
DRETS D’AUTOR I RESPONSABILITATS

La propietat intel·lectual dels articles és dels respectius autors.
Els autors en el moment de lliurar els articles a la revista llengua 

& liTeraTura per a sol·licitar-ne la publicació accepten els termes 
següents:

— Els autors cedeixen a la Societat Catalana de Llengua i Litera-
tura els drets de reproducció, comunicació pública i distribució dels 
articles presentats per a ser publicats a revista llengua & liTera- 
Tura.

— Els autors responen davant la Societat Catalana de Llengua i 
Literatura de l’autoria i l’originalitat dels articles presentats.

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

— La Societat Catalana de Llengua i Literatura està exempta de 
tota responsabilitat derivada de l’eventual vulneració de drets de pro-
pietat intel·lectual per part dels autors.

— Els continguts publicats a la revista estan subjectes —llevat que 
s’indiqui el contrari en el text o en el material gràfic— a una llicència 
Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espa- 
nya (by-nc-nd) de Creative Commons, el text complet de la qual es 
pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
deed.ca. Així doncs, s’autoritza el públic en general a reproduir, distri-
buir i comunicar l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i l’entitat 
que la publica i no se’n faci un ús comercial ni cap obra derivada.

— La revista llengua & liTeraTura no es fa responsable de les 
idees i opinions exposades pels autors dels articles publicats.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) compleix el que estableix el Re-
glament general de protecció de dades de la Unió Europea (Regla-
ment 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, 
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dades de contacte i dades de filiació) puguin ser publicades en el cor-
responent volum de la revista llengua & liTeraTura. 

Aquestes dades seran incorporades a un tractament que és res-
ponsabilitat de l’IEC amb la finalitat de gestionar aquesta publicació. 
Únicament s’utilitzaran les dades dels autors per a gestionar la publi-
cació de la revista llengua & liTeraTurai no seran cedides a tercers, 
ni es produiran transferències a tercers països o organitzacions inter-
nacionals. Un cop publicada la revista llengua & liTeraTura, 
aquestes dades es conservaran com a part del registre històric d’autors. 
Els autors poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, opo-
sició, 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.
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