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1. Àmbit d’aplicació 

 El Torneig es regeix pel present Reglament.  

 La participació en el ‘I Torneig Nacional de Debat Isabel de Villena’ suposa 
l’acceptació i compliment del present Reglament. 

 L’Organització es reserva el dret de modificar aquest Reglament sempre que es 
considere oportú, notificant-ho a lxs capitanxs de cada equip.  

 

2. Organització del Torneig 

 L’organització del Torneig es durà a terme íntegrament per Debat UPV, les funcions 
de la qual són: 

o Redactar el present Reglament i la Guia del Torneig 

o Seleccionar i plantejar els potencials temes de debat, així com redactar les 
preguntes de cada enfrontament. 

o Determinar la composició del Comitè de Competició, la Direcció del Torneig i 
el Jurat de cada sala. 

o Disposar d’unes instal·lacions adequades per al desenvolupament del Torneig 
amb els recursos necessaris. 

 

3. Participació 

 Podran participar en aquest Torneig totes aquelles persones matriculades a 
qualsevol titulació universitària reconeguda a l’Estat espanyol. 

 Cap persona podrà formar part de més d’un equip al llarg de l’edició del present 
Torneig. 

3.1. Equips 

 S’estableix un màxim de 16 equips. 

 Cada equip estarà format per un mínim de dos persones i un màxim de quatre, de 
les quals una haurà de ser la capitana. Aquesta serà la l’encarregada de recollir la 
postura a defensar abans del plantejament de la pregunta i de representar el seu 
equip durant el Torneig. 

 Almenys dos oradorxs han d'intervenir en cada debat. 

 Es podrà canviar la composició de l’equip fins a tres dies abans del dia de 
començament del Torneig, és a dir, fins les 23:59:59h del 22 de juliol del 2019, 
sempre que es notifique a l’Organització i sense opció a recuperar una part o la 
totalitat de la quota. 

3.2. Procés d’inscripció 

 Els equips s’inscriuran mitjançant el formulari d’inscripció i hauran d’emplenar 
obligatòriament les següents dades.  

o Nom de l’equip i entitat en cas d’haver-ne (Universitat, Club, Societat, Aula, 
Associació o similars) a la qual pertany. 

o Correu electrònic de contacte. 
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o Nom, cognoms i DNI i telèfon de totes les persones integrants de l’equip, ja 
siguen oradorxs com formadorxs. 

o Tipus de dieta per als dinars (omnívora, vegetariana, vegana o intoleràncies). 

 La data d’inscripció comprèn des del dia de publicació d’aquest Reglament fins les 
23:59:59h del dia 9 de juliol del 2019, o fins que es complete el límit d’equips. 

 Cada entitat podrà inscriure fins un màxim de 3 equips. 

 La quota d’inscripció és de 25€ per cada membre del primer equip, de 20€ per cada 
membre del segon equip i de 15€ per cada membre del tercer equip. La quota inclou 
els dinars dels dies 26 i 27 de juliol i ha de ser ingressada abans del termini màxim 
fixat a les 23:59:59h del dia 9 de juliol de 2019 al següent compte bancari: 

ES59 0049 1736 79 2610061954  

Beneficiari: Asociación Club de Debate Universitario Valenciano 

 En cas d’haver diversos equips, es considera que va davant quant a l’ordre aquell 
amb més membres. 

 Les quotes d’inscripció segons el nombre de participants a cada equip són les 
següents: 

 

Nombre 
de 

persones 

1 equip 2 equips 3 equips 

Total 
Per 

persona 
Total 

Per 
persona 

Total 
Per 

persona 

2 50€ 25€ - - - - 

3 75€ 25€ - - - - 

4 100€ 25€ 50€ + 40€ = 90€ 22,5€ - - 

5 - - 75€ + 40€ = 115€ 23€ - - 

6 - - 

75€ + 60€ = 135€ 
(equips de 3) 

22,5€ 50€ + 40€ + 30€ = 120€ 20€ 

100€ + 40€ = 140€ 
(equips de 4 i 2) 

23,33€ - - 

7 - - 100€ + 60€ = 160€ 22,86€ 75€ + 40 + 30€ = 145€ 20,71€ 

8 - - 100€ + 80€ = 180€ 22,5€ 

75€ + 60€ + 30€ = 165€ 
(equips de 3, 3 i 2) 

