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NORMES    
DE PRESENTACIÓ I 
EDICIÓ D’ARTICLES

1.  Els treballs que es presentin a la revista Lligall han de ser originals i inèdits, 

estar ben fonamentats cientí#cament, incloure l’aparell crític corresponent i 

no restar pendents de publicació en altres revistes o publicacions cientí#-

ques.

2.  Després del títol s’ha de fer constar el nom i els cognoms de l’autor o autora, 

i el lloc de treball o el càrrec. 

3.  L’extensió dels articles ha de ser d’un màxim de 30.000 caràcters sense 

espais. La inclusió de fotogra#es, grà#cs o taules no podrà implicar la supe-

ració del límit establert. Els autors dels textos hi hauran d’incorporar un breu 

resum d’unes 100 paraules i una selecció de paraules clau, que es traduiran 

i es publicaran en català, castellà, francès i anglès.
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4.  Els articles s’han de publicar preferentment en català. En el cas d’articles 

presentats en altres llengües, el Consell de Redacció decidirà si es publica 

en la llengua original o si es tradueix al català. Per aquest motiu, en el cas 

d’articles escrits en altres llengües, es considerarà que l’autor o autora de 

l’article, amb la tramesa del treball, n’autoritza expressament la traducció a 

la llengua catalana.

5.  Els originals s’entregaran en suport electrònic d’acord amb les indicacions 

següents:

a. Els articles s’enviaran per correu electrònic a l’adreça lligall@arxivers.com.

b. Els textos s’entregaran en format Word o similar. Els grà#cs i les taules 

hauran de ser editables en format Excel o similar.

c. Fotogra#es i il·lustracions: preferiblement hauran de ser originals i en co-

lor. S’entregaran en suport digital, amb una resolució de 300 ppp i prefe-

rentment en format TIFF. S’ha d’indicar en lletra majúscula i negreta el lloc 

precís del text on s’ha d’incloure la imatge, així com el seu corresponent 

peu, no superior als 200 caràcters. S’entendrà que la propietat de les 

imatges aportades és de l’autor del text, o bé que aquest en té cedits els 

drets.

6.  Els títols dels diferents apartats aniran en majúscules, rodona i negreta. Els 

subapartats, si n’hi ha, en minúscules, cursiva i negreta.

7.  Les notes s’han d’indicar amb una numeració correlativa amb superíndex i 

se situaran totes juntes al #nal de l’article.

8.  El conjunt de referències bibliogrà#ques es presentaran per ordre alfabètic al 

#nal de l’article, a l’apartat «Bibliogra#a», i se citaran seguint les normes de 

citacions bibliogrà#ques, adjuntes a aquestes normes.

a. Les citacions de referències bibliogrà#ques estaran abreujades dins del 

text entre parèntesis. Ex: (Alberch, 2001, p. 15). Si el primer element de 

la referència bibliogrà#ca forma part del text, se citaran de la manera se-

güent: Cognom (any, pàgina). Ex: Alberch (2001, p. 15).

b. Si en una llista de referències bibliogrà#ques hi ha coincidència del primer 

element i d’any de publicació, caldrà afegir una lletra minúscula (a, b, c, 

etc.) a l’any.
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c. En relació amb les publicacions o els documents consultats en línia, s’apli-

carà la normativa reguladora de les citacions bibliogrà#ques per a publi-

cacions en línia ISO 690-2 (http://www.ub.edu/biblio/citae.htm). Dins de 

cada citació s’incorporarà la data de consulta d’aquell recurs electrònic.

9. El lliurament del treball a la redacció de Lligall equival a una manifestació 

expressa de l’autor o autora de ser el titular exclusiu dels drets de propietat 

intel·lectual. Llevat que l’autor o autora indiqui expressament una altra cosa, 

Lligall entén que l’autor o autora pot disposar de les imatges, les taules, els 

grà#cs i els altres materials complementaris que puguin acompanyar el text.

