
 
 
 
 
 
 

ACORD DE PARTICIPACIÓ A SCIENTIA, DIPÒSIT D’INFORMACIÓ DIGITAL DEL 
DEPARTAMENT DE SALUT 

 
 
 
REUNITS 
 
D’una banda, l’Hble. Sr. Josep Maria Argimon i Pallàs, conseller de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, actuant en nom i representació del Departament de Salut, en ús de les atribucions 
que li confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment 
i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
I, de l’altra, el Dr. Joan Profitós Tuset, President del Consell d’Administració, en representació 
en virtut de president del Consell d’Administració de l’Institut d’Assistència Sanitària. 
 
Les parts, que es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per dur a terme aquest 
acte i subscriure el present acord de participació, 
 
  
MANIFESTEN 
 
1. Que el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Acord de Govern GOV/72/2015, de 26 de 

maig, crea el repositori institucional Scientia, Dipòsit d'Informació Digital del Departament 
de Salut, com a plataforma digital d’accés obert a la literatura científica produïda pels 
professionals, personal investigador i docents que presten serveis en les entitats i centres 
que conformen el sistema sanitari públic de Catalunya. 
 

2. Que el Departament de Salut, mitjançant Resolució del conseller de Salut de 23 de març 
de 2015, ha expressat la voluntat de promoure l’accés obert, permanent i gratuït als 
recursos digitals derivats de la producció científica dels professionals, personal 
investigador i docents que presten serveis en les diferents entitats i centres que formen 
part del sistema sanitari públic de Catalunya. 
 

3. Que el Departament de Salut, mitjançant Resolució del conseller de Salut de 23 de març 
de 2015, ha impulsat la creació, així com la gestió i manteniment al seu càrrec, del 
repositori institucional Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut, com 
a plataforma digital que té la finalitat recollir, preservar, garantir l’accés perpetu i 
incrementar la visibilitat, l’impacte i el reconeixement de la recerca científica i de la mateixa 
institució. 
 

4. Que el Departament de Salut es compromet a incrementar la visibilitat i la interoperatibilitat 
dels documents dipositats amb altres sistemes de recollida i explotació de la producció 
científica, tant a escala nacional com internacional, d’acord amb el model de referència 
Open Archival Information System (OAIS) ISO: 14721:2003, i els protocols estàndards 
d’intercanvi de metadades actuals OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for 
Metadata Harvesting), l’estàndard de metadades definides pel Dublin Core i les llicències 
d’accés obert Creative Commons, i proporcionarà als documents publicats una URL 
permanent.  

 

5. Que l’Institut d’Assistència Sanitària  (nom de l’entitat o centre participant)  ha expressat 
interès a participar a Scientia incorporant en aquest dipòsit els documents digitals de 
recerca científica produïts pels professionals, personal investigador i docents que presten 
serveis en aquesta institució participant. 



  
 
 
  

 
 
De conformitat amb tot el que s’ha exposat, ambdues parts subscriuen el present acord de 
participació a Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut, amb subjecció a 
les següents 
 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. L’objecte del present acord és regular la incorporació dels documents digitals 
derivats de la producció científica dels professionals, personal investigador i docents que 
presten serveis a l’Institut d’Assistència Sanitària  en el repositori institucional Scientia, Dipòsit 
d’Informació Digital del Departament de Salut, amb la finalitat d’oferir l’accés obert, permanent 
i gratuït a la producció científica que es genera dins del sistema sanitari públic de Catalunya. 
 
Segona. L’Institut d’Assistència Sanitària es compromet a facilitar els recursos digitals de la 
producció científica generada per l’activitat investigadora dels professionals, personal 
investigador i docents que hi presten serveis per dipositar-los a Scientia. 
 
Tercera. Els documents digitals que es dipositen a Scientia s’han generat dins de l’Institut 
d’Assistència Sanitària. 
 
Els continguts que s’accepten dipositar a Scientia són de caràcter científic i tècnic, amb la 
voluntat de recollir la producció de recerca científica en l’àrea de salut (vegeu l’annex I).  
 