20,63€ 

100€ + 40€ + 30€ = 170€ 
(equips de 4, 2 i 2) 

21,25€ 
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9 - - - - 

75€ + 60€ + 45€ = 180€ 
(equips de 3) 

20€ 

100€ + 60€ + 30€ = 190€ 
(equips de 4, 3 i 2) 

21,11€ 

10 - - - - 100€ + 60€ + 45€ = 205€ 20,5€ 

11 - - - - 100€ + 80€ + 45€ = 225€ 20,45€ 

12 - - - - 100€ + 80€ + 60€ = 240€ 20€ 

 

 

4. Data i seu del Torneig 

 La competició es celebrarà els dies 26 i 27 de juliol del 2019. Els horaris oficials es 
comuniquen a través de la Guia del Torneig. 

 La seu del Torneig serà la Casa de l’Alumne de la UPV en les diverses aules 
reservades per a l’ocasió i que es comunicaran a cada equip i al Jurat durant els dies 
previs al Torneig. 

 

5. Desenvolupament del Torneig 

5.1. Tema del Torneig 

 El tema del torneig és el resultant d’una votació realitzada pels equips participants 
en una plataforma de comunicació bidireccional i és el següent: 

La identitat col·lectiva a l’Occident de la postmodernitat. 

 Tot i tractar-se d’un torneig en format acadèmic, el tema del torneig no serà la 
qüestió concreta que es sotmeta a debat en cada enfrontament de la competició, 
sinó que a partir del tema general s’establirà una pregunta relacionada amb aquest 
en cadascuna de les rondes. 

 La contextualització del tema apareix en la Guia del Torneig. 

5.2. Sales de debat 

 En cadascuna de les aules habilitades per al Torneig hi haurà una zona destinada al 
públic i una altra destinada al debat, la qual disposarà de tres taules (una per a cada 
equip i una altra per al Jurat), un faristol situat entre elles i un cronòmetre per al 
control del temps. 

 El cronòmetre es situarà de tal forma que lxs oradorxs, els equips i el Jurat puguen 
consultar-lo si així ho desitgen. 

5.3. Indumentària 

 No es requereix cap indumentària concreta; no obstant això des de l’Organització 
es recomana la correcció a l’hora de vestir.  

 El Jurat i l’Organització es reserven el dret de, en cas de considerar-la inapropiada, 
comunicar-li a l’equip afectat la necessitat d’esmena. 
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 Fora d’allò expressament permès per l’Organització, lxs oradorxs no podran dur en 
la seua indumentària publicitat o reivindicacions de caràcter ideològic, polític o 
religiós fora del tema a debatre. No es consideraran publicitat les marques o logotips 
de les peces de vestir, sempre que no excedisquen les dimensions habituals. 

5.4. Fases de la competició 

 La competició constarà de dues fases: 

o Fase classificatòria. Està formada per sis rondes classificatòries en les quals 
participaran tots els equips de tal forma que cadascun d’ells realitze quatre 
debats oficials sense que es repetisca cap enfrontament entre les mateixes 
agrupacions. 

o Fase final. Constarà d’unes semifinals i d’una final. 

 Es classificaran per a la fase final els quatre equips amb més victòries a la fase 
classificatòria. Si es produeix un empat a la classificació, el criteri de desempat 
s’estableix segons el següent ordre: 

o Puntuació total obtinguda. 

o Quantitat d’impressions generals guanyades. 

o Vots del Jurat. 

o Puntuació total en impressions generals. 

 La composició dels enfrontaments es realitzarà per sorteig amb les restriccions 
horàries sol·licitades pels equips en el formulari d’inscripció. 

 

6. El Debat 

6.1. Llengua 

 Tots els debats es realitzaran en valencià. 

6.2. Fitxa d’equip 

 Al començament de cada debat, ambdós equips hauran entregar una fitxa amb el 

nom complet de totes les persones participants, indicant tant el nom del equip com 

el de lx capitanx. Aquesta fitxa serà adjuntada a l’acta del debat. 

6.3. Sorteig de postures i ordre 

 Els equips enfrontats en cada debat defensaran postures oposades. Un equip 
defensarà la postura ‘A Favor’ i l’altre la postura ’En Contra’. La postura a adoptar 
per cada equip es decidirà per sorteig minuts abans de la publicació de la pregunta. 
El sorteig serà dut a terme per l’Organització amb la presència de lxs capitanxs dels 
equips en un espai comú. 

