contingut 
- Descripció del programari i maquinari 

Tercer. El/la (nom entitat), queda obligat/da a conservar les publicacions i recursos, 
així com a mantenir la plataforma activa en les condicions estipulades durant el període 
de vigència d’aquest acord. L’entitat col·laboradora ha de facilitar l’accés als seus 
recursos en les mateixes condicions que oferiria la mateixa Biblioteca de Catalunya. 

 
Quart. En cas de desaparició per qualsevol causa de l’entitat col·laboradora o si 
aquesta deixa de complir les condicions que han fet possible l’acord de col·laboració, 
l’entitat s’haurà de lliurar a la Biblioteca de Catalunya els recursos en línia conservats i 
es farà càrrec de les despeses que se’n derivin d’aquest lliurament. En el supòsit que la 
plataforma continuï activa encara que no es mantingui com a entitat col·laboradora de 
la conservació del DL, després del lliurament, el/la (nom entitat) haurà de complir 
l’obligació del dipòsit legal amb els nous materials que generi. 

Cinquè. Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i tindrà un 
termini inicial de quatre anys. A partir d’aquesta data es podrà prorrogar per voluntat 
expressa d’ambdues parts mitjançant una addenda anual. 

Sisè. Seran causes de resolució del present acord, el transcurs del termini previst, el 
mutu acord de les parts, l’ incompliment dels compromisos que assumeixen les parts 
durant el transcurs de la seva vigència i les causes generals que contempla la 
normativa vigent d'aplicació. 



 

Setè. Per resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació, 
compliment i efectes del present acord les parts se sotmetran a la jurisdicció 
contenciosa corresponent. 

I en prova de conformitat amb el contingut del conveni, les parts el signen per duplicat 
i a un sol efecte en el lloc i dates esmentats en l’encapçalament. 

 


