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1. PRESENTACIÓ 

 

Aquest manual pretén, en allò que sigui possible, afavorir la consolidació d’unes normes 

pròpies de la nostra llengua, que siguin de la major utilitat quan no calgui, 

necessàriament, usar-ne unes altres. És per això que compartim els criteris lingüístics 

de l’Institut d’Estudis Catalans, del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya i del Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya. 

 

2. FONTS PRINCIPALS USADES O CONSULTADES 

 

Les bases dels criteris i de les normes que presentem es troben a Critèria. Espai web de 

correcció de l’IEC, a Citació bibliogràfica. Criteris lingüístics, del Departament de Cultura 

de la Generalitat, i a Referències i citacions bibliogràfiques. Criteris de redacció, del 

Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya. Aquests 

documents parteixen, com a font principal, del llibre de referència de Josep Maria 

Mestres i Serra et al., Manual d’estil: La redacció i l’edició de textos, de la norma ISO 

690:2010, i del treball persistent i curós de molts professionals.  

 

Els subratllats sempre indiquen enllaços, hipervincles 

https://criteria.espais.iec.cat/advertiment-previ/
https://criteria.espais.iec.cat/advertiment-previ/
http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/1_citaciobibliografica.pdf
http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/1_citaciobibliografica.pdf
https://www.parlament.cat/document/intrade/6263
https://www.parlament.cat/document/intrade/6263
https://ca.wikipedia.org/wiki/Enlla%C3%A7_(inform%C3%A0tica)
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3. CRITERIS I NORMES GENERALS 

 

3.1. Requisits formals de presentació d’originals 

 

3.1.1. Original en suport electrònic 

 

Els treballs es presentaran en suport electrònic. Si es lliura presencialment, es pot dur 

en un llapis de memòria que es grava i es retorna immediatament. També es pot enviar 

per correu electrònic si el pes dels arxius ho permet. 

 

3.1.2. Característiques formals dels arxius de text 

 

Els arxius de text que es vulguin presentar perquè siguin publicats han de tenir les 

característiques formals següents: 

 

a. Haver estat compostos en Word o amb programa de tractament de textos Open 

Office 

b. El títol del treball anirà centrat i en majúscules. 

c. A continuació, el nom complet del / de la / dels autors, universitat o centre d’estudis 

a què pertany, si és el cas, en línia a banda, alienats a l’esquerra i sense tabulacions. 

d. Les pàgines han d’anar numerades correlativament. 

e. Els marges de la pàgina han de ser: superior i inferior, 2,5 cm; esquerre i dret, 3 cm. 

f. El tipus de lletra del text normal ha de ser Times New Roman o Arial del cos 12, 

interlineat 1,5, sense tabulacions, excepte l’entrada de paràgraf. 

g. El tipus de  lletra del text de les notes a peu de pàgina i de les citacions: Times New 

Roman o Arial del cos 10, interlineat 1,5. 

h. En el cos del text s’evitarà l’ús de la negreta. Per a fer ressaltar les funcions 

metalingüístiques o les particularitats s’utilitzarà la cursiva. 

i. Els treballs no podran depassar en cap cas el nombre de caràcters amb espais que 

figuri en la convocatòria. 

j. Si el text conté diferents apartats, caldrà separar-los del primer paràgraf següent 

amb un espai i organitzar els epígrafs amb una successió numèrica o alfabètica.  

k. La tipologia de lletres que ha de seguir l’arquitectura dels diversos nivells dels 

epígrafs de l’article és la següent: 

 

 

 

                                              1.    VERSALETES SENSE NEGRETA 

                                     1.1. Redona i negreta 

                                     1.1.1. Cursiva sense negreta  

                                     1.1.1.1. Redona sense negreta 
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l. Les xifres romanes corresponents a segles, volums, plecs, etc., excepte les dates, 

aniran en versaletes. 

 

 

Exemple: 

 

Des del mateix punt de vista, tampoc no semblaria ésser massa greu que una 

massa important de la població hagués continuat consumint pa moreno fins a 

finals del segle xx. 

 

 

 

m. Les sigles corresponents a obres citades aniran en redona. 

n. Les citacions bibliogràfiques, segons la seua llargària, es podran incloure en el cos 

del text en redona i entre cometes (« » baixes o llatines) o en paràgraf a banda. 

