LLIBRE D’ESTIL
de la
REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA
- DOCTRINA -

1. Extensió i tipus de lletra dels treballs

Els treballs tindran una extensió màxima aproximada de 30 pàgines, amb tipus de
lletra Times New Roman 12, i interlineat d’un espai i mig. Les notes s’inclouran al
peu de pàgina, en numeració aràbiga, amb tipus de lletra Times New Roman 11, i
interlineat simple. El text no contindrà lletres en negreta o subratllat, excepte els títols
o subtítols segons s’indica més endavant.

2. Estructura dels treballs:

Els treballs tindran l’estructura següent:
a) Títol: Escrit en lletra normal i majúscula.
b) Nom i cognoms de l’autor escrit en lletra normal i majúscula, la seva titulació
o càrrec escrit en lletra cursiva i minúscula, institució on desenvolupa la seva
activitat escrit en lletra cursiva i minúscula i el seu correu electrònic escrit en
lletra normal i minúscula.
EX.
PEDRO MIRO
Advocat
p.miro@icab.cat
c) Resum en el mateix idioma del treball i en anglès El resum tindrà un màxim
de 750 caràcters amb espais i estarà escrit en lletra cursiva i minúscula.
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d) Paraules clau en el mateix idioma del treball i en anglès amb un màxim de cinc
connectors. Paraules clau s’escriurà en lletra normal i minúscula.
e) Sumari. El sumari haurà de contenir tots els epígrafs i subepígrafs del text,
excepte l’abstract. La paraula sumari s’escriurà en lletra normal i majúscula.
Els epígrafs del sumari s’ordenaran amb números romans i s’escriuran en
lletra cursiva i minúscula. Els subepígrafs s’ordenaran mitjançant numeració
aràbiga i s’escriuran en lletra normal i minúscula.
f) Títols i subtítols dels treballs:
1er nivell (títols)

Majúscules i negreta:

Ex. 1. XXX

2on nivell (subtítols)

Minúscules i negreta:

Ex. 1.1. Xxx

3er nivell (epígrafs)

Minúscules i cursiva:

Ex. 1.1.1. Xxxx

4rt nivell (subepígrafs) Minúscules i normal

Ex. a) Xxx

3. Sistema de cita:

a) Cita dels llibres
Els llibres es citaran de la següent:
COGNOM COGNOM, NOM, Títol de l’obra, Editorial, Lloc, Any.
Ex. CORDÓN MORENO, F., L’arbitratge en el Dret Espanyol: intern i
internacional, Aranzadi, Pamplona, 1995, 987 pàgines.

b) Cita de capítols de llibre
Els capítols de llibre es citaran de la següent manera:
COGNOM COGNOM, NOM, “Títol del capítol”, Títol de l’obra,
Editorial, Lloc, Any, pàgines.
Ej. BASSOLS COMA, M., “La planificació i la intervenció pública
en l’economia”, L’Empresa en la Constitució Espanyola, Aranzadi,
Pamplona, 1989, pp. 137-165.

c) Cita d’articles de la revista
Els articles de la revista es citaran de la següent manera:
COGNOM COGNOM, NOM, “Títol de l’article”, Nom de la revista
o publicació, data, volum, número, pàgines.
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Ex. IGLESIAS PRADA, J.L., “Els òrgans socials en l’Avantprojecte
de Llei de Societats de Responsabilitat Limitada”, Revista Crítica de
Dret Immobiliari, 1994, núm. 620, pp. 183-198.

d) Cita de normativa
La primera cita de la normativa haurà de ser completa, fent constar el rang
normatiu, el número, data, títol y, entre parèntesis, el butlletí oficial on es va
publicar, amb referència al número i la data.
Ex. Llei 11/2011, de 20 de maig, de reforma de la Llei 60/2003, de 23 de
desembre, d’Arbitratge i de regulació de l’arbitratge institucional en
l’Administració General de l’Estat (BOE núm. 121, de 21 de maig)
Les següents normes, pel seu coneixement generalitzat, podran citar-se amb
les següents abreviatures:
- Constitució Espanyola: CE
- Estatut d’Autonomia de Catalunya: EAC
- Codi Civil: CC
- Codi Civil Català: CCCat
- Llei d’Enjudiciament Civil: LEC
- Llei d’Enjudiciament Criminal: LECrim.
- Llei Orgànica del Poder Judicial: LOPJ
- Codi de Comerç: CCom.
Les següents fonts normatives es podran citar utilitzant les següents
abreviatures:
- Decret Legislatiu: DLeg.
- Decret Llei: DL
- Reial Decret: RD
- Reial Decret Legislatiu: RDLeg.
- Reial Decret Llei: RDL.
- Text Refós: TR
- Butlletí Oficial de l’Estat: BOE.
- Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: DOGC.
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e) Cita de sentències

La primera cita d’una sentència indicarà la seva publicació oficial: en el
supòsit de Sentències del Tribunal Constitucional, en el BOE; i per a la resta,
en el Centre de Documentació Judicial (CENDOJ), amb indicació del núm.
del Repertori Oficial de Jurisprudència (ROJ).

Ex. STC 58/2011, de 3 de maig de 2011 (BOE núm. 124, de 25 de maig)
Ex. STS (Sala 1ª), de 6 de juliol de 2011 (ROJ: STS 4582/2011)
Ex. SAP BCN (Sec. 15ª), de 7 d’abril de 2011 (ROJ: SAP BCN 4207/2011)
Ex. SJM 1 de Barcelona, de 24 de gener de 2011 (ROJ: SJM 33/2011)
Ex. SJPI 29 de Barcelona, de 25 de febrer de 2011 (ROJ: SJPI 6/2011)

El mateix criteri utilitzarem per a les Resolucions de la Dirección General
dels Registres y del Notariat.
Ex. RDGRN de 17 de maig de 1995 (BOE núm. 142, de 15 de juny)

4. Altres criteris d’escriptura

a) Les paraules en idioma diferent al del cos del treball (p.ex., locucions llatines)
s’escriuran en lletra cursiva, i en cas que apareguin en un paràgraf que està en
lletra cursiva, s’escriuran en lletra normal.
b) La paraula article s’escriurà en la forma abreviada “art.”.
c) La paraula número s’escriurà en la forma abreviada “núm.”.
d) El número de l’article d’una norma s’escriurà sense puntuació.
Ex. art. 1985 (no, 1.985).
e) Les sigles o abreviatures s’escriuran sense puntuació
Ex. TS
f) Les inicials dels noms es tancaran amb un punt. En els casos que hi hagi dos
inicials, aquestes se separaran per un espai.
Ex. M. Sabaté, J. M. Galera.
g) Les dates s’escriuran de forma completa, no en forma abreviada.
Ex. 1 de gener de 2012 (no, 01-01-2012).
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5. Números i símbols:

a) Cardinals:
Els números cardinals s’utilitzaran per xifres superiors a 100 i quan s’enumerin
diverses xifres, articles de normes i dates. En el cas que s’utilitzin xifres inferiors
a 100 l’ús de números cardinals dependrà de l’autor.
Ex. Es condemna als demandats a abonar 185.340 € en virtut de l’art. 1902 CC.

b) Ordinals:
Quan es faci una ordenació els números s’escriuran de manera abreviada.
Ex: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è...

c) Percentatges:
Quan s’utilitzin percentatges s’utilitzaran símbols per representar-los.
Ex. 50%

d) Símbols
S’utilitzaran preferiblement símbols comuns en lloc de l’expressió completa.
Ex. € per euros
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