Els documents dipositats a Scientia tenen la finalitat de facilitar la preservació, l’accés i la 
difusió de la recerca científica en salut, i el fet de facilitar-los per al seu dipòsit dins d’aquest 
repositori institucional en cap cas implica cap tipus de renúncia o cessió parcial o total dels 
seus drets, ni confereix cap tipus de dret d’ús, llicència, alteració, explotació, reproducció, 
distribució o comunicació pública diferent dels que s’expressen en el present acord de 
participació. 
 
Quarta. Els documents incorporats a Scientia estan subjectes a llicència d’ús d’accés obert 
Creative Commons de tipus “Reconeixement d’autoria, amb usos no comercials i sense obra 
derivada”, llicència habitual de conformitat amb el que preveu l’article 13 de la Normativa 
editorial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Les obres subjectes a aquesta 
llicència es poden copiar, distribuir i comunicar públicament, sempre que se’n citi l’autoria i 
l’organisme editor, no se’n faci un ús comercial i no es faci una obra derivada a partir de 
l’original. 
 
El que s’estableix com a llicència habitual en el Dipòsit no impedeix que els autors puguin 
publicar obres amb una llicència sense cap reserva de drets, tret del reconeixement de 
l’autoria i l’editor original. 
 
Cinquena. A fi que Scientia pugui emmagatzemar i distribuir l’objecte digital dipositat, és 
necessari que l’autor o autors o el titular o titulars dels drets d’obres col·lectives autoritzin 
l’arxivament dels seus documents.  
 
L’autor o autors o el titular o titulars dels drets d’obres col·lectives (o, si escau, persona 
delegada per fer el dipòsit) garanteixen al Departament de Salut el dret no exclusiu per 
realitzar els actes que siguin necessaris per tal de poder distribuir, reproduir, emmagatzemar, 
preservar i convertir (segons el que s’estableix en la clàusula sisena) en format electrònic 
l’objecte digital. 
 



  
 
 
  

 
A aquest efecte, l’autor o autors o el titular o titulars dels drets d’obres col·lectives (o, si escau, 
persona delegada per fer el dipòsit) han de llegir i acceptar les condicions establertes en la 
llicència de difusió (vegeu l’annex II).  
 
Sisena. El Departament de Salut pot conservar una còpia del document i, sense alterar-ne el 
contingut, el pot convertir en un altre format o resolució, mitjà o suport diferent d’aquell en què 
s’ha dipositat originàriament, amb la finalitat de garantir-ne la seguretat, la preservació i 
l’accés. La cessió de l’exercici dels drets necessaris per tal de realitzar totes aquestes accions 
es fa amb caràcter de no-exclusivitat, sense límit temporal ni territorial. 
 
Setena. L’Institut d’Assistència Sanitària es compromet a garantir que l’autor o autors o el 
titular o titulars dels drets d’obres col·lectives (o, si escau, la persona delegada per fer-ho) 
declarin que no vulneren cap dret de tercers, ja sigui de propietat intel·lectual o qualsevol altre 
dret de tercers, i exoneren el Departament de Salut de qualsevol obligació o responsabilitat 
davant de qualsevol acció legal que es pugui suscitar derivada de l’obra dipositada. 
 
Si el document inclou altres materials dels quals l’autor no té els drets d’autoria, ha de declarar 
que ha obtingut permís del propietari per poder-los dipositar a Scientia. 
S’han de tenir en compte, si escau, les condicions establertes per les editorials en relació amb 
l’arxivament dels documents publicats per aquestes en dipòsits d’accés obert. Si aquestes 
condicions no permeten incloure la darrera versió de la publicació, se n’ha d’incloure, si es 
permet, l’edició preliminar mentre no es pugui disposar del document publicat per l’editorial. 
 
Vuitena. S’exclouen de la visibilitat a Internet en text complet aquells documents que no es 
poden fer públics pel motius següents:  
 

• Documents que no han estat autoritzats pels editors o altres titulars dels drets 
d’explotació. 

• Documents que són objecte d’acords de confidencialitat o contenen informació 
confidencial. 

• Altres documents de caràcter intern. 
 