 
 

 

Exemples: 

 

El 1741, en un altre document, es cedeix «la brossa que quiscun any haurà 

menester per formiguerar dita terra».6 També el 1749 llegim que «podreu 

pendrer la brossa que haureu manester per formiguerar dita terra».7 
 

Com afirma Morgan, «l’alimentació és de vital importància per a la salut 

humana i per al benestar d’una manera en què no ho són els productes d’altres 

indústries, i això segueix sent la raó per excel·lència per la qual hi donem 

tanta importància» (Morgan, 2010: 1852) 

 

 

 

 

Tal i com es pot observar, en els dos exemples anteriors, poden usar-se dos sistemes 

per a referenciar les citacions dins el cos del text: la referència en nota a peu de pàgina 

(primer paràgraf, en aquest exemple amb els superíndex 6 i 7), o la referència dins el text 

principal (segon paràgraf). Aquestes dues fórmules es detallen a § 4.2 i 4.3. 

 

 

o. Quan la citació dins el text principal superi les tres o quatre línies, el paràgraf citat 

anirà separat del cos del text per una línia en blanc al començament i una altra al 

final. S’utilitzarà un cos de lletra de 10 punts i una tabulació de 2,5 cm respecte del 

marge, sense entrada de paràgraf, i anirà sense cometes. 
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Exemple: 

 

El fiscal Manuel Sisternes i Feliu ho expressa en el dictamen de 10 de març 

de 1773, en oposició al reglament de 1767:  

 

Antes, ni después de dicho año 1721, no consta que huviesse quejas de 

aquellos naturales sobre los perjuicios que sufría la pública salud por el 

cultivo de arrozes, pero tal vez la prohibición que se decretó en dicho año dio 

motivo a los varios recursos que en el año 1739 se hicieron contra su cultivo, 

que en efecto produjeron otra prohibición interina y parcial, decretada por la 

Audiencia en los años 1740 y 1742. 

 

 

 

p. Si per qualsevol circumstància, en l’original no es poguessin usar les cometes baixes 

(«»), en el procés d’edició ja es farà la substitució de cometes altes o angleses (‟ ”) 

per baixes. 

q. Les referències bibliogràfiques a peu de pàgina o dins el text principal, seguiran el 

model de l’Institut d’Estudis Catalans (desplegat més avall en aquest document). 

r. El llistat d’obres bibliogràfiques utilitzarà també el model de l’Institut d’Estudis 

Catalans (així mateix desplegat més avall). 

 

 

3.1.3. Característiques  formals  dels  gràfics 

 

Els gràfics que es vulguin presentar perquè siguin inclosos en els textos que s’han de 

publicar han de tenir les característiques formals següents: 

 

a. En format obert, que es puguin manipular (no en format d’imatge). 

b. En arxius a banda del text, però també han de figurar inclosos en el text, al lloc on 

han d’aparèixer dins de l’obra. 

c. Tots els gràfics hauran d’incloure peu de gràfic amb descripció i autoria. 

 

3.1.4. Característiques formals de les  imatges 

 

Les imatges que es vulguin presentar perquè siguin incloses en els textos que s’han de 

publicar han de tenir les característiques formals següents: 

 

a. En format JPG. 

b. En arxius a banda del text, però també han de figurar incloses en el text, al lloc on 

han d’aparèixer dins de l’obra 

c. Totes les imatges hauran d’incloure peu de foto amb descripció i autoria 

d. Totes les imatges hauran d’estar lliures de drets, o bé l’autor o autors del text 

presentat haurà de posseir el dret d’ús de la imatge. 
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En relació a la preparació dels originals recomanem la lectura del document 

de l’IEC l’enllaç del qual és a continuació. Es podrà observar que algunes 

normes i criteris afecten exclusivament les publicacions que edita l’Institut 

d’Estudis Catalans; no les publicacions de la CCEPC, que es regeixen 

prioritàriament pel aquest manual. 

