
 

 

Citacions bibliogràfiques segons la  
norma ISO-690 

Àmbit d’aplicació: multidisciplinar 
 

 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. 
 
La Norma ISO 690 (International Standard 
Organization) especifica els elements que cal 
mencionar i en quin ordre, en les referències 
bibliogràfiques. Hi ha dues normes diferents 
d’acord amb el tipus de document a citar: 
 
-La Norma ISO 690:1987 s’aplica en el cas de 
documents impresos i la Norma ISO 690-2 s’usa 
per descriure els documents electrònics. 
 
Els exemples per tal de citar segons la Norma 
ISO 690 i 690-2 els podeu trobar  a l’adaptació 
que n’ha fet el Termcat: 
www.termcat.cat/docs/docs/Bibliografia.pdf 
 
 
NORMATIVA ISO: 
 
Autoria: 
 
-  Fins a tres autors, separats per punt i coma (;) 
 
-  Si hi ha més de tres autors, i figuren de manera 
destacada en el document, només és 
imprescindible anotar el que apareix en primer 
lloc  i la resta de noms es poden ometre i en el 
seu lloc es fa servir l'abreviatura "et al." entre 
claudàtors [et al.] 
 
-  També es consideren autors els editors o 
directors literaris, compiladors o coordinadors 
d’obres col·lectives. En aquest cas cal afegir 
l’abreviatura corresponent al tipus de funció 
realitzada: ed., comp., coord. 
 
 
 
 
 

 

Com citem... 

 ARTICLES DE REVISTA: 
 
CARAZO, Ana F.; BREY, Raúl. Errores en el 
aprendizaje de las matemáticas financieras.  
Enseñanza de las ciencias: revista de 
investigación y experiencias didácticas. 2012, vol. 
30, nº 2, p. 73-92. 
 
Nota: 
El títol de l’article s’escriu sense cursives, seguit 
del títol de la revista en cursiva. 
 

 LLIBRES I PARTS DE LLIBRES: 
 
Llibre: 
 
MARTÍN VALVERDE, Antonio; RODRÍGUEZ-
SAÑUDO GUTIÉRREZ, Fermín; GARCÍA 
MURCIA, Joaquín. Derecho del trabajo. 19ª ed. 
Madrid: Tecnos, 2010. ISBN 9788430951468. 
 
Editor, traductor, compilador, prologuista: 
 
El Lazarillo de Tormes. Marañón, Gregorio (prol.) 
10ª ed. Madrid: Espasa Calpe, 1958. 143 p. 
Colección Austral; 156. 
 
Capítol de llibre: 
 
BRUGUÉ,  Joaquim; CANAL, Ramon. Govern 
multi-nivell: dependència, independència o 
interdependència?. A DÍAZ, Leonardo (ed.). 
Polítiques públiques dels municipis catalans. 
Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer, 2012, p. 
279-300.  
 
Tesi: 
 
LINDGREEN, A.(2000). The Emergence and rise 
of relationship marketing: an empirical 
investigation that seeks to describe and explore 
particular aspects of relationship marketing in the 
international food and wine industries. 
[Copenhagen: Ciaco Printshop]. Tesi doctoral. 
Cranfield University. ISBN 8798814206. 
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Legislació: 
 
CATALUNYA. “Llei 22/2003, de 4 de juliol, de 
protecció dels animals”. Diari oficial de la 
Generalitat de Catalunya (16 juliol 2003), núm. 
3926, p. 14226-14237. 

 

 MULTIMÈDIA: 
 
CD-Rom: 
 
Llibre Blanc de la mediació a Catalunya [CD-
ROM]. Pompeu Casanovas, Jaume Magre, Mª 
Elena Lauroba (dir.). Barcelona: Generalitat de 
Catalunya, Departament de Justícia, 2010. El Cd-
rom inclou taules estadístiques generals i 
software de desenvolupament. 
 
Base de dades: 
 
VLex global [en línia]. [Barcelona]: VLex, [2001]. 
Actualització diària, [consultat: 18 juny 2012]. 
Disponible a Internet: Accés restringit als usuaris 
de la UAB 
http://cataleg.uab.cat/record=b1872427~S1*cat 
 
Article de revista en format electrònic: 
 
GONZÁLEZ PÉREZ, Teresa. Desigualdad, 
mujeres y religión: sesgos de género en las 
representaciones culturales religiosas. Cuestiones 
de género: de la igualdad y la diferencia [en línia]. 
2010, vol. 5: p. 467-505. [consultat: 10  juliol 
2012]. 
http://cataleg.uab.cat/record=b1982759~S1*cat 
 
Llibre a Internet: 
 
BOLDÓ PRATS, Gabriela. Problemática en 
cuanto a la efectiva protección en las situaciones 
de maltrato a la mujer [Recurs electrònic]. 
Barcelona: vLex, 2013 [consultat: 25 juny 2013]. 
Disponible a Internet: Accés restringit als usuaris 
de la UB, UAB, UPF, URV i UOC: 
vlex.com/account/login_ip?fuente_id=11256. 
 

Tesi en format electrònic: 
 
EUSEBIO, Rossano. Los Determinantes del 
resultado exportador [Recurs electrònic]: un 
análisis comparativo entre empresas españolas e 
italianas.  Bellaterra: Universitat Autònoma de 
Barcelona, 2002 [consultat: 30 juliol 2012]. Tesi 
doctoral. Disponible a Internet: www.tdx.cat/TDX-
1105102-180350/. 
 
Pàgina web: 
 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. 
SERVEI DE BIBLIOTEQUES (2012). Les 
Biblioteques UAB [en línia]. Bellaterra: Universitat 
Autònoma de Barcelona. [consultat: 18 juliol 
2012]. Disponible a Internet: 
http://www.uab.cat/biblioteques/ 
 
Recurs audiovisual: 
 
Habana Blues [Enregistrament vídeo]. Dirigida por 
Benito Zambrano. Madrid: Warner Bros., 2005. 
1DVD: 119 min.  
 

 DOCUMENTS SONORS: 
 
ESPANYA. CORTES GENERALES. SENADO. 30 
aniversario de la Constitución [Enregistrament 
sonor]: debates constitucionales: archivo oral. 
[Madrid]: Senado, [2008]. 
 

 MATERIALS CARTOGRÀFICS: 
 
INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA. El 
Pont de Suert [Document cartogràfic] : Besiberri 
Nord, Vall de Boí, Vall de Barravés. 1:25 000. 
Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 
2010. 1 mapa : col. ; 98 x 149 cm. Mapa 
topogràfic de Catalunya 1 . 25 000; 22 cm. Inclou 
les coordenades UTM referides a la malla UTM 
31N ETRS89. 
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