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Per a començar 

Quan elaborem un treball acadèmic és fonamental indicar clarament quines idees i 

informació han sigut preses d’altres fonts o autors i autores. En cas contrari, es comet un 

tipus de robatori denominat plagi.  

El plagi pot consistir a presentar com a propi un document elaborat per una altra 

persona, però també es considera plagi copiar o parafrasejar idees o textos d’altres fonts i 

incloure’ls en un treball propi sense indicar qui n’és l’autor.  

 

A Espanya, els drets d’autor estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual. Pots 

consultar més informació sobre el plagi i els drets d’autor en la web sobre la Propietat 

intel·lectual elaborada per la Biblioteca. 

Citar correctament les fonts consultades per a elaborar el nostre treball ens permet: 

 Reconèixer el treball realitzat per altres autors. 

 Evitar el plagi. 

 Facilitar que qualsevol persona puga localitzar les fonts d’informació citades en el 

treball. 

 Conferir credibilitat i consistència al nostre treball. 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=555968&action=fitxa
https://biblioteca.ua.es/va/propiedad-intelectual/biblioteca-propietat-intel-lectual.html
https://biblioteca.ua.es/va/propiedad-intelectual/biblioteca-propietat-intel-lectual.html
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Hi ha diferents estils de citacions, alguns són específics de determinades disciplines i 

d’altres s’usen únicament en determinades publicacions científiques.  

En aquest mòdul descriurem les característiques de l’estil de referència/citació 

Harvard. Específicament seguirem el text que ha fet la Biblioteca de la University College 

Dublin, el de la School of Nursing, Midwifery and Health Systems de la UCD i, en menor 

mesura, el de la Universitat Anglia Ruskin. 

Conceptes bàsics 

Per a poder elaborar el treball has de tenir clars alguns conceptes bàsics com són la 

citació, la referència bibliogràfica i la diferència entre llista de referències i bibliografia. Per a 

fer-ho et recomanem que revises l’apartat Elaborar citacions i referències bibliogràfiques 

de la web de la BUA. A més, des d’aquesta mateixa pàgina pots accedir als diferents estils 

de citació que hi ha disponibles. 

Si vols esbrinar com pots gestionar les teues referències bibliogràfiques, consulta 

l’apartat Gestors de referències bibliogràfiques de la nostra web.  

Estil Harvard 

L’estil Harvard es va desenvolupar a la Universitat de Harvard, Estats Units, els anys 

cinquanta. Al principi es va usar, principalment, en l’àmbit de la física i les ciències naturals 

i més recentment s’ha aplicat a les ciències humanes i socials (Biblioteca Central de la 

Universitat de Piura, 2011).  

 

Tingues en compte que l’estil Harvard, a més, permet l'ús de les 

cometes dobles i de les cometes simples, sempre que se siga consistent 

en el seu ús. En el nostre cas, farem servir sempre les cometes dobles 

per ser el tradicional a Espanya.  

Aquest estil, també conegut com a sistema d'autor-data, proporciona 

directrius per redactar cites dins del text i les referències bibliogràfiques al 

final de l'obra, de manera que sempre es puguin conèixer les fonts 

emprades i citades per l'autor o autora.  

https://biblioteca.ua.es/va/estudia-i-apren/elaboracio-i-gestio-de-cites-bibliografiques/elaborar-cites-i-referencies-bibliografiques.html
https://biblioteca.ua.es/va/estudia-i-apren/elaboracio-i-gestio-de-cites-bibliografiques/gestors-de-referencies-bibliografiques.html
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Com citar dins del text: la citació 

Harvard exigeix citar les fonts consultades dins del text, amb indicació del cognom 

de l’autor o autora, l’any de publicació i les pàgines si referim una part en concret d’una 

obra entre cometes. Per exemple, mira la diferència entre: 

 

 

També pot ser que el nom de l’autor no s’esmente directament en el text. En 

aquest cas, hauràs d’incloure’l entre parèntesis. 