En aquests casos, només es pot oferir el text complet a posteriori quan: 
 

• S’hagi obtingut l’autorització dels titulars dels drets d’explotació. 
• Hagi vençut el període d’embargament establert per l’editor o la persona objecte de 

confidencialitat. 
• Altres casos que es permetin. 

 
Novena. S’ha d’identificar clarament en el dipòsit el nom de l’autor o autors o el titular o titulars 
de l’obra dipositada, així com també l’entitat o centre participant on presten serveis. 
 
Desena. L’Institut d’Assistència Sanitària ha de vetllar per garantir l’avaluació de la seva 
activitat investigadora, augmentant l’impacte de la producció científica, la seva visibilitat i 
recuperació, tot seguint la Resolució del conseller de Salut de 23 de març de 2015, sobre la 
normalització del nom i la filiació dels autors en la publicació de documents científics, en la 
qual es recomana: 
 

• Que els autors unifiquin la firma de les publicacions en les quals participen i utilitzin 
sempre la mateixa forma i grafia. 
 

• Incloure el guionet entre aquells elements que no s’haurien de separar (noms de pila 
compostos, dos cognoms, cognoms compostos), per evitar els errors de transcripció 
del nom a causa de les pràctiques d'indexació anglosaxones. 



  
 
 
  

 
 

• Identificar la filiació de l’autor amb el nom normalitzat en català que ha d’incloure, si és 
necessari, els tres elements següents: 

 
o Nom de la unitat o grup de recerca (si escau). 
o Centre o institut (nom complet i acrònim si existeix) 
o Institució de la qual depèn  
o Adreça postal, ciutat i país 

 
• Cada investigador o investigadora ha de disposar d’un número ORCID (Open 

Researcher and Contributor ID), acceptat internacionalment com a identificador únic i 
permanent, que evita errors i duplicitats en els noms dels autors i facilita la identificació 
de la publicació científica.  

 
Onzena. El Departament de Salut ha de vetllar per la integritat de les dades introduïdes i 
preservar i mantenir l’accés perpetu a la producció científica dipositada a Scientia. 
 
Dotzena. La Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya (BCS) del Departament de Salut 
ha de proporcionar la informació tècnica, la formació inicial i l’assessorament tècnic que 
permetin a la Biblioteca i/o les persones que nomeni l’Institut d’Assistència Sanitària poder 
realitzar la descripció i l’ingrés dels documents a Scientia. 
 
L’Institut d’Assistència Sanitària es compromet a descriure els documents, tot seguint les 
normes i els procediments tècnics i de qualitat establerts per la BCS (vegeu l’annex III). 
  
Tretzena. Amb relació a l’ingrés inicial de documents digitals de l’Institut d’Assistència 
Sanitària a Scientia, la BCS ha de planificar les fases del procés i, així mateix, ha de realitzar 
la validació i acceptació final dels documents. 
 
L’Institut d’Assistència Sanitària ha de nomenar una persona com a responsable tècnica del 
dipòsit dins de l’entitat participant, que ha de vetllar pel bon funcionament del dipòsit, 
encarregar-se de descriure els documents que s’incorporin al dipòsit, i també de validar i 
descriure els documents que aporti directament a Scientia el personal tècnic i investigador. 
 
Catorzena.  Comissió de seguiment 
Es crea una comissió de seguiment amb la finalitat d’impulsar i fer el seguiment de l’acord, 
així com avaluar-ne els resultats i resoldre en primera instància els dubtes o els conflictes que 
puguin sorgir en la seva interpretació i execució.  
 
La comissió de seguiment s’integra per un representant de cadascuna de les parts de l’acord 
i s’ha de reunir, com a mínim, una vegada a l’any.  
 
Quinzena. Aquest acord de participació entra en vigor a partir de la data de la signatura i té 
un termini de 4 anys des de la signatura del conveni, amb possibilitat de pròrroga expressa 
per escrit entre les parts. 

