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Elaborar referències bibliogràfiques  

UNE-ISO 690:2013 
S’ha realitzat aquest material sobre com elaborar referències bibliogràfiques seguint la UNE-ISO 

690:2013. Si heu de referenciar algun altre tipus de document no especificat aquí, és recomanable 

que consulteu aquesta norma espanyola d’àmbit multidisciplinari. 

Pautes generals 

o Les dades per redactar referències bibliogràfiques s’haurien d’extreure del mateix document 

referenciat. Si hi ha alguna dada que no apareix al document, es pot no posar o es pot buscar 

a una altra font d’informació i posar-la entre claudàtors. 

o En el cas de les obres anònimes, el primer element de la referència és el títol. 

o L’autoria es pot redactar posant Cognom(s) seguit de coma i inicial del(s) Nom(s), o Cognom(s) 

seguit de coma i Nom(s). Per exemple: BRENNAN, R. o BRENNAN, Ross. 

o Tot i que en els exemples de referències bibliogràfiques que hi ha a aquesta norma els 

cognoms dels creadores estan redactats en majúscules, no hi ha cap indicació explícita que 

mencioni que ha de ser així. Per tant, és optatiu. 

o Si la publicació que es vol citar té 3 o menys autors, s’han de posar tots. El nom del primer 

creador hauria d’aparèixer en ordre invers (Cognom/s, Nom/s). La resta d’autors es pot optar 

per seguir la mateixa forma, o es poden escriure en ordre directe (Nom/s Cognom/s). És 

important, però, seguir el mateix criteri al llarg de la llista bibliogràfica. 

o Per a obres de més de 3 creadors, es pot optar per posar el nom del primer creador seguit de 

[et al.] o [i altres]. Per exemple: MARTÍNEZ CRUZ, Belén [et al.] o MARTÍNEZ CRUZ, Belén [i 

altres]. 

o Quant a la numeració i la paginació d’una publicació en sèrie, hi ha la possibilitat d’ometre el 

mot “volum” i els termes de parts més petites. En aquest cas, el número del volum es posaria 

en negreta i el del número entre parèntesis. Per exemple, 7(4), 15-25. En comptes de vol. 7, 

núm. 4, p.15-25. 

A continuació presentem diferents esquemes de referències bibliogràfiques amb els elements mínims 

que caldria referenciar, segons el tipus de recurs. Els esquemes van acompanyats d’exemples. 

1. Llibres i capítols de llibre 
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2. Revistes i articles de revista 

3. Webs 

4. Documents audiovisuals i imatges 

5. Patents, normes i legislació 

 

1. LLIBRES I CAPÍTOLS DE LLIBRE 

LLIBRE EN PAPER 

AUTORIA (persona/es o entitat/s). Títol del llibre en cursiva. Edició. Lloc de publicació: Editorial, data 

de publicació. ISBN o un altre identificador normalitzat.  

o PALACIO, M. Historia de la televisión en España. Tercera edició. Barcelona: Editorial Gedisa, 

2008. ISBN 9788474328063.  

o TORRA PUIGDELLÍVOL, M. P i CANET GONZALO, J. Josep Canet i Pons, metge i escriptor polític. 

Manresa: Arxiu Històric de les Ciències de la Salut, 2011. ISBN 9788461537174. 

LLIBRE ELECTRÒNIC 

AUTORIA (persona/es o entitat/s). Títol del llibre en cursiva [tipus de suport]. Edició o versió. Lloc de 

publicació: Editorial, data de publicació. Data d’actualització/revisió [consulta: data de consulta]. ISBN 

o un altre identificador normalitzat. Disponible a: <URL>. 

o GARCÍA MAROTO, A., MARECA LÓPEZ, P. i ALCOBER BOSCH, V. Electrostática [en línia]: Teoría 

y problemas. Madrid: García Maroto Editores, 2010 [consulta: 13 maig 2021]. ISBN 

9788492976751. Disponible a: 

<https://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=1

48>.  

CAPÍTOL DE LLIBRE EN PAPER 

AUTORIA (persona/es o entitat/s) del capítol. Títol del capítol. A: AUTORIA (persona/es o entitat/s) del 

llibre. Títol del llibre en cursiva. Edició. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació, localització en 

el llibre (volum, pàgines, etc.). ISBN o un altre número d’identificació. 

o KOTLER, P. [et al.]. Investigación de marketing y prevensión de la demanda. A: Dirección de 

marketing. 12a ed. Madrid [etc.]: Pearson Prentice Hall, 2006, p. 105-143. ISBN 

9788420544632. 

https://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=148
https://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=148


3 

Juny 2021 

Biblioteca - CRAI 

 

CAPÍTOL DE LLIBRE ELECTRÒNIC 

AUTORIA (persona/es o entitat/s) del capítol. Títol del capítol: subtítol. A: AUTORIA (persona/es o 

entitat/s) del llibre. Títol del llibre en cursiva [tipus de suport]. Edició o versió. Lloc de publicació: 