Per exemple: 

 

 

Tal com es diu a La Curva (Lovell, 2014), la impressió 3D permet que els 

productes personalitzats no siguin tan cars com abans.  

Ací cites una idea treta d’una obra: 

Tal com diu Nicholas Lovell (2014), la impressió 3D permet que els 

productes personalitzats no siguen tan cars com abans. 

 

Ací cites un paràgraf en concret: 

Tal com diu Nicholas Lovell (2014, p. 67), "crear un documento 

personalizado en una fábrica de producción en masa resultaba caro. A 

medida que la impresión en 3D se vuelve una realidad, esa hipótesis 

deja de ser correcta". 
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Obres d’un autor 

Com a norma general, cal indicar el primer cognom de l’autor o l’autora seguit de 

l’any de publicació del document (capítol de llibre, article, tesi…). L’any ha d’anar entre 

parèntesis en el text i el cognom de l’autor o autora hi anirà també o no depenent de si se 

cita la idea directament o indirectament. Per exemple: 

 

 

En citació directa: 

Com ha mostrat Segura Dimaría (2014), les crisis econòmiques ... 

En citació indirecta: 

Les crisis econòmiques es poden preveure (Segura Dimaría, 2014) si 

... 

Recorda que aquest sistema, com que cita la referència en el mateix text, 

no fa servir notes a peu de pàgina o al final del document.  
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Diverses obres d’un mateix autor o autora d’anys diferents  

Si diverses obres d’un mateix autor volen ser referenciades alhora, has d’indicar-les 

en ordre cronològic i separar-les per una coma. 

 

 

 

Diverses obres d’un mateix autor o autora del mateix any 

Si referències diverses obres del mateix any d’un mateix autor o autora, has d’afegir 

una lletra en minúscula per poder identificar la referència a la llista final de referències. 

En citació directa: 

Segura Dimaría (2007, 2014) critica la idea que ... 

En citació indirecta: 

Concretament, una investigació de principi de segle (Segura 

Dimaría, 2007, 2014) assenyala que ... 

Com veus, en el cas d’aquest autor no s'ha referenciat el primer 

cognom sinó tots dos. En la tradició anglosaxona només s'indica el 

primer, però en la llatina, se solen assenyalar tots dos. L'important 

és ser coherent al llarg del text en aquest punt. Per aquest motiu, 

nosaltres indicarem el primer cognom en els autors anglosaxons i 

els dos cognoms en el cas dels espanyols. 
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Obres de dos o tres autors 

Cognom(s) del primer autor i del segon i tercer, seguit de l’any.  

 

En citació directa: 

Dawkins (1996a, 1996b) critica la idea que ... 

 

En citació indirecta: 

Investigacions de principi de segle (Segura Dimaría, 2007a, 2007b) 

assenyalen que... 

 

A la llista de referències: 

Dawkins, R. (1996a) Climbing Mount Improbable. London: Viking.  

Dawkins, R. (1996b) River out of Eden. London: Phoenix. 

En citació directa: 

Com han mostrat Segura Dimaría i Feito García (2014), les crisis 

econòmiques ... 

Com han mostrat Sevilla Hernández, Segura Dimaría i Feito García 

(2009), no totes les crisis econòmiques ... 

En citació indirecta: 

Les crisis econòmiques es poden preveure (Segura Dimaría i Feito 

García, 2014) si ... 

Les crisis econòmiques es poden preveure (Sevilla Hernández, Segura 

Dimaría i Feito García, 2014) llevat que ... 
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Més de tres autors 

Només se cita el primer i s’afegeix et al. (que significa ‘i altres’) en cursiva. 

 

 

 

 

Autor corporatiu 

A voltes, l’autor d’un document no és una persona sinó una corporació, per 

exemple, en el cas d’informes o un altra mena de documents d’empreses, organismes i 

organitzacions, departaments de govern, etc. En aquests casos es pot abreujar, si està 

estandarditzat, el nom a partir de la segona citació si en la primera s’ha inclòs entre 

parèntesis l’abreviatura. No obstant això, en la bibliografia sí que cal indicar el nom 

complet, no pas l’abreviatura. En qualsevol cas, hi ha algunes excepcions quan les inicials 

formen part del nom oficial. 

