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T’oferim unes pautes per a la presentació de citacions o per a la realització de la
bibliografia que acompanya els teus treballs.

Què és una bibliografia
Una bibliografia és la relació de les referències bibliogràfiques dels documents
consultats durant la preparació d’un treball científic o acadèmic, d’un article, d’un
projecte, etc. És l’eina per organitzar i difondre la informació utilitzada en l’elaboració
d’un treball de manera formal, eficaç i eficient.
La bibliografia és bàsica per donar credibilitat al treball realitzat i ha de servir per
localitzar els documents que hi referenciem.
La norma ISO 690:2010 (Information and Documentation – Guidelines for
bibliographic references and citations to information resources) per als documents
impresos i electrònics són el marc internacional que marca les pautes per a les
citacions bibliogràfiques.

Què és una referència i què és una citació?
Una referència bibliogràfica és la descripció d’un document seguint unes normes
determinades, que, en aquest cas, identifiquen i localitzen el document citat. La
bibliografia és la llista de les referències bibliogràfiques utilitzades.
Una citació bibliogràfica s’utilitza per identificar i parafrasejar dins el nostre text les
idees d’un altre autor o per inserir-hi frases literals dels documents consultats. Cada
una de les citacions apunta a la referència bibliogràfica, que identifica i indica d’on
prové la informació (descriu el document utilitzat: llibre, capítol, article de revista,
pàgina web, etc.).

Per què cal citar?
Perquè enriqueix la investigació, és a dir, mostram i destacam tot el que hem
consultat per elaborar un treball.
-

Per augmentar la credibilitat del treball: quan citam, mostram que les dades
provenen de fonts fiables.

-

Per comunicar quines idees no són les pròpies, així evitam plagiar i
responsabilitzar-nos de les idees d’un altre. Per a més informació.

-

Per estalviar temps: quan citam una font adequada, contribuïm a estalviar temps
si cal fer referència a la investigació.

Gestiona la teva bibliografia amb Refworks
El Servei de Biblioteca i Documentació t’ofereix l’accés al gestor de referències
bibliogràfiques RefWorks per treballar amb la teva bibiografia d’una manera fàcil i
còmoda. Hi ha programes que et permeten automatitzar el procés de redacció de la
bibliografia segons diferents estils de citació prefixats i incorporar citacions als
documents. RefWorks n’és un.
Et permet crear una base de dades en línia pròpia on pots mantenir i organitzar les
referències bibliogràfiques obtingudes a partir de les cerques fetes en diferents
recursos d’informació i donar-los forma.
Si tens un compte a Refworks, només cal que et connectis per poder veure una
presentació preliminar dels diferents formats bibliogràfics:
En el menú selecciona Bibliografia → Visualizar formatos bibliográficos: Selecciona
un format i el tipus de cita.
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Pautes bàsiques per elaborar una bibliografia
-

La bibliografia acostuma a anar al final del document, després dels annexos i
abans dels índex. També pot anar al final de cada capítol, sobretot en llibres de
més d’un autor.

-

La bibliografia s’ordena de manera alfabètica. En el cas que citem textos d’un
mateix autor s’ordenen de manera cronològica, i en el cas que citem més d’un
llibre d’un mateix autor dins un mateix any ho ordenarem de la següent manera:

BONADA, Lluís (1985). “El quadern gris”de Josep Pla. Barcelona: Empúries.
—— (1991a). Josep Pla. Barcelona: Empúries.
—— (1991b). L’obra de Josep Pla. Barcelona: Empúries.

-

Una entrada amb un sol autor s’ordena abans que una entrada amb diversos
autors, encara que el primer sigui igual.

GELI, Carles (2006). «La Biblioteca de Cataluña recibe manuscritos de Pla». El País
[Barcelona], 8 de novembre, p. 51.
GELI, Carles; HUERTAS, J. M. (1990). Les tres vides de Destino. Barcelona: Diputació de
Barcelona.

