
PUBLICAR A 

LLIURAMENT DELS ARTICLES
Els treballs s’han de fer arribar a la revista teca: tecnologia i ciència dels aliments, a l’adreça de 
correu electrònic acca@iec.cat. Un cop acceptada la seva idoneïtat de contingut i format, tant pel Comi-
tè de Publicacions com per la coordinació editorial, se’n farà la correcció ortogràfica en català. Els arti-
cles es publicaran en la revista en paper i també es podran veure a través de l’Hemeroteca Científica 
Catalana (http://revistes.iec.cat).

ASPECTES COMUNS A TOTS ELS ARTICLES
Tipus i cos de lletra: Times New Roman 12. Marges: 25 mm. Espai doble entre línies. Resum d’entre 75 
i 200 paraules en català i anglès, que ha de ser independent del text principal de l’article i no ha de con-
tenir citacions bibliogràfiques ni abreviacions sense desenvolupar. Cal consignar paraules clau en català 
i en anglès. La numeració de les pàgines ha de començar a la pàgina del títol. Les taules i les figures 
s’han de presentar en una pàgina per a cadascuna.

DADES DELS AUTORS
Nom complet amb els dos cognoms i nom dels departaments i les institucions als quals es vol atribuir el 
treball.

CITACIONS BIBLIOGRÀFIQUES
Les citacions bibliogràfiques s’han d’ordenar alfabèticament a partir del primer cognom del primer au-
tor. Es poden citar aquells articles acceptats però no publicats, esmentant el títol de la revista seguit 
d’«en premsa» entre parèntesis. Els títols de les revistes s’han d’abreujar segons l’estil dels índexs inter-
nacionals.

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 teca: tecnologia i ciència dels aliments 
per a sol·licitar-ne la publicació accepten els termes següents:

— Els autors cedeixen a l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA, filial de l’Institut 
d’Estudis Catalans) els drets de reproducció, comunicació pública i distribució dels articles presentats 
per a ser publicats a teca.

— Els autors responen davant l’ACCA 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.

— L’ACCA està exempta de tota responsabilitat derivada de l’eventual vulneració de drets de propietat 
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 Espanya 
(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, distribuir 
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i comunicar l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i l’entitat que la publica i no se’n faci un ús co-
mercial ni cap obra derivada.

— La revista 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 Reglament general de protecció de da-
des 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 cor-
responent volum de la revista teca.

Aquestes dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’IEC amb la finalitat de 
gestionar aquesta publicació. Únicament s’utilitzaran les dades dels autors per a gestionar la publicació 
de la revista i no seran cedides a tercers, ni es produiran transferències a tercers països o organitzacions 
internacionals. Un cop publicada la revista, aquestes dades es conservaran com a part del registre histò-
ric 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’espe-
cifiqui de quina publicació es tracta.

Nota: aquests són els aspectes generals, però demanem que s’acordin amb el Comitè de Publicacions 
els aspectes concrets de cada article.
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