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Normes de publicació per al 

Butlletí de la Societat Catalana d’Herpetologia 

 
El Butlletí de la Societat Catalana d’Herpetologia publica articles i notes breus de 

temàtica relacionada amb l’estudi científic d’amfibis i rèptils.  

Només s’accepten treballs inèdits i que no es trobin en fase de publicació en cap 

altra revista. Tots els originals rebuts seran sotmesos a una primera avaluació, i 

podran ser acceptats o rebutjats, a criteri dels membres del Comitè de revisió. 

L’interès científic, però també la qualitat de la presentació i la coherència de 

l’estructura i continguts es tindran en compte de cara a l’acceptació dels 

originals. En cas d’acceptar-se la publicació es podran proposar modificacions o 

rectificacions als autors, tant de continguts com d’aspectes d’estructuració i 

redacció.  

La Societat Catalana d’Herpetologia, en qualitat d’editora, no compateix 

necessàriament les afirmacions que facin els autors en els articles, així com les 

correccions en llenguatge que serà, en darrera instància, responsabilitat dels 

autors.  

Les aportacions (articles o notes),  seran enviades al Consell d’edició del butlletí 

( jmelero39@gmail.com o xavirivera@yahoo.es ) per correu electrònic, com a fitxer 

adjunt, preferiblement en format Word. Es procurarà no ultrapassar les 20 

pàgines en DIN-A4, a espai simple. Les taules i gràfiques s’enviaran en arxius 

independents: poden ser Excels, Word o imatges jpg, tif, png. Les fotografies 

també s’enviaran en arxius independents i en format jpg, tif o png.  

Les aportacions seran preferentment en català, (en ser aquest l’idioma vehicular 

de la nostra entitat), però també poden ser-ho en anglès o en castellà 

(excepcionalment es podran acceptar articles en altres idiomes).  

Els articles i notes comencen amb un títol, que estarà escrit en el mateix idioma 

que el cos del treball. A sota del títol constarà el/s nom/s del/s autor/s amb 

almenys una adreça de contacte. Independentment de l’idioma en que estigui 

redactada l’aportació, s’inclouran com a màxim 6 Paraules clau en català i en 

anglès (Key words), i opcionalment també en castellà (Palabras clave). A sota de 

les paraules clau hi haurà un resum en català i un abstract en anglès (i 

opcionalment un resumen en castellà o alguna altra llengua triada per l’autor). Es 

recomana no superar les 200 paraules per a cadascun d’aquests resums.  

Les il·lustracions –taules, gràfiques, dibuixos o fotografies- hauran de ser de 

qualitat i han d’anar correctament referenciades amb un peu explicatiu d’extensió 

reduïda. Les taules i gràfiques hauran d’ésser plenament comprensibles, amb tots 

el símbols explicats i amb la informació necessària per a interpretar-les 
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correctament, sense haver de recórrer al text. També es farà constar l’autor de les 

fotografies i dels dibuixos. Tot i que les notes breus poden tenir un sol cos de 

text, sense apartats, o sense alguns dels apartats, per regla general tots els articles 

hauran d’estar estructurats de la manera següent:  
 

INTRODUCCIÓ: aquest serà el primer apartat, que farà una aproximació als 

coneixements de la matèria tractada en aquest treball i dels seus antecedents. 

MATERIAL I MÈTODES: en aquest segon apartat es descriuran les 

seqüències d’execució del treball per tal que es pugui avaluar per altres 

investigadors. Si és el cas, es farà menció de les normes ètiques i legals seguides.  

RESULTATS: Es donaran les dades o resultats de l’estudi de forma clara i 

concisa.  

DISCUSSIÓ: Es comentarà l’interès de la recerca feta i les noves aportacions 

assolides en relació amb altres treballs previs, així com –si s’escau- les 

diferències amb altres autors. Les hipòtesis de treball i les consideracions de caire 

més especulatiu quedaran clarament diferenciades.  

AGRAÏMENTS: Si s’escau.  

I finalment, REFERÈNCIES: En l’apartat de referències hi constaran 

primerament el cognom de o dels autors en lletres majúscules i la data de 

publicació; posteriorment es referenciarà segons els models exposats a 

continuació i que corresponen, per aquest ordre, a un capítol o part d’un llibre, a 

un article d’una revista, i a un llibre sencer.  
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