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DRETS DELS LECTORS

DRETS DE REUTILITZACIÓ

DRETS D’AUTOR

Accés gratuït a tots els articles
immediatament després de la
publicació

Drets de reutilització i refosa
generosos (p. ex., la llicència
CC BY)

L’autor posseeix el copyright de
l’obra sense cap restricció

DRETS DE PUBLICACIÓ
DELS AUTORS

PUBLICACIÓ AUTOMÀTICA

LLEGIBILITAT AUTOMATITZADA

L’autor pot publicar qualsevol
versió en qualsevol repositori o
lloc web sense demora

Les revistes posen a l’abast de
tothom còpies de tots els articles en
repositoris de tercers de confiança
(p. ex., PubMed Central, OpenAire,
institucionals) immediatament
després de la publicació

Es pot accedir al text complet de
l’article, les metadades, les dades
de suport (incloent-hi el format i el
marcatge semàntic) i les citacions a
través d’una API, amb instruccions
públiques

Accés gratuït a tots els articles
després d’un embargament
igual o inferior a sis mesos

La reutilització, la refosa i la creació
L’autor reté/l’editor concedeix uns
a partir de l’obra original estan
drets amplis, incloent-hi la reutiltzació
subjectes a determinades restriccions
per part de l’autor (p. ex., ús de
i condicions (p. ex., amb les
figures en presentacions, usos
llicències CC BY-NC i CC BY-SA)
educatius, creació d’obres derivades)
i el dret d’autoritzar-ne l’ús per
part d’altri

L’autor pot publicar alguna versió
(determinada per l’editor) en
qualsevol repositori o lloc web
sense demora

Les revistes posen a l’abast de
tothom còpies de tots els articles
en repositoris de tercers de
confiança (p. ex., PubMed Central,
OpenAire, institucionals) al cap
de sis mesos

Es pot accedir al text complet de
l’article, les metadades i les
citacions a través d’una API,
amb instruccions públiques

Accés gratuït a tots els articles
després d’un embargament
superior a sis mesos

La reutilització (sense refosa ni
creació a partir de l’obra original) està
subjecta a determinades restriccions
i condicions (p. ex. , amb la llicència
CC BY-ND)

L’autor pot publicar alguna versió
(determinada per l’editor) en
qualsevol repositori o lloc web
amb certa demora (determinada
per l’editor)

Les revistes posen a l’abast de
tothom còpies de tots els articles
en repositoris de tercers de
confiança (p. ex., PubMed Central,
OpenAire, institucionals) al cap
de dotze mesos

Es pot rastrejar el text complet de
l’article, les metadades i les
citacions sense cap permís
especial ni cap registre, amb
instruccions públiques

Accés gratuït i immediat a alguns
articles, però no a tots
(incloent-hi els models “híbrids”)

Drets de reutilització més enllà d’un
ús raonable per a alguns articles,
però no per a tots (incloent-hi els
“models híbrids”)

L’autor reté/l’editor concedeix uns
drets limitats per a la reutilització per
part de l’autor (p. ex., ús de figures en
presentacions, usos educatius,
creació d’obres derivades)

L’autor pot publicar alguna versió
(determinada per l’editor) en certs
repositoris o llocs web, amb
demora o sense

Les revistes posen a l’abast de
tothom còpies d’alguns articles,
però no de tots, en repositoris de
tercers de confiança (p. ex., PubMed
Central, OpenAire, institucionals) al
cap de dotze mesos

Es pot rastrejar el text complet de
l’article, les metadades i les
citacions amb permís i amb
instruccions públiques

Per llegir qualsevol article cal
subscriure’s, registrar-se, pagar una
quantitat determinada o abonar
algun tipus de quota

Sense drets de reutilització més enllà
d’un ús/tracte raonable, o altres
limitacions o excepcions als drets
d’autor (Tots els drets reservats)

L’editor posseeix el copyright,
sense que l’autor tingui dret de
reutilització més enllà d’un ús
raonable

L’autor no pot publicar cap versió
en cap repositori ni lloc web
en cap moment

Sense publicació automàtica en
repositoris de tercers

Sense possibilitat de rastrejar el
text complet dels articles
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