Editorial, data de publicació, localització en el llibre (volum, pàgines, etc.). Data d’actualització/revisió 

[consulta: data]. ISBN o un altre identificador normalitzat. Disponible a: <URL del recurs>. 

o MAS DE LES VALLS ORTIZ, E. i PEÑA CARRERA, M. Proposta per introduir la perspectiva de 

gènere en la docència en enginyeria industrial. A: Enginyeria Industrial [en línia]: Guies per a 

una docència universitària amb perspectiva de gènere. Castelló de la Plana: Xarxa Vives 

d’Universitats, 2020, p. 15-25 [consulta: 13 maig 2021]. ISBN 9788409179435. Disponible a: 

<https://www.vives.org/book/guia-docencia-universitaria-amb-perspectiva-genere-ciencies-

enginyeria-industrial/>. 

 

2. REVISTES I ARTICLES DE REVISTA 

REVISTA EN PAPER 

Títol de la revista en cursiva. Edició. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació, Identificació del 

fascicle (volum i/o número). ISSN o un altre identificador normalitzat. 

o Investigación y ciencia. Barcelona: Prensa Científica, 2020, núm. 522. ISSN 0210-136X. 

REVISTA ELECTRÒNICA 

Títol de la revista en cursiva [tipus de suport]. Edició. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. 

Identificació del fascicle (volum i/o número) [consulta: data de consulta]. ISSN o un altre identificador 

normalitzat. Disponible a: <URL del recurs>. 

o Enfermería Clínica [en línia]. [Barcelona]: Elsevier, 2021, vol. 31, núm. 2 [consulta: 14 maig 

2021]. ISSN 1130-8621. Disponible a: <https://www.sciencedirect.com/journal/enfermeria-

clinica/vol/31/issue/2>.  

ARTICLE DE REVISTA EN PAPER 

AUTORIA (persona/es o entitat/s) de l’article. Títol de l’article. Títol de la revista en cursiva. Edició. Lloc 

de publicació: Editor, data de publicació, localització de l’article (volum, número, pàgines). ISSN o un 

altre identificador normalitzat.  

o O’CONNOR A. [et al.]. Can I get a retweet please? Health research recruitment and the 

Twittersphere. Journal of Advanced Nursing. Oxford: Blackwell, 2014, vol. 70, núm. 3, p. 599-

609. ISSN 0309-2402. 

https://www.vives.org/book/guia-docencia-universitaria-amb-perspectiva-genere-ciencies-enginyeria-industrial/
https://www.vives.org/book/guia-docencia-universitaria-amb-perspectiva-genere-ciencies-enginyeria-industrial/
https://www.sciencedirect.com/journal/enfermeria-clinica/vol/31/issue/2
https://www.sciencedirect.com/journal/enfermeria-clinica/vol/31/issue/2
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ARTICLE DE REVISTA ELECTRÒNICA 

 AUTORIA (persona/es o entitat/s) de l’article. Títol de l’article. Títol de la revista en cursiva [tipus de 

suport]. Edició o versió. Lloc de publicació: Editor, data de publicació, localització de l’article (volum, 

número, pàgines) [consulta: data de consulta]. ISSN o un altre identificador normalitzat. Disponible a: 

<URL del recurs>. 

o SMITH, J.P. i IELLAMO, A. Wet nursing and donor human milk sharing in emergencies and 

disasters: A review. Breastfeeding Review [en línia]. Australian Breastfeeding Association. 

2020, vol. 28, núm. 3, p. 7-23. ISSN 0729-2759. Accés restringit a usuaris del TecnoCampus. 

Disponible a: https://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=7&sid=cf3e4342-12b7-

4d3b-ac9d-a92070765301%40pdc-v-

sessmgr01&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=146708876&db=ccm. 

 

3. WEBS 

 LLOC WEB 

AUTORIA (persona/es o entitat/s) del lloc web. Títol en cursiva [tipus de suport]. Edició o versió. Lloc 

de publicació: Editor, data de publicació. Data d’actualització/revisió [consulta: data de consulta. ISBN 

o un altre identificador normalitzat. Disponible a: <URL del recurs>. 

o SEQUENTIA BIOTECH S.L. Sequentia Biotech [en línia]. Barcelona: Sequentia Biotech, 2013 - 

2021 [consulta:13 maig 2021]. Disponible a < https://www.sequentiabiotech.com/>.  

PÀGINA WEB 

AUTORIA (persona/es o entitat/s) de la pàgina web. Títol de la pàgina. A: AUTORIA (persona/es o 

entitat/s) del lloc web. Títol en cursiva [en línia]. Edició o versió. Lloc de publicació: Editor, data de 

publicació. Data d’actualització/revisió [consulta: data de consulta. ISBN o un altre identificador 

normalitzat. Disponible a: <URL del recurs>. 

o Biblioteca. A: TecnoCampus [en línia]. Mataró: TecnoCampus, 2016 [consulta: 14 maig 2021]. 