En citació directa: 

Sevilla Hernández et al. (2007) consideren que la previsió dels cicles 

econòmics és possible ... 

 

En citació indirecta: 

La previsió dels cicles econòmics és possible per a un organisme com 

l'Estat (Sevilla Hernández et al., 2007). 
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Si se cita una idea de diversos autors que no publiquen junts 

En algun cas, pot ser que hages consultat diversos autors que no publiquen junts, 

per a presentar una idea o argument en el treball. En aquest cas, hauràs de citar totes les 

fonts, separant-les per punt i coma. Un exemple: 

 

Primera citació: 

Segons un informe del 2010 de la Red Nacional de Ferrocarriles 

Españoles (RENFE), les vies d'ample europeu ... 

 

Segona citació i successives: 

Recentment, RENFE (2011) ha emès un informe en el qual s'indicava ... 

 

A la bibliografia: 

Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (2011) Informe anual RENFE. 

Madrid: RENFE, Dirección de Comunicación Corporativa y Relaciones 

Externas 

En citació directa: 

Segura Dimaría (2014) i Feito García (2008) critiquen la idea que…  

 

En citació indirecta: 

Alguns autors (Segura Dimaría, 2014; Feito García, 2008) han criticat la 

idea  que… 
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Capítols d’autors en treballs editats 

Quan cites un treball d’un autor que es troba inclòs en una obra més àmplia com en 

el cas d’un capítol d’un llibre o d’una ponència d’un congrés, has d’esmentar l’autor de la 

contribució, no l’editor de l’obra en la qual s’inclou, encara que en la bibliografia final sí 

que indicaràs tots els detalls. Posem com a exemple un capítol d’un llibre: 

 

 

QÜESTIONS QUE CAL TENIR EN COMPTE 

 

Recorda que en la llista de referències bibliogràfiques final, cada obra 

serà citada de manera independent.  

En el text: 

Esperanza Hernández Delgado (2008) ens parla sobre els projectes de 

pau a Colòmbia… 

 

En la bibliografía: 

Hernández Delgado, E. (2008) “La paz imperfecta que construyen las 

iniciativas de paz de base social en Colombia”. En: Salamanca, M. E. 

Coord. Las prácticas de la resolución de conflictos en América Latina. 

Bilbao: Universidad de Deusto  
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Absència de dades de la font 

Pot ser que al llarg de la recerca trobes documents interessants que vulgues utilitzar 

i referenciar, però dels quals no coneixes certes dades.  

En general, sempre és millor usar documentació de la qual tingues totes les dades, 

però si no és el cas, et deixem uns quants consells útils sobre com has d’assenyalar el que 

no en saps. 

Obra sense autor conegut 

Pot donar-se el cas que necessitem referenciar una obra d’autor desconegut. En 

aquest cas, el títol anirà en cursiva, i entre parèntesis s’indicarà que és anònim usant les 

paraules Anònim o Anòn.: 

 

 

Obra sense data de publicació 

En algunes ocasions, la dada que no sabem és la data de publicació d’una obra. En 

aquest cas, cal indicar-ho mitjançant les sigles n. d. Per exemple, 

 

El Cantar del Mio Cid (Anon., 1996)  

En citació directa: 

Quijano García (n. d.) ha dit que la fluctuació en el mercat continu es deu 

a … 

 

En citació indirecta: 

Alguns autors (Quijano García, n. d.) han assenyalat que la fluctuació al 

mercat continu es deu a …  
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Ús de cometes, subratllat i cursiva 

L’estil Harvard permet utilitzar les dobles cometes i les cometes simples, sempre que 

en el seu ús se siga coherent.  

 

Números de pàgines 

Quan referencies un paràgraf en concret, sempre que siga possible (ja que algunes 

fonts no estan paginades), has d’indicar la paginació en els parèntesis després de l’any i 

precedit per una coma. Si es tracta d’una pàgina, s’indicarà mitjançant una p.; si es tracta 

de més d’una, amb pp.  

