INDICACIONS SOBRE EL FORMAT DELS ARTICLES
Els originals s’han de lliurar en forma de fitxer electrònic editable (com ara, DOC, DOCX, RTF
o ODT).
L’extensió màxima recomanable per als articles és de 45.000 caràcters amb espais incloent-hi
les notes a peu de pàgina.
Recordeu: l’arxiu de l’article ha d’incloure el títol, el resum (imprescindible per a poder iniciar
l’avaluació) en la llengua original de l’article, el sumari amb els diferents apartats, el cos de
l’article i la bibliografia.
Per tal de facilitar-ne l’avaluació cega, l’article no ha d’incloure cap dada que permeti
identificar l’autoria de l’article. Podeu consultar les instruccions de com eliminar les dades
d’autoria del vostre article a la secció Com assegurar una avaluació cega.
Cal esmentar la font de la qual s’han extret els gràfics i les taules. Aquests han d’anar numerats
amb xifres aràbigues i amb un peu explicatiu.

La numeració dels apartats i el sumari
La numeració dels apartats i el sumari ha de seguir la norma ISO 2145-1978/UNE 50-132-94:
1 Numeració de les divisions
1.1 Els apartats segons ISO 2145-1978/UNE 50-132-94 han de ser únicament en numeració
aràbiga.
1.2 Les divisions principals (en el primer nivell) d’un escrit s’han de numerar
correlativament a partir de l’1.
1.3 Cada divisió principal pot subdividir-se (en el segon nivell) en un nombre qualsevol de
subdivisions numerades correlativament a partir de l’1. Aquesta forma de divisió i numeració
pot continuar fins a un tercer o quart nivell.
1.4 La separació de les diverses subdivisions que formen part d’una mateixa divisió
principal, es realitza intercalant un punt entre les xifres representatives d’aquestes. No s’ha
de fer servir el punt a continuació del número que designa l’últim nivell.
L’estil de les citacions i referències bibliogràfiques
En un article científic hi ha diverses maneres de citar les obres d’altres experts. Diferenciem
entre citació bibliogràfica i referència bibliogràfica:
 la citació bibliogràfica és la informació entre parèntesis inserida dins l’article o en una
nota a peu de pàgina i que aporta dades bàsiques sobre un document (sovint el cognom de
l’autor, l’any d’edició de l’obra i, si s’escau, la pàgina). Permet al lector identificar el
document en la llista alfabètica de referències bibliogràfiques al final de l’obra. Exemple:
(Bosch, 2006).
 La referència bibliogràfica és el conjunt de dades que permeten identificar un document.
El conjunt de referències bibliogràfiques d’un article formen la bibliografia, la qual se situa
al final de l’article i conté tots els documents consultats per elaborar l’article. Exemple:
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Díez, Laura; Cueto, Miriam; Fernández-Zubieta, Ana (2016). El sistema català de recerca i
innovació en el context europeu: avaluació i reptes. Revista Catalana de Dret Públic, (53), 4572. DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rcdp.i53.2016.2852

Format de les citacions bibliogràfiques
La Revista Catalana de Dret Públic utilitza l’estil Harvard (autor-any). Cal seguir aquest estil
en les citacions que es vulguin fer dins el text o a peu de pàgina. (Observació: no s’empren
versaletes en els cognoms, ni tampoc cap abreviatura com pàg. o p.). Totes les citacions
bibliogràfiques han de constar a la bibliografia. Vegeu-ne alguns exemples:
(Gémar, 2015)
(Cerrillo i Ponce, 2015: 10)

(Duarte et al., 2002: 11-12)
(Scott 2016a, 2016b)