Disponible a: <https://www.tecnocampus.cat/ca/biblioteca>.  

 

4. DOCUMENTS AUDIOVISUALS I IMATGES 

VÍDEO 

AUTORIA (persona/es o entitat/s) del vídeo. Títol en cursiva [tipus de suport]. Edició o versió. Lloc de 

publicació: Editor, data de publicació. Número normalitzat. 

o Flores de otro mundo [pel·lícula cinematogràfica]. Icíar BOLLAÍN, director. Barcelona: Filmax, 

2000. 1 videodisc (DVD). 

https://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=7&sid=cf3e4342-12b7-4d3b-ac9d-a92070765301%40pdc-v-sessmgr01&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=146708876&db=ccm
https://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=7&sid=cf3e4342-12b7-4d3b-ac9d-a92070765301%40pdc-v-sessmgr01&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=146708876&db=ccm
https://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=7&sid=cf3e4342-12b7-4d3b-ac9d-a92070765301%40pdc-v-sessmgr01&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=146708876&db=ccm
https://www.sequentiabiotech.com/
https://www.tecnocampus.cat/ca/biblioteca
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o (Exemple de vídeo traduït) Citizin Kane [Ciudadano Kane] [pel·lícula cinematogràfica]. Orson 

WELLES, director. Barcelona: Manga Films, 2008. 2 videodiscs (DVD). 

VÍDEO EN LÍNIA 

AUTORIA (persona/es o entitat/s) del vídeo. Títol en cursiva [tipus de suport]. Edició o versió. Lloc de 

publicació: Editor, data de publicació [consulta: data de consulta]. Número normalitzat. Disponible a: 

<URL>. 

o TECNOCAMPUS. Demanar documents a altres biblioteques catalanes (PUC) [vídeo en línia]. 

Mataró: TecnoCampus, 2018 [consulta: 14 maig 2021]. Disponible a: 

<https://www.youtube.com/watch?v=ypGYq9l3dJE&t=4s>.   

IMATGE EN SUPORT FÍSIC 

AUTORIA (persona/es o entitat/s) de la imatge. Títol en cursiva [tipus de suport]. Edició o versió. Lloc 

de publicació: Editor, data de publicació. Número normalitzat. 

o FLORIACH, M. Les Santes [cartell]: Festa Major de Mataró. Mataró: Ajuntament de Mataró, 

2020. 

IMATGE EN LÍNIA 

AUTORIA (persona/es o entitat/s) de la imatge. Títol en cursiva [tipus de suport]. Edició o versió. Lloc 

de publicació: Editor, data de publicació [consulta: data de consulta]. Número normalitzat. Disponible 

a: <URL>.  

o REBIUN. Creative Commons [infografia en línia]. Madrid: CRUE Universidades Españolas; Red 

de Bibliotecas REBIUN, 2014 [consulta: 14 maig 2021]. Disponible a: 

<http://hdl.handle.net/20.500.11967/87>.  

 

5. PATENTS, NORMES I LEGISLACIÓ 

PATENT 

RESPONSABLE PRINCIPAL (sol·licitant o titular de la patent). Títol de la patent. Identificació de la patent 

(nom/codi del país d’origen o el de l’oficina emissora, tipus de patent/designació oficial de la sèrie en 

què es numera la patent i número de sèrie de la patent). Data de publicació.  

o QUALCOMM INCORPORATED. Procedimiento y aparato para gestionar una pluralidad de 

tecnologías de acceso por radio que acceden a una banda de espectro de radiofrecuencia 

compartida. España, patent d’invenció ES2787123T3. 2020-10-14. 

NORMA 

https://www.youtube.com/watch?v=ypGYq9l3dJE&t=4s
http://hdl.handle.net/20.500.11967/87
http://hdl.handle.net/20.500.11967/87
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ENTITAT RESPONSABLE. Títol en cursiva. Codi de la norma (si no forma part del títol). Edició. Lloc de 

publicació: Editorial, data de publicació. ISBN o un altre identificador normalitzat.  

o ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y. UNE-ISO 690: Información y documentación. 

Directrices para la redacción de referencias bibliográficas y de cites de recursos de 

información. Madrid: AENOR, 2013. 

LEGISLACIÓ 

La norma UNE-ISO 690:2013 no s’aplica a referències de tipologia legal. Per tant, se n’ha fet una 

adaptació. 

Jurisdicció. Títol del text legal (format pel número de llei, decret, etc.; dia i mes: i nom oficial de la llei). 

A: Títol de la publicació en cursiva. Lloc de publicació: Editor, data de publicació, localització de la llei 

(número i pàgines). ISSN o un altre identificador normalitzat.  

o Espanya. Ley 39/3015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. A: Boletín Oficial del Estado. Madrid: BOE, 2 de octubre de 2015, 

núm. 236.  

 

 