Setzena. Causes de resolució 
 
Sens perjudici del que es preveu en el pacte anterior, són causes de rescissió anticipada de 
l’acord, les següents: 
- L’ incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en l’acord. 
- El acord mutu de les parts, que s'han d'instrumentar per escrit. 
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, d'acomplir els pactes establerts.  
- La denúncia prèvia, amb dos mesos d'antelació, per alguna de les parts. 
- Qualsevol de les causes de resolució previstes per la normativa aplicable. 



  
 
 
  

 
 
Dissetena.  Naturalesa jurídica i jurisdicció competent  
 
Aquest acord té naturalesa jurídico-administrativa, en conseqüència es regirà pels seus 
pactes i, subsidiàriament, per la legislació administrativa aplicable. 
 
Per interpretar i executar aquest acord les parts es referiran al contingut dels seus pactes, 
que s’hauran d’interpretar en el sentit usual dels mots emprats i d’acord amb el sentit comú. 
Les dues parts expressen el seu compromís de complir les seves obligacions respectives de 
bona fe, i de portar a bon terme totes i cada una de les negociacions que siguin necessàries 
per complir aquest acord a satisfacció d’ambdues. 
 
Ambdues parts es comprometen a resoldre de forma amistosa els desacords que poguessin 
sorgir en el compliment del present acord; si no fos possible, serà competència de l’ordre 
jurisdiccional contenciós-administratiu resoldre els conflictes que puguin sorgir entre les 
parts en l’execució d’aquest acord. 
 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut de l’acord de participació i els seus annexos, 
les parts el signen a un sol efecte, en el lloc i la data assenyalats en la signatura. 
 
 
 
El conseller de Salut    El president del Consell d’Administració de 

l’Institut d’Assistència Sanitària  
 
 
 
 
 
 
Josep Maria Argimon i Pallàs Joan Profitós Tuset 
     
 
Document signat electrònicament a Barcelona.



  
 
 
  

 
                                                           ANNEX I 
CONTINGUTS, TIPUS I FORMATS DE DOCUMENTS ACCEPTATS A SCIENTIA, DIPÒSIT 

D’INFORMACIÓ DIGITAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT 
 
 
Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut, accepta el dipòsit dels 
continguts, tipus i formats de documents següents: 
 
 
1. Continguts: 

• Articles científics 
• Documents de recomanacions i protocols  
• Estudis i informes tècnics 
• Guies de pràctica clínica 
• Material de divulgació 
• Monografies  
• Presentacions a jornades i congressos 
• Revistes 
• Tesis i treballs de màsters i postgraus 

 
2. Tipus de documents: 

• Text 
• Imatges 
• Àudio 
• Vídeo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
  

 
3. Formats de documents: 

Tipus d'arxiu Descripció Extensió 
application/matemática Mathematica Notebook ma 
application/msword Microsoft Word doc 
application/pdf Adobe Portable Document Format pdf 
application/postscripts Postscripts Files ps, eps, ai 
application/sgml SGML appliation sgm, sgml 
application/vnd.ms-excel Microsoft Excel xls 
application/vnd.ms-
powerpoint Microsoft PowerPoint ppt 

application/vnd.ms-project Microsoft Project mpp, mpx, mpd 
application/vnd.visio Microsoft Visio vsd 
application/wordperfect5.1 WordPerfect wpd 
application/x-dvi TeX dvi format dvi 

application/x-filemarker Filemarker Pro fm 

application/x-latex LaTeX document latex 

application/x-photoshop Photoshop psd, pdd 

application/x-tex Tex/LateX document tex 
audio/basic Basic Audio au, snd 
audio/x-aiff Audio Interchange File Format aiff, aif, aifc 

audio/x-mpeg MPEG Audio 
mpa, abs, 
mpega 

audio/x-pn-realaudio RealAudio file ra, ram 
audio/x-way Broadcase Wave Format wav 

image/gif Graphics Interchange Format gif 

image/jpeg 

Joint Photographic Experts 
Group/JPEG File Interchange Format 
(JFIF) jpeg, jpg 

image/png Portable Network Graphics png 
image/tiff Tag Image File Format tiff, tif 

image/x-ms-bmp Microsoft Windows bitmap bmp 

image/x-photo-cd Kodak Photo CD image pcd 
text/css Cascading Style Sheets css 

text/html Hypertext Markup Language htm, html 
text/plain Plain Text txt, asc 
text/richtext Rich Text Format rtf 
text/xml Extensible Markup Language xml 

video/mpeg Moving Picture Experts Group 
mpeg, mpg, 
mpe 

video/quicktime Video Quicktime mov, qt 
 
Taula 1. Formats acceptats pel repositori Scientia. Font: NLM Digital Repository Working Group 2007. 