 

La preparació  dels  originals. Criteris per als autors (any d’edició al davant) 

 

 

 

 

3.2. Abreviatures més habituals emprades en les referències 
bibliogràfiques 

 
 

actual. actualitzada 

ampl. ampliada 

comp. compilador / compiladora   

coord. coordinador / coordinadora 

coord. gen.       coordinador general / coordinadora general  

corr. corregida 

cur. curador / curadora 

dir. director / directora 

ed. edició 

ed. editor / editora 

et al.                 et alii, ‘i altres’ (si hi ha més de tres autors/autores es 

posa només el primer seguit d’aquesta abreviatura 

entre claudàtors). En cap cas farem servir 

DIVERSOS, AAVV, DDAA o AADD. 

rev. revisada 

seg. següent 

s. a. sense any (si es desconeix l’any de publicació) 

s. d.       sense dades (si es desconeixen, el lloc d’edició, el 

nom de l’editorial i l’any de publicació) 

s. ll. sense lloc (si es desconeix el lloc d’edició) 

s. n. sense nom (si es desconeix el nom de l’editorial) 

vol. volum 

 
 
 

 
Per a una informació més extensa d’abreviatures, vegeu les pàgines 22 i 23 
de: 

 
Referències i citacions bibliogràfiques. Criteris de redacció, del 
Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya 

https://criteria.espais.iec.cat/2014/07/03/1-3-la-disposicio-dels-questionaris-deleccio-multiple/
https://www.parlament.cat/document/intrade/6263
https://www.parlament.cat/document/intrade/6263
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4. LES REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 

 

S’entén per referència bibliogràfica el conjunt de dades ordenades que descriuen de 

manera precisa i suficient les fonts d’informació que componen una bibliografia i que 

permeten identificar un document o les seves parts. Quan aquestes referències formen 

part d’una nota a peu de pàgina o estan a l’interior d’un text, solen ser abreujades 

(referències simplificades o abreujades). 
 

Cal tenir present que mentre l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) accepta tant la fórmula 

any de publicació al davant com la d’any de publicació al darrera, la Coordinadora de 

Centres d’Estudis de Parla Catalana utilitza la forma d’any de publicació al davant; tant 

en les referències a peu de pàgina com en les llistes de bibliografia (sistema autor-data).  
 

D’altra banda cal recordar que tot i no ser obligatori, són d’ús preferent les referències a 

peu de pàgina per sobre de les referencies dins el text. Les referències a peu de pàgina 

formaran part d’una única relació numèrica correlativa dins de cada comunicació.  

 

 

4.1. La composició de les llistes de bibliografia (any de publicació 

davant) 

 

4.1.1. Notes prèvies 

 

a. Componem les referències bibliogràfiques amb sagnat a la francesa les unes sota 

les altres, ordenades alfabèticament pel cognom del primer autor/a, i cal no deixar 

cap espai de separació vertical entre referència i referència. 

b. Totes les informacions de les referències bibliogràfiques s’escriuen en català, llevat 

de les dades que s’han de mantenir en la llengua d’origen perquè són noms propis 

(com ara el títol de l’obra, el lloc d’edició —si no té forma catalanitzada— i el nom de 

l’editorial). 

c. Pel que fa a l’entitat editora, ens estalviem la paraula Editorial o Edicions, llevat de 

casos com ara Edicions 62, Alianza Editorial i alguna altra empresa editora, en què 

aquest mot està íntimament lligat al nom de l’editorial. Si hi pot haver confusió en 

una mateixa llista, cal posar-hi tota la informació. 

d. Si hi ha més d’una obra de la mateixa autoria, les ordenem cronològicament i, a partir 

de la segona obra, substituïm les dades de l’autoria per un guió llarg seguit d’un 

espai fix que han d’equivaler al sagnat del text. Si hi ha més d’un autor/a, han de 

coincidir tots fent les mateixes funcions perquè puguin estar sota la mateixa 

referència; si no, fem entrades separades

e. Si hi ha més d’una edició o versió de la mateixa obra, fem una referència bibliogràfica 

completa per a cada edició. 

f. Els títols catalanitzats d’obres escrites en alfabets no llatins es poden citar en la 

llengua de redacció de l’obra en què es troba la referència bibliogràfica, però 

aleshores cal afegir, entre claudàtors, el nom de la llengua original. Per exemple: 

[en hebreu]. 
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g. En les obres en què, a més de l’autor/autora, cal que figuri el curador/curadora, 

s’introdueix la referència (delimitada per punts) després del títol o, si s’escau, 

després del número d’edició, amb la fórmula següent: Edició a cura de Pere Junyent. 