 A més a més es sortejarà l’ordre de la postura que obri i tanca el debat alternant-se 
les intervencions. 

6.4. Publicació de la pregunta 

 La formulació de la pregunta es publicarà immediatament després d’acabar amb el 
sorteig de les postures i l’ordre d’intervenció dels equips que participaran en el 
debat. 
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 A partir d’aquesta publicació, els equips tindran 15 minuts fins al començament del 
debat per anar des de l’espai comú a la sala que se’ls indique així com per preparar 
l’argumentari. En cap cas es podrà utilitzar Internet durant aquests minuts, però sí 
qualsevol tipus de documentació que s’haja preparat prèviament. 

6.5. Torns i temps del debat 

 La duració del debat és de 42 minuts. 

 En cas de que la postura a obrir el debat siga ‘A Favor’, els torns són els següents. 
En cas de que la postura a obrir el debat siga ‘En Contra’ s’invertiria l’ordre 
mantenint-se els temps. 

1. Equip ‘A Favor’: Exposició inicial (4 minuts). 

2. Equip ’En Contra’: Exposició inicial (4 minuts). 

3. Equip ‘A Favor’: Argumentació-Refutació: (5 minuts). 

4. Equip ’En Contra’: Argumentació-Refutació (5 minuts). 

Reunió dels equips (2 minuts). 

5. Equip ‘A Favor’: Interrogatori (2 minuts). 

6. Equip ‘En Contra’: Interrogatori (2 minuts). 

7. Equip ‘A Favor’: Argumentació-Refutació (5 minuts). 

8. Equip ‘En Contra’: Argumentació-Refutació (5 minuts). 

9. Equip ‘En Contra’: Conclusions (4 minuts). 

10. Equip ‘A Favor’: Conclusions (4 minuts). 

6.6. Preguntes durant el debat 

 Els equips podran interpel·lar a lx contrincant per realitzar preguntes únicament 
durant els torns d’Argumentació-Refutació (el cas de l’Interrogatori s’explica en 
l’apartat 6.7). 

 Per realitzar una interpel·lació a l’equip contrari, qualsevol membre de l’equip alçarà 
la mà sempre que no siga en l’últim minut d’Argumentació-Refutació, i únicament 
quan l’oradorx estime oportú li concedirà la paraula. 

 Lx interpel·lant disposarà d’un màxim de 15 segons per a realitzar, de forma clara, 
una la pregunta o aclariment. Lx refutadorx gaudirà de llibertat per concedir o no la 
paraula segons ho estime oportú i quan així ho considere. 

 Les interpel·lacions hauran de ser preguntes, matisos o aclariments, però en cap cas 
argumentacions.  

 La formulació d’interpel·lacions serà valorada positivament pel Jurat, tot i que no 

tinga una repercussió substancial per al resultat del debat. 

6.7. Interrogatori 

 Es disposarà de 2 minuts de reunió privada dels equips abans de començar 

l’interrogatori per preparar-lo. 

 L’interrogatori consisteix en una ronda de preguntes d’una persona participant d’un 
equip a una de l’altre equip. Ambdós es trobaran dempeus entre les taules en l’espai 
habilitat per al debat. 

 El temps total és de 2 minuts, en els quals s’inclouen les preguntes i les respostes. 
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 El temps per formular i per contestar les preguntes no es troba limitat, però es 
requereix consideració perquè es puguen realitzar diverses preguntes i respostes de 
forma àgil. En cas de que no fóra així, es tindria en compte per part del Jurat. 

6.8. Aclariments 

 Un mínim de dos membres del equip i un màxim de quatre actuaran com oradorxs. 
Qualsevol membre de l’equip podrà intervenir al llarg del debat mitjançant 
interpel·lacions a lx contrincant en el seu torn de refutacions. 

 Serà decisió de l’equip la manera d’organitzar les intervencions de cada participant. 

 Totes les intervencions es realitzaran des del faristol o dempeus per una única 
persona. 

 Durant les seues intervencions, lxs oradorxs podran rebre recolzament per part del 
seu equip exclusivament mitjançant notes i serà l’oradorx qui s’aprope a la taula a 
recollir-les. 