 

 

Citar un text literalment 

Si vols citar un text literalment, l’has d’escriure entre cometes i s’ha d’integrar en el 

text mitjançant frases com:  

 

En el nostre cas, farem servir sempre les cometes dobles, ja que són les 

tradicional a Espanya. Pel que fa al subratllat, no l’has de utilitzar. La 

cursiva, per norma general, només es farà servir en el cas del títol dels 

llibres, revistes, etc.   

Per ejemple: 

(Sevilla Hernández, 2007, p. 124) o (Sevilla Hernández, 2007, pp. 124-125) 
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O es pot intercalar directament en el text: 

 

Però si el text té quaranta paraules o més, el text ha d’anar en un paràgraf apart 

amb tabulació diferent, sense cometes i precedit per dos punts, perquè quede clar que 

citem paraules d’altri. 

Tal com afirma l’autor “…” 
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Si, per a mantenir el sentit d’una oració inclous alguna paraula, com ara connectors, 

que no apareix en el text original, has de fer-ho entre claudàtors. 

 

Recorda que, en els dos casos, s'ha d'indicar la font, inclont-hi la 

paginació.  

“Algunos estudios propios del campo de la neurociencia apuntan a la 

idea [de que] las neuronas espejo están relacionadas con la empatía” 

(Hernández Torregrosa, 2014, p. 15) 



Estil Harvard  
 

 

   pàg. 15 

 

Pàgines web 

Una altra font d’informació en auge són les pàgines web. En aquest cas, has 

d’identificar l’autoria, siga personal, corporativa o d’una organització.  

 

 

També has d’identificar la data de publicació, que normalment apareix prop de les 

dades del copyright. 

 

 

De vegades, aquesta dada és difícil de localitzar a la web. 

Fixa't en l'URL per obtenir alguna pista!  
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En aquest cas, l’autoria probablement pertany a La Caixa perquè l’article no està 

signat per cap persona. A més, la data és 2014. Per tant, aquest article se citarà en el text 

així: 

 

 

Websites 

En aquest cas, el que hauràs de citar dins del text serà el nom de la web i l’any.  

 

 

Com redactar la llista final de referències bibliogràfiques 

 

(La Caixa, 2014) 

Per exemple: 

La informació disponible en la web (International Tourism Partnership, 

2004) ens assenyala com a causa... 

 

És important assenyalar que l'estil Harvard requereix que elabores una 

llista final de referències que inclou, únicament, els recursos que has 

utilitzat en la preparació del treball. Per tant, totes les citacions que 

hages intercalat en el text han de tenir la referència corresponent en la 

llista final, llevat que siga una referència secundària, com ja hem vist.  
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Ara aprendrem a redactar les referències finals, tenint en compte que, com en altres 

estils bibliogràfics, Harvard distingeix segons la classe de document que s’haja de 

referenciar i si està en paper o és electrònic. 

 

 

Com redactar les referències bibliogràfiques segons el tipus de document 

en la llista final de referències 

 

Monografies o llibres 

 

Cognom(s) de l’autor(s), inicial(s) (any) Títol del llibre. Edició. Lloc de publicació: 

Editorial. 

MONOGRAFIES O 

LLIBRES 

 

Cognom(s) de 

l’autor(s), inicial(s) 

Shalloway, A. i Trott, J. 

Any 2001 
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Títol del llibre en 

cursiva 

Design patterns explained: a new perspective on object-

oriented design 

Lloc de publicació London 

Editorial Addison Wesley 

 

  

Recorda que: 

- Per a elaborar la referència has de fer servir la pàgina en la qual apareix 

el títol o portada, no la coberta (la part exterior). 

- Només has d'incloure l'edició de l'obra (2a, 3a, 19a...) si no és la primera. 

Si el llibre a què has de fer referència a no esmenta l’edició, molt 

probablement és perquè es tracta d’una primera edició. 

- Per a llibres amb diversos autors, han de ser inclosos en l'ordre en què 

apareixen en el document. Separa'ls per una coma i vincula els dos últims 

amb una i. 