-

Si l’obra és anònima, el primer element de referència és el títol.

[S.A.] (1975c) «La Revista “Destino” y su conflicto interior» Blanco y Negro [Madrid], 14 de
juny, p.13-14

Les dades per elaborar la bibliografia s’extreuen del document.
En cas d’incloure informació que no consti de manera explícita al document i sigui
significativa, aquesta ha d’anar entre claudàtors: [ ]. Les dades que s’obtenen del
document mateix van en la llengua del document.
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Pautes bàsiques per a les citacions bibliogràfiques
En utilitzar i citar informació d’altri al nostre treball, podem resumir-la, extreure’n una
frase o una idea, o bé inserir un fragment de text literal.
Hi ha dos models: el sistema autor-data i el sistema citació-nota.

Segons el sistema AUTOR-DATA:
Les citacions van inserides dins el text i ens deixen el marge inferior de la pàgina per
a les notes al peu. Sempre haurem de complementar el text amb una bibliografia on
es mostrin totes les dades dels llibres citats.
En el text inserirem entre parèntesis el cognom de l’autor i la data de publicació.
Després afegirem les pàgines que citem o el capítol que volem referenciar.
Gabriel Bou fa una clara distinció entre imatge i concepte: «Por imagen vemos, evocamos,
un objeto sensible. En este sentido imagen se distingue de concepto» (BOU 2001: 64).

-

Si el fragment de text literal és breu (fins a tres o quatre línies), ho destacam
incorporant-lo entre cometes i/o amb lletra cursiva al nostre text.
La literatura opera de manera màgica de la manera Giorgio Agamben explica: «Los niños
encuentran un placer especial en esconderse, y no por ser, al final, descubierto. El placer
reside en el hecho mismo de estar escondidos» (AGAMBEN 2005: 17).

-

Si el fragment de text literal és més llarg, anirà a un paràgraf a part, sagnat a
ambdós costats, sense cometes i amb lletra més petita. Sempre hem d’identificar
la pàgina.

Avui, la idea platònica de la caverna encara és present. Tal i com explica Molinuevo:
La instalación es mirada a una mirada vacía. Los espectadores
siluetas parecen seguir con atención relajada (uno de los sentados apoya
la ano en el hombro del otro, los demás aparecen de diferente manera
acomodados) el contenido de la pantalla del televisor, que a nosotros se
nos escapa. En ese diálogo corporal que sostiene con el aparato, el
televidente mantiene la actitud de pasmo y arrobo que vemos en los
cuadros deliciosos de los renacentistas, donde una serie de figuras
silentes mantiene la “sacra conversazione”. Lo notable es que esas
siluetas no son imágenes de nada, son contornos de cable negro
claveteado en la pared para quedar fijado (MOLINUEVO 2004: 170)
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-

Quan el document referenciat és de dos autors, se citen tots dos separats per la
conjunció “i” (Smith i Jumper 1996); si són tres autors, el primer i el segon se
separen amb coma, i el tercer, amb la conjunció (Pérez, Roy i Flale 2007); i si
són més de tres, s’indica el primer seguit de “et al.” (Blair et al. 2000).

Segons el sistema CITACIÓ-NOTA:
En aquest cas, després de cada citació inserirem un número en el text que reenviï a
la nota situada a peu de pàgina o al final de cada capítol.
No caldrà complementar el text amb una bibliografia ja que aquesta informació
apareix completa a la referència.

Articles dins llibres:
Iñaki García Camino, «La vivienda medieval: perspectivas de investigación desde la
Arqueología», La vida cotidiana en la España medieval, Logroño, 1998, pàg. 77-110.

