
Instruccions per als autors

Els articles sotmesos a publicació s’han d’enviar als editors o a qualsevol
membre del comitè editorial per correu electrònic, preferentment en format
PDF. Els originals han de contenir la versió anglesa del títol, un resum breu en
català i en anglès, paraules clau en català i en anglès i els codis de la classificació
per matèries MSC2010.

Les versions definitives dels articles acceptats s’han de presentar en co-
di TEX, preferentment en l’estil LATEX propi del Butlletí. Aquest estil es pot
obtenir a les pàgines web de la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM). Fem
notar que en aquesta publicació s’utilitza preferentment el punt per a separar
decimals, en lloc de la coma recomanada per l’IEC, per a poder facilitar la
comprensió de les expressions matemàtiques. Per tal d’accelerar el procés de
producció, es prega als autors que segueixin les indicacions contingudes en el
document d’exemple.

La versió en paper del Butlletí s’imprimeix en blanc i negre. Quan un
article contingui figures en color i es consideri convenient, l’autor proporcionarà
una versió dels gràfics substituint el color per tons de grisos i línies de gruix
variable. Així mateix, modificarà els comentaris que facin referència al color de
les figures. En qualsevol cas, el Butlletí publicarà l’original en color en el seu
format electrònic.

La propietat intel.lectual dels articles és dels respectius autors.

Els autors, en el moment de lliurar els articles al Butlletí per a sol.licitar-ne
la publicació, accepten els termes següents:

— Els autors cedeixen a la SCM (filial de l’Institut d’Estudis Catalans) els
drets de reproducció, comunicació pública i distribució dels articles presentats
per a ser publicats al Butlletí.

— Els autors responen davant la SCM de l’autoria i l’originalitat dels articles
presentats.

— És responsabilitat dels autors l’obtenció dels permisos per a la reproduc-
ció de tot el material gràfic inclòs en els articles.

— La SCM està exempta de tota responsabilitat derivada de l’eventual
vulneració de drets de propietat intel.lectual per part dels autors.

Cada autor rebrà una còpia en PDF d’alta qualitat de la versió digital del seu
article i un exemplar imprès del número del Butlletí en el qual es publiqui.

La correspondència administrativa relacionada amb el Butlletí s’ha d’adre-
çar a la SCM.

Pel que fa a la protecció de dades personals, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)
compleix el que estableix el Reglament general de protecció de dades de la Unió
Europea (Reglament 2016/679, del 27 d’abril de 2016). De conformitat amb
aquesta norma, s’informa que, amb l’acceptació de les normes de publicació,
els autors autoritzen que les seves dades personals (nom i cognoms, dades de
contacte i dades de filiació) puguin ser publicades en el corresponent volum
del Butlletí.



Aquestes dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat
de l’IEC amb la finalitat de gestionar aquesta publicació. Únicament s’utilit-
zaran les dades dels autors per a gestionar la publicació del Butlletí i no
seran cedides a tercers, ni es produiran transferències a tercers països o or-
ganitzacions internacionals. Un cop publicat el Butlletí, aquestes dades es
conservaran com a part del registre històric d’autors. Els autors poden exercir
els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament
i portabilitat, adreçant-se per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del
Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça
dades.personals@iec.cat, en què s’especifiqui de quina publicació es tracta.