h. Les dades suposades, les dades generals o específiques de material o tipus de 

publicació i els aclariments van entre claudàtors en el lloc corresponent a la 

informació que substitueixen; però la informació addicional, que també va entre 

claudàtors, comença amb majúscula, se situa al final de la referència bibliogràfica i 

acaba sense cap punt (ni davant ni darrere del claudàtor de tancament). 

i. Els cognoms i els títols (quan no hi ha autoria) s’han d’ordenar alfabèticament pel 

sistema discontinu amb partícules, és a dir, mot a mot. Dins una mateixa autoria, les 

diferents obres s’ordenen cronològicament. 

j. En les obres en paper, cal no oblidar que la portada (no la coberta) i el peu 

d’impremta són les fonts principals per a l’obtenció de les dades que han de formar 

la referència bibliogràfica. 

k. Si en una referència bibliogràfica cal partir una adreça d’Internet o qualsevol altra 

adreça electrònica, aquesta partició es pot fer després d’una barra inclinada o d’un 

punt, abans de la rova (@) o, com a últim recurs, abans d’un guionet o d’una ratlla 

baixa. En cap cas no s’ha d’afegir un guionet al final de la línia anterior per a indicar 

la partició de l’adreça. 

l. El tipus de lletra i la puntuació de les diferents informacions que constitueixen la 

referència bibliogràfica és la que podem observar en els models i en els exemples 

mostrats a continuació. 

 

 

COGNOM, Nom sense abreujar; COGNOM, Nom sense 

abreujar; COGNOM, Nom sense abreujar (funció) (any 

d’edició). Títol de la monografia: Subtítol. Número d’edició. 

Lloc d’edició-1: Editorial-1; Lloc d’edició-2: Editorial-2. 

 

 

 

Exemples: 
 

MESTRES, Josep M. [et al.] (2009). Manual d’estil: La redacció i 

l’edició de textos. 4a ed., [rev. i ampl.]. Vic: Eumo; Barcelona: 

Universitat de Barcelona: Universitat Pompeu Fabra: Associació de 

Mestres Rosa Sensat. 
 

RIBA I MESTRES, Francesc (1991). Història de Mont-roig del Camp. 

Reus: Centre d’Estudis Comarcals Josep Iglésies.  

 

SOLÀ, Joan; PUJOL, Josep M. (2000). Ortotipografia: Manual de 

l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic. 3a ed., rev. Barcelona: 

Empúries. 
 

VILAR, Pierre (1986). Catalunya dins l’Espanya moderna. III. 3a ed. 

Barcelona: Edicions 62



 

1  

 

m. Les dades dels anteriors exemples poden anar acompanyades d’altres 

informacions. El conjunt d’informacions obligatòries i d’informacions opcionals més 

habituals es disposen de la manera següent: 

 

 

COGNOM, Nom sense abreujar; COGNOM, Nom sense abreujar; COGNOM, 

Nom sense abreujar (funció) (any d’edició). Títol de la monografia: Subtítol. 

Número d’edició. Lloc d’edició-1: Editorial-1; Lloc d’edició-2: Editorial-2. 

Nombre de volums. Nombre de pàgines. (Nom de la Col·lecció; número 

dins de la col·lecció. Nom de la Subcol·lecció; número dins de la 

subcol·lecció) Número normalitzat. [Informació addicional] 

 

 

 

Exemples: 
 

MESTRES, Josep M. [et al.] (2009). Manual d’estil: La redacció i 

l’edició de textos. 4a ed., [rev. i ampl.]. Vic: Eumo; Barcelona: 

Universitat de Barcelona: Universitat Pompeu Fabra: Associació de 

Mestres Rosa Sensat. 1.086, [1] p. + 1 CD-ROM. (Llengua i Text) ISBN 

978-84-9766-342-7. 
 

MESTRES, Josep M.; COSTA, Joan; OLIVA, Mireia; FITÉ, Ricard (2009). 

Manual d’estil: La redacció i l’edició de textos. 4a ed., [rev. i ampl.]. 

Vic: Eumo; Barcelona: Universitat de Barcelona: Universitat Pompeu 

Fabra: Associació de Mestres Rosa Sensat. 1.086, [1] p. + 1 CD-ROM. 

(Llengua i Text) ISBN 978-84-9766-342-7. 