Format de les referències bibliogràfiques
La Revista Catalana de Dret Públic utilitza l’estil APA (American Psychological Association),
amb les particularitats següents: a fi de fer més visibles les dones en l’àmbit de la recerca,
despleguem el nom de pila dels autors de forma completa; i amb relació a les referències
bibliogràfiques de legislació i jurisprudència, seguim les pautes específiques estipulades a
continuació, les quals estan adaptades a les fonts jurídiques del nostre ordenament.
Per a llibres o monografies:
Cognom, Nom desplegat (any). Títol en cursiva: Subtítol (número d’edició). Ciutat:
Editorial.
Cabré Castellví, Maria Teresa (1992). La terminologia: la teoria, els mètodes, les
aplicacions. Barcelona: Empúries.
Per a capítols o parts d’un llibre:
Cognom, Nom sencer (any). Títol capítol: Subtítol. A: Nom Cognom (ed./dir./cur...), Títol
llibre en cursiva: Subtítol (número d’edició, p. número de la primera pàgina capítol-número
de l’última pàgina capítol). Ciutat: Editorial.
Valero Torrijos, Julián (2012). La Administración Pública en la nube. Análisis de las
implicaciones jurídicas desde la normativa sobre Administración electrónica. A: Ricard
Martínez Martínez (ed.), Derecho y cloud computing (p. 180-207). Cizur Menor: Civitas.
Per a publicacions en sèrie:
Cognom, Nom sencer (any). Títol de l’article: Subtítol de l’article. Títol de la revista en
cursiva: Subtítol, número de volum en cursiva (número de la publicació), número de la
primera pàgina de l’article-número de l’última pàgina de l’article.
Ramallo Massanet, Juan (2007). El control externo en las nuevas formas de colaboración
público-privada. Revista Española de Control Externo, 9 (26), 13-34.
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Rodríguez Font, Mariola (2016). La regulació de l’allotjament col·laboratiu a Catalunya:
anàlisi de les propostes de l’Autoritat Catalana de la Competència. Revista Catalana de Dret
Públic, (53), 163-181.
Per a fonts legislatives:
Estat o comunitat autònoma. Rang número/any, data de promulgació, denominació de la
norma. (Diari o butlletí oficial, número, data, pàg. inicial-final).
Catalunya. Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l’Institut Català de la Dona. (DOGC,
núm. 1167, 12/7/1989, pàg. 2967-2968).
Espanya. Reial decret 4/2018, de 12 de gener, pel qual s’aproven els Estatuts del Col·legi
d’Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació (COITT). (BOE, núm. 15, 17/01/2018, pàg.
1-35).
Per a fonts legislatives de la Unió Europea, no es consigna ni estat ni comunitat autònoma:
Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009,
relativa a la conservació de les aus silvestres. (DOUE L, núm. 20, 26/1/2010, pàg. 7-25).
Reglament (CEE) núm. 650/90 de la Comissió, de 16 de març, relatiu a la classificació de
certes mercaderies en la nomenclatura combinada. (DOUE L. Núm. 71, 17/3/1990, pàg.1112).
Per a fonts jurisprudencials:
Tipus de resolució Tribunal número/any, data.
Interlocutòria del Tribunal Constitucional 126/2008, de 14 de maig de 2008.
Sentència del TSJC 9604/2017 (Sala Contenciosa Administrativa), de 20 d’octubre de 2017
(recurs 271/2015).
Sentència del Jutjat de Primera Instància de Salamanca 215/2010 (Secció 4a), d’11 d’abril de
2007.
Per a fonts jurisprudencials de la Unió Europea:
Tipus de resolució Tribunal (Sala), data, número d’assumpte, nom del cas
Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees (Sala 3a), de 14 de febrer de
2008, assumpte C-244/06, Dynamick Medien Vetriebs contra Avides Media.
Per a més informació sobre l’estil APA, consulteu la Guia per elaborar citacions
bibliogràfiques en format APA de l’UVic; per a més informació sobre les referències de textos
legislatius i jurisprudencials, consulteu La citació de les fonts jurídiques en l’àmbit autonòmic,
estatal i internacional de la UB.

3

Criteris lingüístics
Sigles
- Han de ser fidels a la denominació oficial i s’han d’escriure sense punts, per exemple,
TEDH.
- El primer cop que una sigla poc difosa aparegui en un article, se n’ha d’escriure el nom
complet seguit de la sigla entre parèntesis. Exemple: la Comissió de Garantia del Dret
d’Accés a la Informació Pública (la GAIP).
- El plural de les sigles: cal evitar duplicar les sigles per formar el plural. Segons la nova
normativa, es pot (no és obligatori) marcar el plural afegint una essa al final: “els TSJ” o bé
“els TSJs”.
Llatinismes i expressions en altres llengües
- Cal emprar les cursives per marcar-los (excepte si es tracta de noms propis). Exemples:
segons la common law,...; el principi non bis in idem...
Títols d’estudis, manuals, publicacions periòdiques, monografies i guies
- Independentment de la llengua en què estiguin escrits els títols, cal emprar les cursives per
marcar-los. Exemples: Revista Catalana de Dret Públic; ...segons el Manual de dret públic
de Catalunya (2017).
Títols d’articles de revista, capítols d’un llibre, conferències o ponències
-

Independentment de la llengua en què estiguin escrits els títols, cal emprar les cometes per
marcar-los. Exemple: l’article “Els òrgans de govern universitari: reforma i inclusió de
membres externs” de la Revista Catalana de Dret Públic; ...la conferència “L’estat actual
del dret públic català” pronunciada a ...

Com donar èmfasi a una paraula?
-

Es poden emprar les cursives, sense abusar-ne, per donar un sentit especial o destacar una
paraula o expressió.

Citacions de textos d’autor o legislació
- Les citacions literals cal emmarcar-les entre cometes altes (“....”) i, si són molt llargues,
poden anar expressades en un paràgraf a part i amb cos 10.
- Quan es tracta d’una citació d’un text normatiu que disposa de versió oficial en la mateixa
llengua en què l’autor redacta l’article científic, cal citar de forma preferent aquesta versió
oficial. Per a la vostra informació, us proporcionem els accessos directes a:
DOGC oficial en català i en castellà.
BOE oficial en català, en castellà, en eusquera i en gallec.
DOUE oficial en castellà i en anglès.
Les remissions a peu de pàgina
- Cal posar el número després dels signes de puntuació. Exemples:
... la GAIP,1 òrgan independent ...
...l’article 1 EAC.1
4