 No es permetrà l’ús d’Internet durant el debat ni en la fase de 15 minuts de 
preparació, tot i que sí es permetrà l’ús de dispositius electrònics durant una 
intervenció pròpia per mostrar els documents o evidències descarregades que es 
consideren convenients. 

6.9. Puntualitat 

 Si qualsevol equip no compareix al debat o es retarda més de 15 minuts a partir de 
l’hora estipulada, es declararà automàticament vencedor del debat l’equip present 
a l’hora indicada amb tots els vots del Jurat i una qualificació de 5 a 0 a favor de 
l’equip present.  

 Si cap dels dos equips compareix al debat o es retarda més de 15 minuts a partir de 
l’hora estipulada, es declararà l’anul·lació del debat, de forma que comptabilitzaria 
en la classificació com a un debat perdut pels dos equips, sense cap vot del Jurat i 
amb una qualificació de 0 punts.  

 

7. El Jurat 

 Cada debat comptarà amb un Jurat composat per dos persones en la fase 
classificatòria i com a mínim per tres persones en les semifinals i la final. En tots el 
casos, una d’aquestes serà lx Jutgx Principal. 

 L’autoritat en la sala abans, durant i després del debat serà lx Jutgx Principal, lx qual 
serà designadx per l’Organització abans de cada debat. 

 El Jurat verificarà, ajudat per l’Àrbitrx de la sala, que es troben presents els equips i 
totxs lxs seuxs membres cinc minuts abans de l’hora d’inici. 

 Lx Jutgx principal o l’Àrbitrx de la sala s’encarregarà de presentar a lxs components 
del Jurat, els equips participants, la pregunta del debat i el resultat del sorteig de 
postures i torns. 

 Prèviament a l’inici del debat es recordarà a les persones assistents les normes 
mínimes de presència a la sala (respecte, telèfons mòbils en silenci…). 

 Quan finalitze el debat, cada membre del Jurat emplenarà l’acta on apareixen tots 
els ítems que recull aquest Reglament en el punt 8. Posteriorment, lx Directorx del 
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Torneig o una altra persona del Comitè de Competició designada per ellx, recollirà 
les actes. L’Organització realitzarà la suma ponderada dels ítems de cada Jutgx i la 
suma de punts. 

 Després d’entregar les actes, i una vegada haja deliberat el Jurat, aquest es reunirà 
amb lxs membres d’ambdós equips i procedirà a indicar-los els aspectes positius i 
negatius del debat. Aquesta reunió per comunicar el feedback sols es produirà en 
les cinc primeres rondes, sent tancada l’última. A continuació, es reuniran amb 
l’Organització per firmar l’acta del debat amb el resultat definitiu. 

 El Jurat, a través de lx Jutgx Principal, té potestat d’expulsar qualsevol persona de la 
sala si duu a terme un comportament indegut abans, durant o després del debat. 

 El Jurat, tant per iniciativa pròpia com a petició d’unx de lxs capitanxs, podrà 
requerir als equips participants que demostren la veracitat de qualsevol dada 
utilitzada al llarg del debat. Mai es podrà sol·licitar la veracitat d’una evidència 
durant la intervenció d’unx oradorx, sinó que es farà sempre al finalitzar cada torn. 
Si la iniciativa prové d’algunx de lxs capitanxs, aquestxs hauran d’alçar la mà i 
procedir a la petició de verificació de la dada corresponent. 

 Cada membre del Jurat emplenarà una acta on valorarà l’actuació dels dos equips. 
A més, cadascun atorgarà una puntuació de 0 a 5 en cada ítem als dos equips, 
podent atorgar a ambdós la mateixa nota en un mateix ítem excepte en l’apartat 
d’Impressió General. 

 Cada membre del Jurat haurà de sumar els ítems atorgats a cada equip, havent-se 
de valorar tots ells. Posteriorment, es realitzarà la suma de les puntuacions de cada 
membre del Jurat i eixirà la nota final de cada equip. Aquell equip amb major 
puntuació en els ítems d’unx membre del Jurat s’adjudicarà el vot particular 
d’aquest, que podrà servir com a criteri de desempat. 

 En la fase classificatòria resultarà vencedor del debat l’equip amb una major nota 
resultant de la suma d’ítems de tots els membres del Jurat. En la fase final es decidirà 
pel nombre de vots del Jurat. 

