
 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA BIBLIOTECA DE 

CATALUNYA I  [INSTITUCIÓ] PER AL PROJECTE PADICAT 

(PATRIMONI DIGITAL DE CATALUNYA) 
 

 
Barcelona, a [dia] de [mes] de [any] 

 
 

REUNITS 
 

D'una part la senyora Eugènia Serra Aranda, directora de la Biblioteca 
de Catalunya 

 
I d'altra part, [nom representant i càrrec] 

 
ACTUEN 

 

La primera, en representació de la Biblioteca de Catalunya, en virtut 
de les facultats que li confereix l’article 15 de la Llei 4/1993, del 

sistema bibliotecari de Catalunya, i d’acord amb les decisions del 
Consell Rector de la sessió de 14 de juliol de 2004. 

 
I [nom representant], en representació de [Institució], en virtut de 

les facultats que li atorga [dades dels seus Estatuts si s’escau]. 
 

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest 
acte i 

 
EXPOSEN 

PRIMER. Que la Biblioteca de Catalunya impulsa un projecte de 
preservació del patrimoni digital de Catalunya, que rep el nom de 

Patrimoni Digital de Catalunya, d’ara en davant Padicat.  

SEGON. Que aquest projecte Padicat consisteix en la compilació, la 
preservació i l’accés obert als documents publicats digitalment que 

siguin representatius de la cultura i la societat catalana. 
 

TERCER. Que la Biblioteca de Catalunya vol fomentar la recuperació, 

difusió i preservació del patrimoni digital català, i especialment, 
assegurar l’accés permanent a la producció digital publicada a 

Internet. 
 

QUART. Que la Biblioteca de Catalunya vol realitzar el projecte 
Padicat en col·laboració amb aquelles institucions, organismes o 

entitats que generin continguts digitals. 



 

PACTES 
 

PRIMER. La finalitat del present conveni és establir els termes de la 

col·laboració entre la Biblioteca de Catalunya i la [Institució] per dur 
a terme el projecte Padicat. 

 
SEGON. La Biblioteca de Catalunya gestionarà la plataforma, eines 

tecnològiques i el personal per a la creació i manteniment del Padicat. 
 

TERCER. La [Institució] podrà subministrar el recurs o recursos 
digitals propis quan es produeixin canvis significatius, o bé notificar 

aquests canvis per possibilitar la captura automatitzada, que està 
previst en un mínim de dues captures anuals. En el cas dels canvis 

diaris es determinarà la periodicitat del lliurament dels recursos 
diaris. 

 
QUART. [Institució] facilitarà la informació suficient pel que fa a la 

identificació del recurs que diposita, sigui per metadades o altres 

llenguatges, únicament en el cas que aquesta sigui requerida per la 
Biblioteca de Catalunya. 

 
CINQUÈ. [Institució] facilitarà la informació suficient pel que fa al 

format del recurs que diposita, incloent llenguatges de programació, 
tipologia dels fitxers no estàndards, etc. 

 
SISÈ. [Institució] autoritza a conservar el recurs dipositat. 

 
SETÈ. [Institució] autoritza la transformació dels fitxers informàtics 

dipositats que es pugui realitzar des dels serveis tècnics de la 
Biblioteca de Catalunya amb l’objectiu de preservar el contingut i la 

forma original del recurs. 
 

VUITÈ. [Institució] autoritza a publicar la totalitat del recurs 

conservat en obert i en línia. 
 

NOVÈ. [Institució] podrà identificar el recurs virtual vigent amb el 
segell “Padicat”, que certifica de la institució la voluntat de contribuir 

a la preservació del patrimoni digital de Catalunya, i que per la seves 
característiques i continguts forma part d’aquesta col·lecció. 

 
DESÈ. La Biblioteca de Catalunya facilitarà una via senzilla, sense cap 

cost econòmic per a [Institució] per realitzar el dipòsit amb la 
periodicitat acordada. La Biblioteca de Catalunya i la [Institució] 

seran responsables del cost derivat del trànsit de dades que es 
produeixi entre ells, assumint cadascuna de les parts el cost respectiu 

amb el seu proveïdor de serveis telemàtics.  
 



 

ONZÈ. La Biblioteca de Catalunya facilitarà el tractament professional 
de les dades relatives a la identificació del recurs que es diposita. 

 

DOTZÈ. La Biblioteca de Catalunya preservarà en la mesura de les 
possibilitats tecnològiques la conservació en forma i contingut dels 

recursos dipositats, emprant les eines i les tècniques que tingui a 
l’abast per aquesta finalitat.  

 
TRETZÈ. La Biblioteca de Catalunya promocionarà [Institució] per 

mitjà de la presència de la URL del recurs vigent juntament amb els 
recursos dipositats, i altres formes que reforcin la visibilitat de la 

cooperació que s’acorda. 
 

CATORZÈ.  La durada d’aquest conveni és de quatre anys, a comptar 
des del moment de la seva signatura, i s’entendrà renovat anualment 

en el mes de desembre de cada any. En qualsevol moment les parts 
poden rescindir-ne la vigència per mutu acord. 

 

I en prova de conformitat i aprovació, ambdues parts signen aquest 
document per duplicat, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament. 

 
 

 
 

 
Eugènia Serra Aranda      [Representant] 

        