Llibres:
L. López Guerra, Las campañas electorales en occidente. Madrid: Ariel-Fundación Juan
March, 1977.
[I en cas que se citi una o algunes pàgines del llibre:]
L. López Guerra, Las campañas electorales en occidente. Madrid: Ariel-Fundación Juan
March, 1977, pàg. 12-16.
[I en cas que siguin obres de més d’un volum:]
André Bazzana, Maisons d’al-Andalus, Habitat médiéval et structures du peuplement
dans l’espagne Orientale (2 vol.). Madrid: Cátedra, 1992.

Articles a revistes:
Miquel Fullana i Llompart, «Un pedreny mallorquí famós», BSAL, 41, Palma, 1985, pàg. 1922.

Articles a diaris:
Pere Antoni Pons, «L’escriptor Obama», Diari de Balears, 26 de setembre de 2008, pàg. 3.
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Com se cita la bibliografia
Hi ha diferents estils de citació. La norma ISO 690:2010 (Information and
Documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information
resources) és el marc internacional que marca les pautes per a les citacions
bibliogràfiques.
Els estils de cita utilitzats preferentment en les diferents àrees temàtiques són:
-

APA (American Psychological Association): ciències socials
MLA (Modern Language Association): món acadèmic anglosaxó i humanitats
Vancouver (International Committee of Medical Journal Editors): biomedicina
Harvard: ciències naturals, física i ciències socials
Chicago: història i humanitats

La presentació final de la bibliografia pot canviar segons l’estil triat, però el més
important és que el conjunt de la bibliografia sigui coherent i clar.

Com se cita cada tipus de document
La cita bibliogràfica canvia segons el tipus de material. Aquí tens les pautes a seguir
en dos estils ben diferents: APA que incorpora l’any al principi de la cita, i ISO
690:2010 que presenta l’any al final.
Per ampliar la informació del quadre pots consultar la web Com citar documents
elaborada per la Biblioteca de la Universitat de Girona, que inclou també altres estils
de citació i d’on s’ha tret tota la informació referent a l’estil APA.

Documents impresos

Documents electrònics

Llibre
Capítol de llibre

Llibre electrònic

Article de revista
Revista

Article de revista electrònica
Revista electrònica

Congrés
Acta o ponència d’un congrés
Tesi doctoral

Tesi doctoral electrònica

Legislació
Normes
Patents
Pàgina web (URL)
Llistes i missatges electrònics
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Per a més informació
Pots trobar més informació sobre guies i manuals d’estils de citació bibliogràfica a
les webs de la biblioteca Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat
de Lleida, Universidad de Cantabria (Tutorial Citar), Universidad Carlos II de Madrid,
UNED, Pablo de Olavide, etc.
També pots obtenir més informació a través del servei Deman@, la biblioteca
respon.
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LLIBRE
(APA Style)
Cognom, Inicial nom. (any). Títol en cursiva: subtítol (Edició). Lloc d’edició: Editorial.
Codina, L. (1996). El Llibre digital: Una exploració sobre la informació
electrònica i el futur de l’edició (2a ed.). Barcelona: Generalitat de Catalunya,
Centre d’Investigació de la Comunicació.
(ISO 690:2010)
COGNOMS, Nom de l'autor (inicials o sencer dels diferents autors separats per ;).
Títol en cursiva:subtítol. Altres responsabilitats: traductor, editor, etc. (opcional).
Edició. Lloc d'edició: Editorial, any. Extensió del llibre (opcional). Col·lecció
(opcional). Número ISBN (opcional).
SCHÄFER, Fritz Peter (ed.). Dye lasers. 3rd ed. Berlin: Springer, 1990.
LORENZO, Pedro, et al. Drogodependencias: Farmacología, Patología,
Psicología y Legislación. Madrid: Editorial Médica Panamericana 1999.
Especificacions:
Si hi ha més de tres autors, només s'ha d'indicar el primer o els primers dos o tres.
La resta es poden ometre. Si s'ometen un o més noms, s'afegeix a l'últim
l'abreviatura "et al."