Shalloway, A. i Trott, J. (2001) Design patterns explained: a new perspective 

on object-oriented design. London: Addison Wesley.  
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Capítols de monografies o llibres 

Cognom(s), inicial(s) de l’autor(s) del capítol (any) “Títol del capítol”. En: Cognom(s), 

inicial(s) de l’editor ed(s). Títol de l’obra. Lloc de publicació: Editorial. 

 

CAPÍTOLS DE 

MONOGRAFIES 

 

Cognom(s) de 

l’autor(s), inicial(s) 

Carman, K.G. i Kooreman, P. 

Any 2010 

Títol del capítol Social Interactions and Obesity: An Economist’s 

Perspective 

En: En: 

Cognom(s) de 

l’autor(s), inicial(s) 

Dubé, L. et al. Eds. 
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Títol del llibre en 

cursiva 

Obesity prevention 

 

Lloc de publicació Boston 

Editorial Academic Press 

 

 

 

 

 

 

Articles de revista impreses 

Cognom(s) de l’autor(s), inicial(s) (any) “Títol de l’article”, Títol complet de la revista, 

volum (número/número de la part), número(s) de pàgina(es) precedides de l’abreviatura 

pàgina. 

Així quedaria redactada la referència: 

Carman, K.G. i Kooreman, P. (2010) “Social Interactions and Obesity: An 

Economist’s Perspective”. En: Dubé, L. et al. Eds. Obesity prevention. 

Boston: Academic Press.  

Fixa’t que, malgrat que en l'esquema l'abreviatura d'editor (eds.) apareix 

en minúscula, en la citació s'ha posat en majúscula: Eds. Això es deu al 

punt que precedeix et al.  
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ARTICLES DE 

REVISTES 

IMPRESES 

 

Cognom(s) de 

l’autor(s), inicial(s) 

Esquerre Martín, A. J. 

Any 2010 

Títol de l’article El deporte de la felicidad extrema. Una sociología de las 

políticas de crecimiento endógeno 

Títol complet de la 

revista 

Cuadernos de Relaciones Laborales 

 

Volum 28 

(número/número 

de la part) 

(2) 
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Número(s) de 

pàgina(es) 

precedides de 

l’abreviatura 

pàgina 

pp. 209-232 

 

 

 

 

 

Com elaborar referències de documents electrònics 

 

Així quedaria redactada la referència: 

Izquierdo Martín, A. J. (2010) “El deporte de la felicidad extrema. Una 

sociología de las políticas de crecimiento endógeno”, Cuadernos de 

Relaciones Laborales, 28 (2), pp. 209-232 

Consells bàsics: 

– És aconsellable imprimir la primera pàgina de cada pàgina web que es fa 

servir 

– Sempre que sigui possible, quan citis un lloc web o un article en línia, cal 

indicar l'autor i la data. Si no és possible, convé indicar el títol de l'article, de 

la pàgina web, etc. Si tampoc està disponible, caldrà indicar la URL completa 

i la data d'accés al web 

– Recorda que no tot el que apareix a Internet té la mateixa validesa 

acadèmica i científica: revisa les fonts abans d’usar-les 
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Llibres electrònics (e-books) 

Cognom(s) de l’autor(s), inicial(s) (any) Títol del llibre. Disponible en: URL [Consultat 

dia-mes-any]. 

Si el llibre és fruit d’un conjunt de col·laboracions amb un editor o coordinador 

principal llavors serà: 

Cognom(s) de l’editor(s), inicial(s) (Ed.). (Any) Títol del llibre. Disponible en: URL 

[Consultat dia-mes-any]. 

Un exemple del segon cas: 

LLIBRES 

ELECTRÒNICS 

 

Cognom(s) de 

l’autor(s), inicial(s) 

Rüdiger, K., Peris Ortiz, M. i Blanco González, A. (Eds.) 