10.  Amb la tramesa del treball, Lligall entén que l’autor o autora n’autoritza la 

reproducció, la distribució i la comunicació pública per difondre’l mitjançant 

la incorporació del treball a un número ordinari de la revista, tant en l’edició 

impresa com en la versió electrònica. Aquestes autoritzacions no estan sub-

jectes a cap limitació territorial

11.  Tant l’edició electrònica del treball com la publicació d’aquest treball a In-

ternet es poden efectuar des de llocs propis dels editors de Lligall i també 

des de llocs creats per afavorir la divulgació dels continguts de Lligall en 

cas que l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, com 

a entitat editora, ho acordi amb els responsables d’aquells llocs. Ateses les 

característiques de la xarxa d’Internet, en aquest cas, l’autorització no esta-

rà limitada temporalment.

12.  Els articles de la revista Lligall es poden traduir i publicar a les revistes tèc-

niques de les associacions d’arxivers dels Països Baixos, Alemanya, Bèlgi-

ca, França i Grècia, d’acord amb el conveni signat amb l’Associació d’Arxi-

vers-Gestors de Documents de Catalunya.

13.  Els usos i els drets no cedits expressament a l’Associació d’Arxivers-Ges-

tors de Documents segueixen corresponent a l’autoria. Si en el futur l’autor 

o autora vol divulgar el treball en una altra publicació o mitjà, cal citar la 

primera publicació de la manera següent: article publicat a Lligall. Revista 

Catalana d’Arxivística, núm. XX, any XXXX (www.xxxxx.cat).

14.  No es publicaran els articles que no s’ajustin a aquestes normes. Només de 

manera extraordinària i justi#cada per un interès excepcional, el Consell de 

Redacció pot acordar publicar els articles que no s’hi ajustin.
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NORMES     
PER A LES CITACIONS 
BIBLIOGRÀFIQUES

Monogra!a 

COGNOM(S), Nom. Títol del llibre en cursiva [tipus de suport]**. Núm. d’edició*. 

Lloc d’edició: editorial, any d’edició. <disponibilitat i accés>** [data de la con-

sulta en els documents en línia]**. Núm. de pàgines*. (Col·lecció; núm.)*. Notes*. 

ISBN*.

Part o capítol de monogra!a 

COGNOM(S), Nom. «Títol de la part». Dins: RESPONSABILITAT DE L’OBRA 

COMPLETA. Títol del llibre en cursiva [tipus de suport]**. Núm. d’edició*. Lloc 

d’edició: editorial, any d’edició. <disponibilitat i accés>** [data de la consulta en 

els documents en línia]**. Situació dins l’obra. Notes*. 
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Publicació en sèrie 

Títol de la publicació en cursiva [tipus de suport]**. Responsabilitat*. Núm. d’edi-

ció*. Lloc d’edició: editorial, data del primer núm. - data del darrer núm. <dis-

ponibilitat i accés>** [data de la consulta en els documents en línia]**. Notes*. 

ISSN*. 

Article d’una publicació en sèrie 

COGNOM(S), Nom. «Títol de l’article». Títol de la publicació en cursiva [tipus de 

suport]**. Responsabilitat secundària*. Localització dins la publicació. <disponi-

bilitat i accés>** [data de la consulta en els documents en línia]**. Notes*. 

Referència legislativa 

País. Títol. Publicació en cursiva, data de publicació, número, pàgines. 

Congrés 

Títol en cursiva [tipus de suport]**. Responsabilitat. Núm. d’edició. Lloc: edi-

torial, any de publicació. <disponibilitat i accés>** [data de la consulta en els 

documents en línia]**. Núm. de pàgines o volums*. Notes*. ISBN*. 

Comunicació, ponència o contribució a un congrés 

COGNOM(S), Nom. «Títol de la contribució». Dins Títol de l’obra completa en 

cursiva [tipus de suport]**. Responsabilitat. Núm. d’edició*. Lloc: editorial, any 

de publicació. <disponibilitat i accés>** [data de la consulta en els documents 

en línia]**. Situació dins l’obra. Notes*. 

Tesi doctoral i treball de recerca 

COGNOM(S), Nom. «Títol del treball». Direcció. Classe de treball [tipus de su-

port]**. Institució acadèmica en què es presenta, lloc, any. <disponibilitat i ac-

cés>** [data de la consulta en els documents en línia]**. Notes*. 

Edició facsímil 

S’ha de citar com la monogra#a; però, a més, s’hi ha d’afegir en nota: edició 

facsímil. Lloc d’edició: editorial, any. 

* Elements opcionals.

** Elements obligatoris per als documents electrònics.