LLIBRE ELECTRÒNIC
(APA Style)
Cognom, Inicial nom. (any). Títol en cursiva: subtítol. Recuperat data de consulta, a
adreça url
Russell, B. (1921). The analysis of mind. Recuperat 17 gener 2011, a
http://www.gutenberg.org/ebooks/2529
Cognom, Nom. (any). Títol en cursiva: subtítol. doi
Schiraldi, G.R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide
to healing, recovery, and growth. doi:10.1036/10071393722

(ISO 690:2010)
COGNOMS, Nom de l'autor (inicials o sencer dels diferents autors separats per ;) o
Nom de l’entitat responsable. Títol en cursiva. [tipus de suport]. Responsable(s)
secundari(s) (opcional). Edició. Lloc de publicació: Editor, data de publicació, data
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d'actualització/revisió [Data de consulta] (obligatori per als documents en línia;
opcional per als altres). (Col·lecció) (opcional). Notes (opcional). Disponibilitat i accés
(obligatori per als documents en línia; opcional per als altres). Número normalitzat
(opcional).
BAUM, L. Frank. The Wonderful Land of Oz [en línia]. Etext n. 17426. Read by
Roy TRUMBULL. Project Gutemberg, 2005 [Consulta 2 Abril 2006]. MP3
format, 4.08 MB. Disponible a: http://www.gutenberg.org/files/17426/17426mp3/17426-mp3-chap10.mp3
INTERNET ENGINEERING TASK FORCE (IETF). RFC 3979: Intellectual
Property Rights in IETF Technology [en línia]. Edited by S. Bradner. March
2005 [Consulta 18 juny 2006]. Disponible a: http://www.ietf.org/rfc/rfc3979.txt
Bibliografía Nacional Española [cd-rom]. Madrid: Biblioteca
Chadwyck-Healey España, 2002 [Consulta 3 juny 2002].

Nacional:

CAPÍTOL DE LLIBRE
(APA Style)
Cognom, Inicial nom autor capítol. (any). Títol capítol: Subtítol. Dins Inicial nom
Cognom autor/editor, Títol llibre en cursiva: Subtítol (Edició, p. primera pàgina
capítol-última pàgina capítol). Lloc d’edició: Editorial.
Kisch, H. (1986). La industria textil en Silesia y Renania: Un estudio
comparativo de sus procesos de industrialización. Dins P. Kriedte
(ed.), Industrialización antes de la industrialización (2a ed., p. 266-298).
Barcelona: Crítica.
(ISO 690:2010)
COGNOMS, Nom (autor del capítol, inicials o sencer separats per ;). Títol del capítol.
A: COGNOMS, Nom (autor del llibre). Títol del llibre en cursiva. Lloc d'edició:
Editorial, any. Situació en la publicació font (volum, pàgines, etc.).
BROWNLEE, D.E. The Origin and Early Evolution of the Earth. A: BUTCHER,
S.S., et al. Global Biogeochemical Cycles. London: Academic Press, 1992. pp.
9-20.
SNAVELY, B.B. Continuous-Wave Dye lasers I. A: SCHÄFER, F.P. (ed.). Dye
lasers. Berlin: Springer, 1990. pp. 91-120.
Especificacions:
Si hi ha més de tres autors, només s'ha d'indicar el primer o els primers dos o tres.
La resta es poden ometre. Si s'ometen un o més noms, s'afegeix a l'últim
l'abreviatura "et al."
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ARTICLE DE REVISTA
(APA Style)
Cognom, Inicial nom autor article. (any). Títol de l’article: Subtítol de l’article. Títol de
la revista en cursiva: Subtítol, volum (número), primera pàgina article-última pàgina
article.
Heery, M. (1998, juliol/desembre). Organització de la biblioteca: Repàs
d’estructures. Ítem: Revista de biblioteconomia i documentació,23, 8-15.
Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative
consequences. Psychological Bulletin, 126, 910-924.

pleasure

of

(ISO 690:2010)
STIEG, M.F. The information needs of historians. College and Research
Libraries. 1981, 42(6), 549-560. ISSN 0010-0870.

