
Publica en accés obert. 
Llicències i versions d'un article

Llicència CC-BY 4.0

Versions de l'article 

Llicències i reutilització d'articles 
El copyright (C) o dret d'autor atorga al seu titular 
el dret exclusiu d'explotar una obra.

R&I

CC-BY
Atribució

CC0
Domini públic

Es pot 
compartir?

Què poden fer altres persones
amb el teu treball?

Es permet l'ús 
comercial?

Es permet la 
remescla?

CC-BY-SA
Atribució Compartir Igual

CC-BY-NC-SA 
Atribució 

No Comercial + Compartir Igual 

CC-BY-NC
Atribució No Comercial

CC-BY-ND
Atribució No Derivades

CC-BY-NC-ND
Atribució 

No Comercial + No Derivades

C
Tots els drets reservats

Aquesta informació és vàlida segons la versió 4.0 de Creative Commons.

Permet desenvolupar, millorar o reutilitzar el teu 
treball per a qualsevol finalitat sense cap 

restricció en virtut de la llei de copyright i de 
bases de dades.

Permet reutilitzar el teu treball per a qualsevol 
finalitat, sempre que se'n citi l'autoria. 

Permet reutilitzar el teu treball per a qualsevol 
finalitat sempre que se'n citi l'autoria i que les 
noves creacions es publiquin amb la mateixa 

llicència que l'original.

Permet reutilitzar el teu treball sense 
finalitats comercials, sempre que se'n citi 
l'autoria, però sense haver d'assignar la 
mateixa llicència a les noves creacions.

Permet reutilitzar el teu treball sense finalitats 
comercials, sempre que se'n citi l'autoria i 

s'assigni la mateixa llicència a les noves 
creacions.

Permet baixar-lo i compartir-lo, per a qualsevol 
finalitat sempre que en citis l'autoria, però 
sense modificar-lo ni fer noves creacions.

Permet baixar el teu treball i compartir-lo sempre 
que se'n citi l'autoria, però sense modificar-lo ni 

utilitzar-lo amb finalitats comercials.

Abans d'utilitzar el teu treball, cal que us 
demanin permís o estableixin un acord amb 

vosaltres (o amb el titular del copyright); sovint 
inclou una transacció econòmica.

Teniu cap pregunta?: la Biblioteca respon.
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Esborrany del manuscrit abans 
de la revisió formal d'experts o 
de la primera versió enviada a 
la revista per a la seva 
consideració.

Original de l'autor (OA)

Manuscrit presentat a 
revisió (MPR)

Versió enviada
(preprint)
(esborrany)

Versió final del manuscrit després de la 
revisió formal d'experts, però abans de 
ser maquetada per l'editor. Conté totes 
les revisions fetes durant el procés de 
revisió d'experts.

Manuscrit acceptat (MA)

Prova d'impremta (P)

Versió acceptada 
(postprint)

Publicat

Versió del manuscrit publicada 
en una revista amb la 
maquetació i la marca de la 
revista.

Versió del registre (VR)