 
 

 

n. De les abreviatures que figuren a § 3.2, les que fan referència a les edicions van 

separades del número d’edició per una coma; l’abreviatura et al. i totes les que fan 

referència a l’absència d’una dada van entre claudàtors allà on aniria la informació 

corresponent, i les altres van entre parèntesis al costat d’un nom de persona o 

d’institució: 

 

 

Exemples: 
 

MESTRES, Josep M.; GUILLÉN, Josefina (2001). Diccionari 

d’abreviacions: Abreviatures, sigles i símbols. 2a ed., rev. i ampl. 

Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 
 

MORAN, Josep; RABELLA, Joan A. (cur.) (2001). Primers textos de 

llengua catalana. Barcelona: Proa. 
 

ALBEROLA, Patrícia [et al.] (1996). Comunicar la ciència: Teoria i 

pràctica dels llenguatges d’especialitat. Picanya: Bullent. 
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Atesa la complexitat que pot arribar a tenir la redacció d’una llista de bibliografia, tot 

seguit incorporem un enllaç on trobar els criteris tant per a les informacions 

imprescindibles com per a les més habituals de les opcionals. 

 

 

 

 

Enllaç amb les normes de l’IEC: 

 

La composició de les llistes de bibliografia (any de publicació al 

davant) 

 

 

 

 

4.2. La composició de les referències bibliogràfiques a peu de 

pàgina (any de publicació al davant) 

 

Si la unitat textual conté una llista de referències bibliogràfiques, les referències a peu 

de pàgina poden ser: a) Referències sempre completes; b) Referències primer 

completes i després simplificades (o escurçades), i c) Referències sempre simplificades 

(sempre que la unitat textual no sigui gaire extensa).  
 

Si la unitat textual no conté cap llista de referències bibliogràfiques, les referències a 

peu de pàgina poden ser: a) Referències sempre completes, i b) Referències primer 

completes i després simplificades. 
 

 

4.2.1. Referències bibliogràfiques completes 
 

La referència bibliogràfica completa a peu de pàgina s’utilitza normalment quan no hi ha 

llista bibliogràfica al final o a l’inici del text. 
 

Les dades imprescindibles de les referències bibliogràfiques de les monografies en 

paper són: a) l’autoria; b) l’any de publicació; c) el títol i el subtítol; d ) el número de 

l’edició (si no és la primera); e) el lloc d’edició, i   f ) l’editorial. 

 

 

 

Nom sense abreujar COGNOM, Nom sense abreujar 

COGNOM i Nom sense abreujar COGNOM (funció), any 

de publicació, Títol de la monografia: Subtítol, número 

d’edició, Lloc d’edició-1 i Lloc d’edició-2, Editorial-1 i 

Editorial-2. 

 
 

 

 

 

https://criteria.espais.iec.cat/2020/04/30/4-1-2-la-composicio-de-les-llistes-de-bibliografia-any-de-publicacio-al-davant/
https://criteria.espais.iec.cat/2020/04/30/4-1-2-la-composicio-de-les-llistes-de-bibliografia-any-de-publicacio-al-davant/
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Exemples: 
  

Joan MALLART (2010), «La Recerca pedagògica a Catalunya», a Joan VILÀ-VALENTÍ 

(coord.), Recerca i país: La contribució de la filosofia i d’algunes ciències socials, 

Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, Secció de Filosofia i Ciències Socials, 2010, «Sèrie 

Jornades Científiques», p. 105-115. 
 

Revista de Lexicografía (1996-1997), la Corunya, núm. 3. 
 

Josep M. MESTRES et al. (2009), Manual d’estil: La redacció i l’edició de textos, 4a ed. 

(rev. i ampl.), Vic i Barcelona, Eumo, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu 

Fabra i Associació de Mestres Rosa Sensat. 
 

Josep M. MESTRES i Josefina GUILLÉN (2001), Diccionari d’abreviacions: Abreviatures, 

sigles i símbols, 2a ed. (rev. i ampl.), Barcelona, Enciclopèdia Catalana. 
 

Josep MORAN i Joan A. RABELLA (cur.)  (2001),  Primers textos de llengua catalana, 

Barcelona, Proa. 
 

Patrícia ALBEROLA et al. (1996), Comunicar la  ciència:  Teoria i pràctica dels 

llenguatges d’especialitat, Picanya, Bullent. 

 

 

 

 

4.2.2. Referències bibliogràfiques simplificades o escurçades 

 

La referència bibliogràfica simplificada a peu de pàgina s’utilitza normalment quan l’obra 

ja s’ha citat en una referència bibliogràfica completa a peu de pàgina en el mateix capítol 

o unitat textual. 