ARTICLE DE REVISTA ELECTRÒNICA
(APA Style)
Cognom, Inicial nom autor article. (any revista). Títol de l’article: Subtítol de l’article.
Títol de la revista en cursiva: Subtítol, volum (número), primera pàgina article-última
pàgina article. Recuperat data de consulta, a adreça url
Bustelo Ruesta, C., i García-Morales Huidobro, E. (2000). La consultoría en
organización de la información. El profesional de la información, 9(9), 4-10.
Recuperat
12
desembre
2000,
a http://publishersnet.swets.nl/direct/issue?title=2246163
Cognom, Inicial nom autor article. (any revista). Títol de l’article: Subtítol de l’article.
Títol de la revista en cursiva: Subtítol, volum (número), primera pàgina article-última
pàgina article. doi
Vergés, A., i Rodriguez-Prieto, C. (2006). Vegetative and reproductive
morphology of Kallymenia patens (Kallymeniaceae, Rhodophyta) in the
Mediterranean
Sea.
Botanica
marina,
49
(4)
310-314.
doi:10.1515/BOT.2006.038
(ISO 690:2010)
COGNOMS, Nom de l'autor (inicials o sencer dels diferents autors separats per ;) o
Nom de l’entitat responsable de la contribució. Títol de la contribució. Títol de la
revista (en cursiva) [tipus de suport]. Edició. Número del fascicle. Data
d'actualització/revisió [Data de consulta] (obligatori per als documents en línia;
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opcional per als altres). Localització dins el document base. Notes (opcional).
Disponibilitat i accés (obligatori per als documents en línia; opcional per als altres).
Número normalitzat.
GÓMEZ, Gabriel. Brevísima introducción a la poesía brasileña. Argos revista
de literatura [en línea]. Noviembre-enero 2002, núm. 20 [Consulta 9 maig
2002].
Disponible
a:
http://fuentes.csh.udg.mx/CUCSH/argos/20novene02/20egomez.html. ISSN: 1562-4072.

REVISTA
(ISO 690:2010)
Títol en cursiva. Responsabilitat de la revista. Edició. Identificació del fascicle (data
i/o número). Lloc d'edició: editorial, any. Sèrie (opcional). Nota (opcional). Número
ISSN.
IEEE Transactions on computers. IEEE Computer Society. 1998-. ISSN 00189340.

REVISTA ELECTRÒNICA
(ISO 690:2010)
Títol (en cursiva) [tipus de suport]. Edició. Lloc de publicació: Editor, data de
publicació [Data de consulta] (obligatori per als documents en línia; opcional per als
altres). Sèrie (opcional). Notes (opcional). Disponibilitat i accés (obligatori per als
documents en línia; opcional per als altres). Número normalitzat.
Journal of economic theory [en línia]. Orlando, Fla: Academic Press [1996][Consulta: 27 juny 2002]. Disponible a: http://www.europe.idealibrary.com/cgibin/links/toc/et. ISSN 1095-7235.