  
 
 
  

 
 

ANNEX II 
LLICÈNCIA DE DIFUSIÓ D’UN DOCUMENT A SCIENTIA, DIPÒSIT D’INFORMACIÓ 

DIGITAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT 
 
 
Els documents dipositats a Scientia estan sotmesos a drets d’autor i, per tant, el seu ús està 
regulat per la legislació de propietat Intel·lectual.1 
 
A fi que Scientia pugui emmagatzemar i distribuir l’objecte digital dipositat, és necessari que 
qui realitza el dipòsit llegeixi i accepti les condicions establertes en aquesta llicència: 
 

Autoritzo el Departament de Salut a dipositar aquest document a Scientia, Dipòsit 
d’Informació Digital del Departament de Salut, amb la finalitat de facilitar la preservació, 
l’accés i la difusió de la recerca científica de l’àrea de salut. 
 
Com a autor/autors o titular/titulars dels drets d’obres col·lectives (o, si escau, com a 
persona delegada per fer el dipòsit), garanteixo/garantim al Departament de Salut el dret 
no exclusiu per realitzar els actes que siguin necessaris per tal de poder distribuir, 
reproduir, emmagatzemar, preservar i convertir (segons es defineix a continuació) en 
format electrònic l’objecte digital dipositat. 
 
Per a les obres en col·laboració, manifesto que estic actuant en representació dels altres 
coautors. 
 
El Departament pot conservar més d’una còpia del document i, sense alterar-ne el 
contingut, el pot convertir en un altre format o resolució, mitjà o suport diferent d’aquell en 
què s’ha dipositat originàriament, amb la finalitat de garantir-ne la seguretat, la preservació 
i l’accés. La cessió de l’exercici dels drets necessaris per tal de realitzar totes aquestes 
accions es fa amb caràcter de no-exclusivitat, sense límit temporal ni territorial. 
 
Declaro/declarem que no vulnero/vulnerem cap dret de tercers, ja sigui de propietat 
intel·lectual o qualsevol altre dret de tercers en subscriure aquesta autorització, ni en 
relació amb el contingut de l’obra, de manera que exonero/exonerem el Departament de 
Salut de qualsevol obligació o responsabilitat davant de qualsevol acció legal que es pugui 
suscitar derivada de l’obra dipositada. 
 
Si l’obra que es diposita conté material que té drets de propietat intel·lectual, 
declaro/declarem que he/hem obtingut permís sense restriccions del titular dels drets 
d’autor amb la finalitat d’atorgar al Departament de Salut els drets requerits en aquesta 
llicència, i que aquest material s’identifica i reconeix clarament en el text o en el contingut 
tramès. 
 
Si l’obra dipositada es basa en treballs que han estat finançats o patrocinats per 
organitzacions diferents del Departament de Salut, declaro/declarem haver complert 
qualsevol dret o obligació expressats en el contracte o acord amb aquestes organitzacions. 
 
Scientia identificarà clarament el nom de l’autor / dels autors o titular/titulars de l’obra 
dipositada i no farà cap alteració que no sigui la permesa en aquesta llicència per a l’obra 
dipositada. 

                                                 
1 Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual i es 
regularitzen, s’aclareixen i s’harmonitzen les disposicions legals vigents sobre la matèria. 
 



  
 
 
  

 
ANNEX III 

CONDICIONS TÈCNIQUES I DE QUALITAT QUE ESTABLEIX LA BIBLIOTECA DE 
CIÈNCIES DE LA SALUT (BSC) PER AL DIPÒSIT DELS DOCUMENTS A SCIENTIA, 

DIPÒSIT D’INFORMACIÓ DIGITAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT 
 
 
Les entitats i centres que incorporin recursos d’informació digital derivats de la seva producció 
científica a Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut, han de seguir les 
directrius tècniques i de qualitat vigents a Scientia i que estableixi la Biblioteca de Ciències de 
la Salut (BCS).  
 