 

Com veurem (§ 4.3), les referències simplificades o abreujades es poden disposar entre 

parèntesis dins el text, en comptes de fer-ho a peu de pàgina, però aquests dos sistemes 

són excloents entre sí. 

 

La redacció de les referències bibliogràfiques que es tornen a esmentar a peu de pàgina 

segueix les indicacions del § 4.2.1, però s’ometen les informacions que no són 

estrictament imprescindibles per a identificar l’obra, atès que la informació completa 

d’aquesta obra apareix al final o al començament del text, o bé en una nota prèvia. 

 

De vegades, les referències simplificades es disposen dins mateix del text principal entre 

parèntesis, en comptes de fer-ho a peu de pàgina. En aquests casos, és imprescindible 

que hi hagi una llista bibliogràfica final (o inicial) per tal que es pugui reconèixer i localitzar 

la font de la referència si es vol consultar directament. Quan hi ha més d’una obra del 

mateix autor/a i del mateix any, s’afegeix una lletra minúscula en cursiva unida a l’any 

(començant per la lletra a) per l’ordre cronològic en què va anar apareixent cada obra 

durant aquell any. 
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Les dades imprescindibles de les referències bibliogràfiques simplificades de les 

monografies en paper són: a) l’autoria (o, si no n’hi ha, el títol de l’obra), i b) l’any de 

publicació. 

 

 

 

Nom sense abreujar COGNOM, Nom sense abreujar COGNOM i Nom 

sense abreujar COGNOM (l’any de publicació), pàgina inicial de la 

part – pàgina final de la part. 

 

 

 

 

Exemples de variants: 
 

Júlia TODOLÍ (2002), p. 1337-1433. 

Júlia TODOLÍ (2002), vol. 2, p. 1337-1433. 

Júlia TODOLÍ (2002), a Joan SOLÀ et al. (dir), vol. 2, p. 1337-1433. 

Júlia TODOLÍ (2002), a Joan SOLÀ et al. (dir.), p. 1337-1433. 

 

 

 

 

4.2.3. Combinació de les referències completes amb les 

simplificades 

 

El primer cop, introduirem la referència completa del passatge i, en les referències 

posteriors al mateix passatge dins el mateix capítol o dins la mateixa obra —si aquesta 

no és molt extensa o no està dividida en capítols—, col·locarem només la referència 

escurçada del passatge per a estalviar espai de nota.  

 

 

 

Atesa la complexitat que pot arribar a tenir la redacció de les referències a peu de 

pàgina o dins el text principal, us proposem un enllaç on trobar els criteris tant per a 

les informacions imprescindibles com per a les més habituals de les opcionals. 

 

 

 

 

Enllaç amb les normes de l’IEC: 

 

La composició de les referències bibliogràfiques a peu de pàgina i dins el 

text principal (any de publicació al davant) 

 

 

https://criteria.espais.iec.cat/category/general/4-3-la-composicio-de-les-referencies-bibliografiques-a-peu-de-pagina-i-dins-el-text-principal/
https://criteria.espais.iec.cat/category/general/4-3-la-composicio-de-les-referencies-bibliografiques-a-peu-de-pagina-i-dins-el-text-principal/
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4.3. La composició de les referències simplificades dins el text 

principal 

 

De vegades, les referències simplificades es disposen dins mateix del text principal entre 

parèntesis, en comptes de fer-ho a peu de pàgina. En aquests casos, és imprescindible 

que hi hagi una llista bibliogràfica final (o inicial) per tal que es pugui reconèixer i 

localitzar la font de la referència, si es vol consultar directament. Quan hi ha més d’una 

obra del mateix autor/a i del mateix any, s’afegeix una lletra minúscula en cursiva unida 

a l’any (començant per la lletra a, en cursiva) per l’ordre cronològic en què va anar 

apareixent cada obra durant aquell any. 

  

En algunes obres que contenen una llista bibliogràfica al final o a l’inici del text, hom 

s’estima més de posar les referències bibliogràfiques simplificades entre parèntesis dins 

mateix del text, en comptes de fer notes bibliogràfiques a peu de pàgina. En aquests 

casos, des de la primera referència la informació ha de ser la mínima imprescindible, 

perquè no destorbi la lectura del text principal.  

