INDICACIONS SOBRE EL FORMAT DELS ARTICLES
Els originals s’han de lliurar en forma de fitxer electrònic (.doc, .docx, .rtf, .odt).
L’extensió màxima recomanable per als articles és de 45.000 caràcters amb espais incloent-hi les notes a
peu de pàgina (és a dir, aprox. 20 fulls ISO A4).
L’arxiu de l’article haurà d’incloure el títol, el resum 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.
Estils: es recomana escriure el cos del text en Times New Roman 11 a 1,3 d’interlínia; els títols dels
apartats en Arial 11 (negreta per al primer nivell, rodona per al segon nivell i cursiva per al tercer nivell i
successius); les notes a peu de pàgina en Times New Roman 9 a 1,1 d’interlínia.
Pel que fa al format de la pàgina, els marges han de ser els següents: superior, inferior i marge esquerre
2,5 cm i marge dret 1,8 cm.
La numeració dels apartats i el sumari haurà 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 qualsevol nivell (tercer nivell o successius).
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.
Les sigles s’han d’escriure sense punts, p. ex.: ONU. El primer cop que aparegui en un article una sigla poc
difosa, se n’ha d’escriure el nom complet seguit de la sigla entre parèntesis. Han de ser fidels a la font
original.
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.
Per regla general, la Revista publica els articles en la llengua original. Les paraules, expressions i citacions
que apareguin en una llengua diferent de la de l’article s’han d’escriure en cursiva o itàlica. La cursiva
també s’ha d’emprar quan es vol donar èmfasi a un mot o expressió, tenint cura de no fer-ne un abús.
Les citacions literals aniran entre cometes. Quan es tracta una citació molt llarga pot anar expressada a
continuació del text en un paràgraf a part i amb cos 10. Quan es tracta d’una citació d’un text normatiu en
què hi ha la versió traduïda pel Parlament o per un diari oficial s’ha de buscar la versió que es correspongui
amb la llengua original de l’article.

Les cometes han de ser sempre cometes baixes o franceses (es poden fer amb la drecera del teclat ALT +
174 i ALT + 175 per cometes d’obertura i tancament, respectivament).

Referències bibliogràfiques
Es recomana la inclusió d’un apartat final de bibliografia, en què es recullin les obres utilitzades en
l’elaboració de l’article o les que es consideren de referència sobre la matèria de què tracta l’article.
Els cognoms dels autors han d’anar amb versaleta. Aquesta es configura des de la barra d’eines de format
de lletra, quan la lletra és la inicial en majúscula i la resta en minúscula i se selecciona l’opció versaleta
(també es pot fer amb la drecera del teclat control + shift + L).
Es recomana seguir el sistema següent quant a la bibliografia citada en les notes a peu de pàgina:
Per a llibres o monografies:
COGNOM/S, Nom complet. Títol. Nre. ed. (si és la primera edició no s’hi ha de posar) o Vol. Lloc:
Editorial, any d’edició (escrit en quatre xifres). Nre. p. (Col·lecció; núm.) La col·lecció se cita entre
parèntesis, amb el nom de la col·lecció en primer lloc i després, separat per un punt i coma, el número que
l’obra hi ocupa. ISBN.
Exemples:
ALARCÓN, Amado; SOLÉ, Carlota. Llengua i economia a Catalunya. Anàlisi del procés de negociació de la
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística per mitjà de la teoria de conjunts borrosos. Barcelona:
Institut d’Estudis Catalans, 2001.
RIERA-EURES, Manuel; SANJAUME, Margarida. Diccionari d’onomatopeies i mots de creació expressiva.
2a ed. Barcelona: Grup Editorial 62, 2011, 339 p. (Educaula; col·lecció Aula). ISBN 978-84-15192-25-1.

Per a publicacions en sèrie:
COGNOM/S, Nom complet. "Títol de l'article". Títol de la revista o del manual. Vol. [Lloc: Editorial],
número de l'exemplar (any de publicació entre parèntesis) pàg. inicial - pàg. final.
Exemple:
PRADILLA CARDONA, Miquel Àngel. “La gestió normativa de la llengua catalana. Unitat en la diversitat o
diversitat d’unitats?”. Revista de Llengua i Dret [Barcelona: Generalitat de Catalunya. Escola
d’Administració Pública], núm. 56 (2011).
Per a textos legals: "Títol normalitzat" [format per: número de llei, decret, etc.; dia i mes; nom oficial de la
llei]. Títol publicació (data completa de publicació), pàg. inicial - pàg. final.
Exemple:
"Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal". Boletín Oficial del Estado (24 de novembre
de 1995), pàg. 33987-34058.

Per a més informació consulteu:
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/BTPL/arxius/1_CitacioBibliografica.pdf
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