Any 2014 

Recorda que has de tenir en compte moltes de les indicacions que hem fet 

en l'apartat Com citar dins del text. 
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Títol del llibre en 

cursiva 

Entrepreneurship, Innovation and Economic Crisis: Lessons 

for Research, Policy and Practice 

Disponibilitat i 

accés 

Disponible en:  

http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-02384-

7 

[Data de consulta] [consultat 04-12-2014] 

 

 

 

 

 

 

 

Així quedaria redactada la referència: 

Rüdiger, K., Peris Ortiz, M. y Blanco González, A. (Eds.). (2014) 

Entrepreneurship, Innovation and Economic Crisis: Lessons for Research, 

Policy and Practice. Disponible en: 

http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-02384-7 [Consultat 04-

12-2014] 

Si el llibre l'has descarregat d'una base de dades, per exemple, pots 

substituir el Consultat per Descarregat seguit de la data tot això entre 

claudàtors 

http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-02384-7
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-02384-7
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-02384-7
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-02384-7
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Capítols de llibres electrònics 

Cognom(s), inicials de l’autor(s) del capítol(s) (any) “Títol del capítol”. En: Cognom(s), 

inicial(s) de l’editor ed(s). Títol de l’obra. Disponible en: URL [Consultat dia-mes-any]. 

 

 

CAPÍTOL D’UN 

LLIBRE 

ELECTRÒNIC 

 

Cognom(s), inicials 

de l’autor(s) del 

capítol(s) 

Arzubiaga, O. i Iturralde, T. 

Any 2014 

Títol del capítol Entrepreneurial Orientation and Innovation in a Context 

of Crisi: Some Relevant Factors in the Case of Family 

Firms 

En:  En: 

Cognom(s), 

inicial(s) de 

l’editor 

Rüdiger, K., Peris Ortiz, M. i Blanco González, A. Eds. 

Títol del llibre en 

cursiva 

Entrepreneurship, Innovation and Economic Crisi: Lessons 

for Research, Policy and Practice 
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Disponibilitat i 

accés 

Disponible en: : 

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-

319-02384-7_12.pdf 

[Data de la citació] [consultat 04-12-2014] 

 

 

 

Articles de revistes electròniques 

Cognom(s) de l’autor, inicial(s) (any) “Títol de l’article”, Títol complet de la revista 

electrònica, volum (número/número de la part), número de pàgina si estan disponibles 

precedits de pp. Disponible en: URL [Consultat dia-mes-any]. 

 

Així quedaria redactada la referència: 

Arzubiaga, U. i Iturralde, T. (2014) “Entrepreneurial Orientation and 

Innovation in a Context of Crisis: Some Relevant Factors in the Case of 

Family Firms”. En: Rüdiger, K., Peris Ortiz, M. i Blanco González, A. Eds. 

Entrepreneurship, Innovation and Economic Crisis: Lessons for Research, 

Policy and Practice. Disponible en: 

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-02384-

7_12.pdf  [Consultat 04-12-2014] 

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-02384-7_12.pdf
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-02384-7_12.pdf
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-02384-7_12.pdf
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-02384-7_12.pdf
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-02384-7_12.pdf
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-02384-7_12.pdf


Estil Harvard  
 

 

   pàg. 27 

ARTICLES DE 

REVISTES 

ELECTRÒNIQUES 

 

Cognom(s) de 

l’autor, inicial(s) 

Fernández Allés, M.T. 

Any 2011 

Títol de l’article El análisis del entorno político y legal en el marco de la 

planificación estratégica en el sector turístico y hotelero 

Títol complet de la 

revista en cursiva 

Cuadernos de Gestión 

Volum 

(número/número 

de la part)  

11(2) 

Número de 

pàgina, si estan 

disponibles, 

precedits de pp. 

pp. 37-52 

Disponibilitat i 

accés 

Disponible en: 

http://www.ehu.es/cuadernosdegestion/documentos/100

210mf.pdf 

 

http://www.ehu.es/cuadernosdegestion/documentos/100210mf.pdf
http://www.ehu.es/cuadernosdegestion/documentos/100210mf.pdf
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[Data de la 

consulta: dia mes 

any] 

[consultat: 21-11-2014] 

 

 

 

Pàgina web o lloc web 

Autor(s) de la web (any de publicació/d’última actualització) Títol del lloc web. 