CONGRÉS
(ISO 690:2010)
AUTOR. Títol en cursiva. Altres responsabilitats (opcional). Lloc d'edició: Editorial,
any. Extensió (opcional). Número ISBN.
Actas del primer Congreso Español de Limnología: Barcelona, 4-7 de
diciembre de 1981. Organiza: Asociación Española de Limnología; editor:
Narcís Prat. [Barcelona]: Dept. Ecologia. Facultat Biologia. Universidad de
Barcelona, 1983. 298 p. ISBN 84-7528-098-6.
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ACTA O PONÈNCIA D’UN CONGRÉS
(APA Style)
Cognom, Inicial nom autor ponència. (any). Títol ponència: Subtítol. Dins Incial nom
Cognom de l’editor literari del congrés (Ed.), Títol del congrés en cursiva: Subtítol
(primera pàgina article-última pàgina article). Lloc d’edició: Editorial.
Deci, E. L., i Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in
personality. Dins R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol.
38. Perspectives on motivation (p. 237-288). Lincoln: University of Nebraska
Press.
(ISO 690:2010)
COGNOMS, Nom (autors del capítol, inicials o sencer separats per ;). Títol del
capítol. Autoria del congrés. Títol del congrés en cursiva. Lloc: Editorial, any de
publicació. Pàgines.
BERMAN, E.; MITCHELL, K.W. High efficiency low cost tandem photovoltaic
modules: the way to go. Commission of the European Communities.
Photovoltaic Solar Energy Conference. Proceedings of the International
Conference, held at Sevilla, Spain, 27-31 October 1986. Sevilla. 1986. p. 442451.
CEREZO GALÁN, Pedro. "La antropología del espíritu en Juan de la Cruz". A:
Actas del Congreso Internacional Sanjuanista (Ávila 23-28 de septiembre de
1991), vol. III. [S.l.]: [s.n.], 1991. p. 128-154.

TESI DOCTORAL
(APA Style)
Cognom, Inicial nom autor. (any). Títol de la tesi en cursiva: Subtítol. Tesi doctoral no
publicada, Nom universitat, Ciutat.
Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analyses of bulimia: Normalweight and
obese. Tesi doctoral no publicada, University of Missouri, Columbia.
Cognom, Inicial nom autor. (any). Títol de la tesi en cursiva: Subtítol. Tesi doctoral no
publicada, Nom universitat, Ciutat. Recuperat data de consulta, a adreça url
Abel Souto, Miguel. (2001). Normativa internacional sobre el blanqueo de
dinero y su recepción en el ordenamiento penal español. Tesi doctoral no
publicada, Universidade de Santiago de Compostela. Recuperat 5 abril 2005,
http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/35759953214026162
922202/005351.pdf
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(ISO 690:2010)
COGNOMS, Nom de l'autor (inicials o sencer). Títol en cursiva. Altres
responsabilitats: director de la tesi, etc. (opcional). Edició. Lloc d'edició: Editorial,
any. Extensió (opcional). Notes (opcional).
QUERALT MITJANS, Ignasi. Dinámica mineral de los procesos de
devitrificación en vidrios basálticos. Director: Carles de la Fuente Cullell.
Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament de Cristal·lografia,
Mineralogia i Dipòsits Minerals. 1988. Exemplar fotocopiat.

PÀGINA WEB (URL)
(APA Style)
Cognom, Inicial nom autor. (any darrera actualització). Títol en cursiva: Subtítol.
Recuperat data de consulta, des d’adreça url
Modern Language Association. (2003). MLA Style. Recuperat 30 abril 2004,
des de http://www.mla.org/style
Cognom, Inicial nom autor. (any, mes dia). Títol del vídeo en cursiva: Subtítol. [vídeo]
Recuperat mes dia any, des de url
Universitat de Girona. Biblioteca (2011,
PUC [vídeo].
Recuperat
desembre
de http://youtu.be/Q7LjZ_JpITU.

octubre). Com funciona el
12,
2011,
des

(ISO 690:2010)
COGNOMS, Nom de l'autor (inicials o sencer dels diferents autors separats per ;) o
Nom de l’entitat responsable. Títol en cursiva. [tipus de suport]. Responsable(s)
secundari(s) (opcional). Edició. Lloc de publicació: Editor, data de publicació, data
d'actualització/revisió [Data de consulta] (obligatori per als documents en línia;
opcional per als altres). (Col·lecció) (opcional). Notes (opcional). Disponibilitat i accés
(obligatori per als documents en línia; opcional per als altres). Número normalitzat
(opcional).
U.S. ISBN Agency. The Digital World and the Ongoing Development of ISBN:
a Position Paper [en línia]. New Providence, N.J.: RR Bowker, juliol 2004
[Consulta:
24
setembre
2007].
Disponible
a:
http://www.isbn.org/standards/home/isbn/digitalworld.asp