 En la fase classificatòria, en cas d’empat al sumar les notes del Jurat, el criteri per 
determinar l’equip guanyador del debat serà: 

o Quantitat de vots dels membres del Jurat. 

o Quantitat de vots d’Impressió General de cada membre del Jurat. 

o Puntuació d’Impressió General de cada membre del Jurat. 

o En última instància, i esgotats tots els possibles procediments previs,  el vot del 
Jurat Principal tindrà el pes decisiu per determinar l’equip guanyador.  

 En la fase final, en cas d’empat en el nombre de vots del Jurat, el criteri per 
determinar l’equip guanyador del debat serà: 

o Quantitat de vots de cada membre del Jurat. 

o En última instància, el vot del Jurat Principal tindrà el pes decisiu per 

determinar l’equip guanyador. 
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8. Ítems 

Introducció (20%) 

Forma (0-3) 

Maneig del temps i l’espai 

Contundència i seguretat personal 

Connexió i sintonia amb l’audiència 

Capacitat d’oratòria: expressivitat, to de veu, pauses, llenguatge, fluïdesa... 

Estructura i Contingut (0-5) 

Estructura del discurs 

Originalitat 

Claredat del missatge 

Contextualització de la pregunta 

Argumentació-Refutació i Interrogatori (40%) 

Forma (0-3) 

Maneig del temps i l’espai 

Contundència i seguretat personal 

Connexió i sintonia amb l’audiència 

Capacitat d’oratòria: expressivitat, to de veu, pauses, llenguatge, fluïdesa... 

Estructura i Contingut (0-5) 

Capacitat d’argumentació 

Estudi del tema: evidències aportades (diversitat, rigor...) 

Capacitat d’adequació i improvisació: resposta a les preguntes del debat 

Claredat i ordre del fil argumental 

Resposta a la pregunta del debat 

Refutació dels arguments contraris 

Conclusió (20%) 

Forma (0-3) 

Maneig del temps i l’espai 

Contundència i seguretat personal 
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Connexió i sintonia amb l’audiència 

Capacitat d’oratòria: expressivitat, to de veu, pauses, llenguatge, fluïdesa... 

Estructura i Contingut (0-5) 

Capacitat de síntesi d’arguments i evidències 

Capacitat d’anàlisi i improvisació 

Claredat del missatge 

Estructura del discurs 

Equip (5%) 

Aspectes generals (0-5) 

Actitud de respecte 

Treball en equip 

Coherència i cohesió de la totalitat de les intervencions 

Impressió General (15%) 

Impressió General (0-5): No es pot empatar 

 

9. Penalitzacions 

 Les penalitzacions es divideixen en faltes lleus, faltes greus i expulsió. Les faltes lleus 
impliquen el descompte de 0,5 punts de la nota final. Una falta greu implica que 
l’equip amonestat perdria automàticament el debat. 

 El Jurat de cada debat té la potestat d’imposar-les. Serà lx Jutgx Principal la persona 
encarregada d’anunciar-les a l’equip amonestat immediatament després de 
finalitzar el torn de paraula en el qual ha estat comesa. 

 L’Àrbitrx de sala serà qui prenga nota dels temps de cada intervenció per incorporar-
los a l’acta del debat i que s’apliquen les penalitzacions corresponents als desajusts 
de temps. Qualsevol penalització haurà de constar en l’acta del debat. 

 Les faltes lleus es cometran en cas de: 

o Desajust positiu: sobrepassar el temps establert d’intervenció per més de 15 
segons. Cada vegada que torne a superar-se aquest temps en la mateixa 
intervenció es considerarà una altra falta lleu.  

o Desajust negatiu: acabar la intervenció amb més de 15 segons d’antelació 
respecte al temps establert. De la mateixa manera que abans, si el desajust 
torna a superar aquest temps en la mateixa intervenció es considerarà una 
altra falta lleu. 

o Interpel·lar o interrompre a l’oradorx de l’equip contrari al llarg de la seua 
intervenció sense que aquesta persona li cedisca la paraula (excepte en els 
Interrogatoris). 
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o Realitzar una interpel·lació de més de 15 segons. Cada vegada que es superen 
10 segons més en la interpel·lació es considerarà una altra falta lleu. 

o Argumentar durant la interpel·lació. 

o Argumentar, refutar o introduir dades noves a la conclusió. 

o Retards en l’hora d’assistència al debat de fins a 10 minuts. 

