
 
 
 
 
 
 

 
Pl. d’en Rovellat, s/n, 43003 Tarragona • Telèfon 977 24 91 33 • Fax 977 22 44 01 • www.icac.cat • info@icac.cat • CIF S-4300033-J 

 

Normativa de recepció i publicació d’originals 
Per als autors 

 
L’autor o editor lliura l’original a l’ICAC en paper (enquadernat i signat, 2 còpies) i en 
format digital. Rebrà un certificat de registre d’entrada. Text i figures han de ser els 
definitius. 
 
L’autor també ha de lliurar 1 exemplar en format digital preparat per ser avaluat, és a 
dir, anònim i sense autoreferències. 
 
El manuscrit l’analitzarà en primer lloc la Comissió editorial de l’ICAC. Si té rigor i 
s’adequa a la línia editorial de l’Institut, se sotmetrà a l’avaluació del Comitè editorial, 
format per científics internacionals en protohistòria, arqueologia clàssica i altres 
ciències de l’antiguitat.  
 
L’ICAC sol·licitarà un informe tècnic científic a dos membres del Comitè experts en la 
matèria de l’obra presentada (sistema peer-review). Si la matèria depassa l’abast 
científic dels membres del Comitè, l’original es farà revisar per altres especialistes. 
Els informes, anònims i confidencials, n’avaluaran la qualitat científica.  
 
Si els informes són contradictoris, es podrà demanar un tercer informe. La decisió 
final la prendrà el director de la institució, tenint en compte també els costos.  
 
El manuscrit es pot admetre, rebutjar o acceptar de publicar a condició que l’autor faci 
les modificacions sol·licitades pels avaluadors. L’autor en serà informat per escrit tan 
aviat com sigui possible. 
  
Si l’original és admès, l’autor es compromet a adequar-lo a les normes de lliurament 
d’originals de l’ICAC. Firmarà un contracte d’edició segons el qual, entre altres, es 
respectarà la propietat intel·lectual del treball però se’n cedirà a l’ICAC els drets 
exclusius de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació per explotar 
editorialment l’obra.  
 
L’ICAC preveu la publicació del llibre en format digital (edició venal) i, si ho creu 
convenient, al cap de tres mesos també en paper (edició venal). Segons la recepció 
que tingui l’obra, s’accelerarà o es retardarà la seva publicació en accés obert a 
internet (web de l’ICAC, repositoris, etc.) d’acord amb la llicència Reconeixement – No 
comercial – Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons.  
  
Si l’obra té finançament, cal aportar documentació que ho acrediti. 
 
Si l’original es rebutja, l’autor el podrà retirar en el termini de dos mesos després de 
rebre resposta de l’ICAC. Passat aquest termini, l’ICAC el destruirà. 
 
Tarragona, novembre del 2013 