Dunbar, Brian. The 16 Most Frequently Asked Questions about NASA. A: The
NASA Homepage [en línia]. 29 març 1996 [Consulta: 14 agost 1996].
Disponible a: http://www.nasa.gov/hqpao/Top10.html
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LLISTES I MISSATGES ELECTRÒNICS
Llistes
(ISO 690:2010)
Títol en cursiva [tipus de suport]. Lloc de publicació: Editor, data de publicació [Data
de consulta]. Notes (opcional). Disponibilitat i accés.
PACS-L (Public Access Computer Systems Forum) [en línia]. Houston (Tex.):
University of Houston Libraries, juny 1989- [Consulta: 17 maig 1995].
Disponible a: <listserv@uhupvm1.uh.edu>.

Missatges electrònics
(APA Style)
Cognom, Inicial nom emissor. (data missatge). Títol missatge: Subtítol. Missatge
enviat a url
Cognom, Inicial nom emissor. (data missatge). Títol missatge: Subtítol. Missatge
enviat a llista de distribució Nom llista, arxivat a url
Simons, D. J. (14 juliol 2000). New resources for visual cognition [Missatge
31]. Missatge enviat a
http://groups.yahoo.com/group/visualcognition/message/31
Hammond, T. (20 novembre 2000). YAHC: Handle parameters, DOI genres,
etc. Missatge enviat a llista de distribució Ref-Links, arxivat
a http://www.doi.org/mail-archive/ref-link/msg00088.html
(ISO 690:2010)
Cognoms, Nom de l'autor (inicials o sencer dels diferents autors separats per ;) o
Nom de l’entitat responsable. Títol del missatge. Element d'enllaç (A) Títol del
sistema de missatgeria en cursiva [tipus de suport]. Responsabilitat subordinada /
Receptor(es) (opcional). Lloc de publicació: Editor, data de publicació (data
d'enviament del missatge en el cas de comunicacions personals o inèdites) [Data de
consulta]. Numeració dins el sistema de missatgeria (opcional). Localització dins el
sistema de missatgeria (opcional). Disponibilitat i accés.
Parker, Elliott. Re: Citing Electronic Journals. A PACS-L (Public Access
Computer Systems Forum) [en línia]. Houston (Tex.): University of Houston
Libraries, 24 November 1989 [Consulta: 1 gener 1995]. Disponible a Internet:
<telnet://brsuser@a.cni.org>.
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LEGISLACIÓ
(APA Style)
Títol de la regulació, Nom publicació oficial núm. Publicació secció publicació (any
publicació).
Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral
contra la violencia de género, BOE núm. 313 § 21760 (2004).
(ISO 690:2010)
País. Títol. Publicació en cursiva, data de publicació, número, pàgines.
Espanya. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. Boletín
Oficial del Estado, 24 de novembre de 1995, núm. 281, p. 33987.

NORMES
(ISO 690:2010)
ENTITAT RESPONSABLE DE LA NORMA. Títol en cursiva. Nº o codi de la norma.
Edició. Lloc de publicació: editorial, any de publicació.
AENOR. Gestión de la I+D+I. UNE 166000 EX, UNE 166001 EX, UNE 166002
EX. Madrid: AENOR, 2002.

PATENTS
(APA Style)
Cognom, Inicial nom inventor. (any publicació). Número de patent en cursiva:
Subtítol. Font oficial informació patent.
Smith, I. M. (1988). U.S. Patent No. 123.455. Washington, DC: U.S. Patent
and Trademark Office.
(ISO 690:2010)
MENCIÓ DE RESPONSABILITAT PRINCIPAL. Denominació de l’element patentat
en cursiva. Responsabilitat suboordinada. Notes*. Identificador del document (país o
oficina que la registra). Classe de document de patent. Núm. Any-mes-dia de
publicació del document.
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