 

Exemples que proposem de formes adequades a les normes: 

 

 

4.3.1. Autor, data 

 

 

a. Autor en redona (,) any (la forma més bàsica): 

(Coleman, 2006) 
 

b. Autor que vol que hi figurin els dos cognoms: 

(López Gay, 2003) 
 

c. Autor conegut amb els dos cognoms units per la (i): 

(Mir i Ràfols, 1927) 
 

d. En tractar-se de dos llibres diferents, no de dues edicions d’un 

mateix llibre, la separació entre les referències es fa amb (;): 

(Frigole, 2005; 2006) 
 

e. Atès que en aquest article l’autor no té gaire necessitat de 

notes a peu de pàgina, aprofita alguna referència dins el text per a 

donar-l’hi funció de nota: 

(veg. Seva, 1970, sobre els pied-noirs alacantins a Algèria) 
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4.3.2. Autor, data, pàgina 

 
 

 

a. Autor en redona (,) any (:) pàgina o pàgines: 

(Arango, 2007: 31) 

(Pla, 1984: 156-158) 
 

b. Autor que vol que hi figurin els dos cognoms: 

(Vilarrasa Vall, 1975: 56)  
 

c. Amb inclusió del volum: 

(Amades, 1982, vol. I: 629) 

 
 

 

4.3.3. Autor, data, pàgina (formant part del text principal) 
 

  

a. L’autora és citada directament en el text: 

[...] com descriu la Dra. Anna Cabré (1999: 213) [...]. 
 

 

 

4.3.4. Autor, pàgina 
 

 

a. Hi ha casos en què no es posa l’any atesa l’existència d’una 

altra referència al mateix llibre en un lloc o una pàgina propera 

que mostra l’any. Per això, malgrat no portar abans els (:), l’11 

es refereix a la pàgina: 

(Gual, 11)  
 

 

 

4.3.5. Més d’un autor, data, pàgina 
 

 

a. Dues referències diferents juntes. Se separen amb (;): 

(Costa, 1977: 78; Torres, 1969: 64) 
 

b. Tres autors d’una mateixa obra. Els cognoms dels autors 

se separen amb (;): 

(Fiol; Rosselló; Payeras, 1991: 177) 
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   Clicant sobre la imatge podreu accedir al web Critèria de l’IEC que conté totes les normes consultades 
 

 

 

 

 

 

4.3.6. Més d’un autor, data (formant part del text principal) 
 

 

a. Els dos autors són citats directament en el text. Els 

cognoms dels autors se separen amb (;): 

[...] Nadal; Giralt (1960) [...] 

 

 

 

4.3.7. Més d’un autor, data 
 

 

 

a. Dos autors d’una mateixa referència. Els cognoms dels 

autors se separen amb (;): 

(Mas; Monjo, 2001) 
 

b. Quatre autors i obres diferents separats per (;). La (o) entre 

els dos darrers és prescindible; pot substituir-se per (;): 

(Possou, 1993; Poitrineau, 1985; Perrell, 1964 o Graner, 1971) 
 

c. No se citen tots els autors consultats, però es vol expressar, 

amb els (...) que n’hi ha més que els referenciats. També se 

citen dues referències d’un mateix autor: 

(Gual, 1995; Simon, 1998 i 2004; Torras, 2000...)  
 

d. La cita dels dos cognoms de l’autor o autors té relació amb 

el llistat de referències a final de l’article on, si hi figuren els 

dos cognoms, no caldria posar-los aquí, però hi pot haver 

autors que desitgin que sempre se’ls citi amb els dos 

cognoms: 

(Recaño Valverde; Solana Solana, 1998)  

 

 

 
 

 

Enllaç amb les normes de l’IEC: 

 

La composició de les referències bibliogràfiques a peu de pàgina i dins el 

text principal (any de publicació al davant) 
 

 
          

 

https://criteria.espais.iec.cat/advertiment-previ/
https://criteria.espais.iec.cat/category/general/4-3-la-composicio-de-les-referencies-bibliografiques-a-peu-de-pagina-i-dins-el-text-principal/
https://criteria.espais.iec.cat/category/general/4-3-la-composicio-de-les-referencies-bibliografiques-a-peu-de-pagina-i-dins-el-text-principal/
https://criteria.espais.iec.cat/advertiment-previ/
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