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 INTRODUCCIÓ: 
 
Una bibliografia es composa d’una sèrie de 
citacions bibliogràfiques. La citació bibliogràfica 
està formada per un conjunt de dades que 
permeten descriure i identificar de forma 
abreujada qualsevol tipus de document per tal de 
localitzar-lo posteriorment sense dificultat. 
 
Hi ha diferents normatives per a l’elaboració d’una 
bibliografia. 
L’estil Harvard dóna normes sobre el contingut i 
l’ordre de la informació en la citació bibliogràfica. 
 
Els exemples per tal de citar segons el model 
Harvard els podeu trobar  a l’adaptació que n’ha 
fet l’Anglia Ruskin University. 
 
Aquesta guia solament adapta tot un seguit de 
citacions bibliogràfiques d’ús més freqüent. 
 
 
NORMATIVA HARVARD 
 
La bibliografia sempre ha de seguir un ordre: 
 
- Alfabètic (per autor). Farem constar només les 
inicials del nom propi. 
- Si hi ha vàries obres d’un mateix 
autors’ordenaran dels més antics als més recents. 
- Quan el títol comença amb un article la següent 
paraula s’escriu en minúscules. 
- Segons la tipologia documental es donaran 
diferents elements d’informació però sempre es 
ferà constar: autor, any de publicació i títol. 
- En fer el llistat bibliogràfic l’any de 
publicació es posa sense parèntesi. Si 
citéssim dins del text posaríem l’any entre 
parèntesi. 

 

Com citem... 

 ARTICLES DE REVISTA: 
 
Perry, C., 2001. What health care assistants know 
about clean hands. Nursing Times, 97(22), pp.63-
64.  
 
Dincecco, M., Federico, G. and Vindigni, A., 2011. 
Warfare, taxation, and political change: evidence 
from the italian risorgimento. The Journal of 
Economic History, 71(4), pp.887-914. 
 
Nota: 
- El títol de l’article s’escriu sense cursives, seguit 
del títol de la revista en cursiva. 
- Totes les paraules del títol de la revista es posen 
en majúscules tret dels articles. 
 

 LLIBRES I PARTS DE LLIBRES: 
 
Llibre: 
Rohen, J.W., Yokochi, C. and Lütjen-Drecoll, E., 
2007. Atlas de anatomía humana: estudio 
fotográfico del cuerpo humano. 6ª ed. Madrid: 
Elsevier Science. 
 
Nota: 
Només farem constar el núm. d’ed. quan no sigui 
la 1a. 
 
Editor(s), compilador(s) com a autors: 
 
Alonso, J.A. ed., 2005. Lecciones sobre economía 
mundial: introducción al desarrollo y a las 
relaciones económicas internacionales. 2ª ed. 
Madrid: Civitas. 
 
Capítol de llibre: 
 
Bourdieu, P., 1965. The social definition of 
photography. In: J, Evans and S. Hall, ed. 1999. 
Visual culture: the reader. London: SAGE, pp.162-
180. 

http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm
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Actes de congressos: 
 
UNDESA (United Nations Department of 
Economic and Social Affairs), 2005. 6th Global 
forum on reinventing government: towards 
participatory and transparent governance. Seoul, 
Republic of Korea 24-27 May 2005. New York: 
United Nations.  
 
Nota: 
Si volem citar una ponència d’un congrés farem 
servir l’estructura de l’exemple anterior precedida 
de: Cognom, inicials, Any. Títol. In: 
 
Tesi: 
 
Sanchez López A.,  2012. The venture creation 
process in Puerto Rico: from entrepreneurial 
potencial to firm birth. Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
 
Richmond, J., 2005. Customer expectations in the 
world of electronic banking: a case study of the 
Bank of Britain. Ph. D. Anglia Ruskin University.  
 

 MULTIMÈDIA: 
 
Article de revista extret d’una base de dades: 
 
Ghauri, P.N. and Prasad, S.B., 1996. Developing 
a network position in Estonia: the case of  Statoil. 
International Journal of Business, [e-journal] 1(2). 
pp.75-91. Available through: Universitat 
Autònoma de Barcelona website < 
www.uab.cat/biblioteques/> [Accessed 15 July 
2013]. 
 
Article de revista en format electrònic d’accés 
lliure a Internet: 
 
Georgescu, L., Zeitler, D. and Standridge, R.S., 
2012. Intelligent transportation system real time 
traffic speed prediction with minimal data, Journal 
of Industrial Engineering and Management,    
[online]  Available at:< 
www.jiem.org/index.php/jiem/article/view/542/328
> [Accessed 15 July 2013]. 
 
Nota: Cal donar la URL exacta de l’article. 
 

Llibre a Internet: 
 
Jing, N. ed., 2003. Algebraic combinatorics and 
quantum groups. [e-book] River Edge: World 
scientific. Available through: < 
www.uab.cat/biblioteques/> [Accessed 16 July 
2013]. 
 
Tesi en format electrònic: 
 
Castañeda Cordy, A., 2003. El ahorro de los 
hogares colombianos: un análisis a partir de las 
encuestas de ingresos y gastos. Universitat 
Autònoma de Barcelona. Disponible en:< 
www.tdx.cat/handle/10803/3993> [consultado 16 
julio 2013]. 
 
Pàgina web: 
 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, 2013. 
Col·legi d’Economistes de Catalunya: al servei 
dels professionals de l’economia i l’empresa. [en 
línia] Disponible a: < www.coleconomistes.cat/> 
[consultat 16 juliol 2013].  
 

 RECURSOS AUDIOVISUALS: 
 
DVD i vídeo: 
 
Educar en comunicació. 2005. [DVD]  C. Marfà 
dir. Barcelona: Aulamèdia. 
 
Pel·lícula cinematogràfica: 
 
Banderas de nuestros padres. 2006. [Película 
cinematográfica] Dirigida por Clint Eastwood. 
Estados Unidos: Warner Home Video. 
 
Nota: el nom del tipus de recurs es posa entre 
claudàtor [ ] i en la llengua del document. 
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