CITACIONS BIBLIOGRÀFIQUES
MONOGRAFIES
1. Llibres
Representació:
COGNOM/S, Nom. Títol: subtítol. Núm. edició. Lloc: Editorial, any. Núm. pàg. o
vol. (Col.lecció; núm.)
ISBN núm.
ex.
BRAGÓS BARDIA, Ramon ... [et al.]. Circuitos y dispositivos electrónicos:
fundamentos de electrónica. 4ª ed. Barcelona: Edicions UPC, 1994. 463 p.
(Politext; 35).
ISBN 84-8301-215-4
2. Parts d’una monografia (capítol, paràgraf, ...)
Representació:
COGNOM/S, Nom. “Títol de la part de la monografia”. A: Dades bibliogràfiques
de l’obra completa. Pàg.
ISBN núm.
ex.
ALCAIDE, C. “L’euro, la moneda del segle XXI”. A: L’impacte de l’euro als
mercats financers. Barcelona: La Caixa, 1998. 276 p. (Estudis i informes,
14). P. 13-37.
Quan l’autoria d’una part d’una monografia coincideix amb la de l’obra general se
cita al final de la referència bibliogràfica de l’obra completa, abans del número
normalitzat, en una nova línia.
ex.
BRAGÓS BARDIA, R. ... [et al.]. Circuitos y dispositivos electrónicos:
fundamentos de electrónica. 4ª ed. Barcelona: Edicions UPC, 1994. 463 p.
(Politext; 35).
Capítol 3. Circuitos lineales: p. 35-57.
ISBN 84-8301-215-4
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3. Normes
Se citen pel nom de l’entitat responsable de la norma, seguit del títol i del codi de
la norma, si aquest no forma part del títol. A continuació s’indica l’edició i les
dades de publicació: lloc, editorial i any.
ex.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN.
Términos generales y sus definiciones relativos a la normalización y
actividades relacionadas. UNE 0-007-91. Madrid: AENOR, 1991.
4. Catàlegs comercials
Tot i que cal mirar de tractar-los com a monografies, sovint no tenen autor, títol o
peu editorial visibles. Aleshores es poden citar pel nom de l’empresa o
organització, amb les dades de lloc i data del dipòsit legal, si n’hi ha.
ex.
ARISTON. Catálogo general núm. 8. [S.l.]: Ariston, [1999?]
RS. Catálogo: 1999-2000. Madrid; Barcelona: RS, 1999.

PUBLICACIONS EN SÈRIE (diaris, revistes, ...)
1. Publicacions periòdiques
Representació:
Títol: subtítol. [Lloc de publicació]. Vol. (any), núm. de l’exemplar.
ISSN número
ex.
Electronic design: technology applications,
[Cleveland]. Vol. 47 (1999), 26. ISSN 0013-4872.

products,

solutions.

ex.
Electrónica práctica actual. [Madrid]. Año 2, núm. 5. ISSN 1139-3432.
2. Articles de revista
Representació:
COGNOM/S, Nom. “Títol de l’article”. Títol de la revista. Vol. (any), núm. de
l’exemplar, pàg.
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Cal indicar la primera i la darrera pàgina de l’article, separades amb un guió.
ex.
KENNARD, L. “Novell certificate server 2.0: is your network certifiably
secure?”. Netware connection. Vol. 11 (2000), núm. 1, p. 6-20.
ISSN 1076-3422.
És opcional indicar el número d’ISSN.
3. Articles de diari
Representació:
COGNOM/S, Nom/inicials del nom (si hi consten). “Títol de l’article”. Nom del diari
[Lloc d’edició] (dia mes any), núm., pàg.
Cal fer constar el lloc d’edició del diari entre claudàtors si no forma part del nom
del diari. La data es dóna completa, en la llengua del document.
ex.
CAPDEVILA, J. “Els llibreters abandonen la Fira del Llibre de Barcelona”.
Avui [Barcelona] (10 de febrer del 2000), núm. 8.026, p. 33.
4. Publicacions oficials
Representació: Títol (dia mes any), núm. de l’exemplar.
Cal transcriure la data en la llengua del document. La citació dels textos que
apareixen a les publicacions oficials segueix la representació anterior precedida
pel títol del text entre cometes i un punt, i les pàgines inicial i última al final.
ex.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (4 desembre 1996), núm. 2289.
ex.
“Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal”. Boletín
Oficial del Estado (24 noviembre 1995), núm. 281, p. 33987-34058.

3

DOCUMENTS ELECTRÒNICS
1. Seus web
Representació:
Autor (organisme o autor personal en el cas d’una pàgina personal) Data (dia,
mes i any de la consulta per part de l’usuari). Títol de la pàgina, [tipus de suport].
Adreça URL: (citar l’adreça URL de la font).
ex.
SIEMENS (Pàgina consultada l’11 de febrer de 2000). SIEMENS. Productos y
soluciones, [En línia]. Adreça URL:
http://www.siemens.es/html/prodsolu/prodserv.html
ex.
Equip Mediterrani (Pàgina consultada l’11 de febrer de 2000). Proyecto
Despertaferro, [En línia]. Adreça URL:
http://www.racingservices.net/cochesolar/
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