Aquestes directrius tècniques i de qualitat són les següents: 
 
1. Pel que fa a la descripció del contingut bibliogràfic i gravació de dades: 
 

• Per a la descripció del documents digitals, s’ha d’utilitzar l’estàndard de metadades 
Dublin Core (ISO 15836:2003).  

 
• Per a la descripció individual de cada element Dublin Core s’han d’utilitzar les 

metadades OAI_DC descrites a les DRIVER Guidelines, entre les quals destaquem:  
 

o Per al format de dades d’autoritat, s’ha d’utilitzar la sintaxi de les recomanacions 
sobre la normalització del nom i la filiació dels autors de l’American Psychological 
Association (APA). 

o Pel que fa a la descripció de la llengua del document, s’ha d’utilitzar la ISO 639-
3.  

o Per als vocabularis de descripció de “tipus de document” i “tipus de versió” s’han 
d’utilitzar els llenguatges definits per DRIVER Guidelines a info:eu-
repo/semantics. 
 

• Per al format de descripció de les matèries en llengua catalana, s’ha de fer servir la 
llista d’encapçalaments de la LEMAC; per a la llengua anglesa, els descriptors MESH, 
i per a llengua castellana, els descriptors DeCS.  
 

• Per a la citació bibliogràfica, s’han d’utilitzar els Requisits d’uniformitat per a manuscrits 
enviats a revistes biomèdiques de l’ICMJE, estil Vancouver, que aconsella l’ús de l’estil 
de la National Library of Medicine (NLM).  

 
• Pel que fa a l’ordre i a la puntuació dels elements en cada camp, s’han de fer servir les 

pautes d’aplicació de les ISBD.  
 
2. Pel que fa a la compleció dels registres, com a mínim s’han de completar els camps 
establerts per la BCS com a obligatoris:  
 

• Autor    dc.contributor.author 
• Títol    dc.title 
• Matèria   dc.subject 
• Matèria Mesh                dc.subject.mesh 
• Llengua                 dc.language.iso 
• Data de publicació  dc.date.issued 
• Citació bibliogràfica  dc.identifier.citation 
• Llicència   dc.rights  
• Tipus de document  dc.type 
• Resum                 dc.description.abstract 



  
 
 
  

 
 
 

3. Pel que fa a la llengua dels registres bibliogràfics, aquests s’han de fer en llengua catalana. 
En el cas de les matèries, paraules clau de l’autor i resum es poden afegir en castellà i anglès.  
 
4. El control de qualitat i l’acceptació dels documents dins del dipòsit s’ha de dur a terme 
d’acord amb:  
 

1. La col·lecció de l’entitat o centre participant. 
 
2. La revisió dels continguts, tipus i formats de documents realitzada per la unitat 
tècnica de la BCS.  
 

L’ingrés definitiu del document al dipòsit dependrà d’un procés de revisió de resultes del qual 
podrà ser integrat definitivament a Scientia o bé ser retornat per a la seva correcció –per errors 
de descripció del document, contingut o llicència, i/o derivats dels formats acceptats– o 
descartat per alguna de les causes següents: no-adequació a la finalitat del dipòsit, 
impediment de la llicència d’ús existent a ser distribuït en accés obert o per no complir amb 
els criteris d’acceptació de documents de Scientia sobre els continguts, tipus i formats. 
 
5. La BCS es compromet a realitzar una formació al personal responsable del dipòsit, nomenat 
per l’entitat o centre, en què se li explicaran les pautes i els procediments a seguir, els nivells 
mínims de descripció i les ordres del sistema. També s’adjuntarà un manual de procediment 
específic per cada tipus documental acceptat com a document d’ajuda per a la descripció i 
càrrega de documents.  
 
6. En el cas d’ingressos massius de documents a Scientia, la BCS planificarà amb cada 
institució les fases del procés d’ingrés, així com els terminis i requeriments.  
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