Disponible en: URL [Consultat dia-mes-any] 

LLOC WEB 

 

Autor(s) de la 

web 

UOC. Biblioteca i Fundació Telefònica 

(any de 

publicació/última 

actualització) 

2013 

Així quedaria redactada la referència: 

Fernández Allés, M.T. (2011) “El análisis del entorno político y legal en el 

marco de la planificación estratégica en el sector turístico y hotelero”, 

Cuadernos de Gestión, 11 (2), pp. 37-52. Disponible en: 

http://www.ehu.es/cuadernosdegestion/documentos/100210mf.pdf 

[Consultat 21-11-2014]  

http://www.ehu.es/cuadernosdegestion/documentos/100210mf.pdf


Estil Harvard  
 

 

   pàg. 29 

Títol del lloc web  Manuel Castells: producción científica 

[Disponibilitat i 

accés] 

Disponible en: http://www.manuelcastells.info/es 

[Data de la 

consulta: dia mes 

any] 

[consultat: 07-09-2016] 

 

 

 

 

 

 

 

Fixa’t que l’autor de la web pot ser tant una persona com una 

organització, institució, empresa ... 

Fixa't també que el títol del lloc web no va en cursiva  

Així quedaria redactada la refèrencia: 

UOC. Biblioteca i Fundació Telefónica (2013) Manuel Castells: producción 

científica. Disponible en: http://www.manuelcastells.info/es [Consultado: 

7-9-2016].  

 

Fixa’t que l’autor de la web pot ser tant una persona com una 

organització, institució, empresa ... 

Fixa't també que el títol del lloc web no va en cursiva  

http://www.manuelcastells.info/es
http://www.manuelcastells.info/es
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Com ordenar la llista de referències final 

 

La llista de referències que hauràs d’indicar al final del treball ha d’estar ordenada 

alfabèticament i contenir les referències de tots els documents citats per a realitzar el 

treball siga quin siga el format: llibres, articles, entrades de blogs, vídeos… 

Les dades que es consignen tenen un ordre determinat que depèn del format del 

document, com acabes de veure. També pot ser que et demanen que faces una 

bibliografia en la qual indiques, a més dels documents citats, els usats (encara que no 

necessàriament referenciats).  

 

 

En la llista de referències final totes han d’aparèixer, com hem dit, ordenades 

alfabèticament per autor o autoria (si és un autor corporatiu, per exemple) 

independentment del format que tinguen els documents (llibres, capítols, dvd…).  

 

Si se citen diverses obres d’un mateix autor o autora o sota una mateixa autoria, 

s’han de llistar juntes ordenades cronològicament de més actual a més antiga. Com ja hem 

vist, si més d’un document d’un mateix autor és del mateix any, hauràs d’afegir una lletra 

en minúscula per a distingir-los tant en aquesta llista final com en la citació dins del teu 

document. 

 

A més, convé que les diferents referències se separen mitjançant un espai en blanc 

en l’interlineat i que no es numeren. Així mateix, no s’han de subratllar ni títols de llibres ni 

d’articles. 

 

Ací et deixem un exemple de quin aspecte ha de tenir una llista final de referències. 

Consulta amb el tutor/a o director/a del treball aquest punt  
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Per a concloure 

En aquesta unitat t’hem descrit les característiques d’un dels principals estils de 

citacions de l’àmbit de l’economia i les ciències socials, l’estil Harvard. 

Has après a: 

 citar dins del text 

 elaborar la llista de referències final  

 redactar les referències bibliogràfiques de diferents menes de documents 

 ordenar la llista final de referències bibliogràfiques 

No oblides que hauràs expressar totes les referències en la llengua 

original, excepte les notes que consideres necessari incloure, ja que són 

explicatives i, per tant, les has de redactar en la llengua que utilitzes en el 

teu treball acadèmic 
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Saber més 
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