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Normes de publicació. Instruccions als autors

·   TREBALLS ORIGINALS: els treballs enviats hauran de 
ser originals i inèdits. Qualsevol altra explotació ne-
cessitarà permís exprés de l’editorial. S’enviaran per 
correu electrònic a l’adreça: fund@gobiernolocal.org

·   PRESENTACIÓ: els originals s’hauran de lliurar en llen-
gua catalana o castellana, acompanyats d’un sumari, 
resum i paraules clau. El títol, el resum i les paraules clau 
s’hauran de redactar també en anglès. En els originals 
haurà de constar la identitat de l’autor o dels autors, la 
institució pública o privada on desenvolupa/en la seva 
activitat, i la seva adreça de correu electrònic.

·   FORMAT: la lletra dels originals serà Arial 12, i en els 
peus de pàgina Arial 10. L’espaiat serà d’1,5, i en 
els peus de pàgina d’1. Les notes a peu de pàgina 
hauran d’anar numerades, i hauran de seguir els 
criteris normals de citació.

–  En cas de llibre: autor, títol del llibre en cursiva o 
títol del capítol entre cometes seguit de l’autor del 
llibre i del títol d’aquest en cursiva, editorial, ciutat 
d’edició, any, pàgina/es (p.).

Exemple:
Jiménez Asensio, R., “¿Qué hacer? El empleo público 
local ante la crisis: políticas de ajuste en un mar-
co de reformas”, en d. a., El empleo público local 
ante la crisis, Fundació Democràcia i Govern Local 
– CEMCI, Bilbao, 2011, p. 13-87.

–  En cas d’article de revista: autor, títol de l’article en-
tre cometes, nom de la revista en cursiva, número 
(núm.), editorial, any i pàgina/es (p.).

Exemple:
pAreJo Alfonso, L., “Apunts per al debat sobre la 
planta i l’articulació interna de l’Administració lo-
cal”, Quaderns de Dret Local, núm. 29, Fundació 
Democràcia i Govern Local, febrer de 2012, p. 9-21.

 Les reproduccions textuals d’originals d’altres au-
tors, les referències de jurisprudència o la doctrina 
dels òrgans consultius, aniran entre cometes.

·   EXTENSIÓ: els estudis tindran una extensió no 
superior a 40 pàgines en el format indicat. Les 
ponències, cròniques i notes no superaran les 30 
pàgines. En tot cas, la Direcció de la Revista es 
reserva el dret de publicació dels originals rebuts 
en qualsevol de les nostres seccions, prèvia comu-
nicació a l’autor.

·   SISTEMA D’ELECCIÓ ORIGINALS: per a la seva pu-
blicació, els treballs hauran d’haver estat informats 
positivament per especialistes externs a l’entitat 
editora. Hi seran valorats el rigor, la claredat, l’in-
terès per la disciplina, la metodologia, el contrast 
de resultats i l’originalitat de les aportacions. Als 
autors, se’ls comunicarà expressament si el seu tre-
ball ha estat acceptat o no. En el cas que la resposta 
sigui negativa, s’assenyalaran les raons del rebuig, i 
si el treball pot ser revisat per sotmetre’l a una nova 
avaluació. En tot cas, es garanteixen la confidenci-
alitat en el procés i la comunicació personalitzada 
del resultat.