 Una falta greu suposarà que l’equip perdrà automàticament el debat amb els vots 
en contra de tot el Jurat i per una qualificació de 5 a 0. Es cometran en cas de:   

o Utilitzar Internet o fonts externes més enllà de documentació escrita durant 
els 15 minuts de preparació de la pregunta. 

o Enunciar una cita o dada falsa. Si un equip o membre del Jurat dubta de la 
veracitat de qualsevol dada atorgada per l’equip contrari, té la potestat d’exigir 
les fonts de la dada aportada, sempre que siguen complides les pautes 
marcades a aquest Reglament.  

o Retards respecte a l’hora d’assistència al debat superant els 15 minuts. 

o Acumulació de 3 faltes lleus en el mateix debat. 

o Insults, desacataments o menyspreu al Jurat, al públic o a qualsevol de lxs 
membres de l’equip contrari o del propi, abans, durant o després de qualsevol 
debat. 

 Es podrà expulsar tant les persones membres d’un equip durant el debat com al 
propi equip al llarg de la competició. Tenen potestat per realitzar les expulsions lx 
Jutgx Principal en cada debat i el Comitè de Competició. 

 

10. Comitè de Competició 

 Al front de la competició es trobarà present un Comitè designat per l’Organització i 
dirigit per lx Directorx del Torneig, càrrec també designat per l’Organització i que 
serà lx màximx responsable d’aquest. Entre les seues funcions estaran:  

o Vetllar pel compliment del Reglament per part del Jurat i dels equips.  

o Expulsar qualsevol equip que vulnere de forma substancial el present 
Reglament.  

o Dirimir i tramitar les al·legacions que puga realitzar algun equip. 

o Decidir i solucionar qualsevol aspecte, problema o succés que no estiga 
contemplat en el present Reglament.  

o Modificar el Reglament si les circumstàncies així ho requereixen. 

 

11. Reclamacions 

 Les reclamacions podran realitzar-se davant del Comitè de Competició. Poden ser 
de 3 tipus:  

o Objeccions durant el debat: Si un equip observa que l’equip contrari ha comés 
alguna irregularitat o infracció, haurà d’informar al Jurat. Per fer-ho, qualsevol 
membre de l’equip, al finalitzar el torn informarà de la intenció de formular 
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una objecció. Lx Jurat Principal estimarà o desestimarà l’objecció segons crega 
convenient. 

o Reclamacions posteriors al debat: hauran de realitzar-se després de realitzar 
la deliberació.  

o Reclamacions front a irregularitats de la competició. 

 Serà la Direcció l’encarregada de decidir si pren en consideració totes les 
reclamacions, estiguen o no contemplades en aquest punt. 

 

12. Premis 

 Els premis atorgats seran els següents:  

o 400 euros al equip GUANYADOR (finançat per l’SPNL). 

o 200 euros al equip SUBCAMPIÓ (finançat per l’SPNL). 

o 100 euros a lx MILLOR ORADORX (finançat per l’SPNL). 

 El sistema per escollir lx Millor Oradorx serà el següent:  

o Al finalitzar el debat, cada membre del Jurat puntuarà en una escala de l’1 al 
10 cadascun de lxs oradorxs.  

o Al finalitzar el torneig, la persona amb major mitjana en les seues 
qualificacions, durant la fase classificatòria serà la persona guanyadora 
d’aquest premi. 

o És requisit indispensable per guanyar el premi participar en almenys tres de 

quatre debats de la fase classificatòria. 

o En cas d’empat en la mitjana entre diverses persones participants s’aplicaran 
els següents criteris: 

 Major progressió del seu equip en el torneig. 

 Decisió de la majoria del Comitè de Competició i en última instància 
de la Direcció. 

 La dotació econòmica dels premis estarà sota la corresponent retenció que estableix 
la normativa en vigor. Per tant, les persones premiades han de tindre consideració 
que l’import metàl·lic obtingut pot estar sotmès a retenció en l’IRPF i en el seu cas 
generar obligació de declarar.  

 

13. Drets d’imatge 

 La inscripció al Torneig suposa la cessió dels drets d’imatge de totes les persones 
participants a l’Organització.  

 L’Organització es compromet a utilitzar els drets cedits amb fins acadèmics o 
promocionals.   

 


