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6.2 

Part inicial de les obres de 17 × 24 cm 

i de 20 × 26 cm de format 
(Versió 1, 3.7.2014, actualitzada respecte a la versió prèvia en paper 1, 9.1.2006) 
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1. Sobrecoberta 

 En aquests criteris no es recull cap indicació referent a la sobrecoberta, ja 

que, en el cas que n’hi hagi, cal atenir-se al disseny específic de l’obra.  

 (Vegeu també el document 6.4 d’aquest espai web, «Nou disseny de les 

cobertes de les coŀleccions de monografies de les seccions de l’IEC».) 

 

2. Llom 

 La disposició del llom dels llibres segueix les normes establertes en el 

document 6.4 d’aquest espai web («Nou disseny de les cobertes de les 

coŀleccions de monografies de les seccions de l’IEC»). 

 Pel que fa a la sigla de la coŀlecció, es compon, en principi, amb les inicials 

dels mots significatius de la denominació de la col·lecció. 
 

  Arxius de les Seccions de Ciències ASC 

  Biblioteca de Dialectologia i Sociolingüística BDS 

  Biblioteca Filològica BF 

  Biblioteca Litúrgica Catalana BLC 

  Memòries de la Institució Catalana d’Història Natural MICHN 

  Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica MSHA 

  Monografies de la Secció Històrico-Arqueològica MONSHA 

  Repertoris de la Secció Filològica  RSF1 

  Secció Filològica  SF 

  Treballs de l’Oficina d’Onomàstica  TOdO 

  Treballs de la Institució Català d’Història Natural  TICHN 

  Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències Socials  TSFCS 
 

3. Coberta anterior 

 La disposició de la coberta anterior dels llibres segueix les normes 

establertes en el document 6.4 d’aquest espai web («Nou disseny de les cobertes 

de les coŀleccions de monografies de les seccions de l’IEC»). 

                                                 

 1. El format de les obres d’aquesta col·lecció és sempre de 20 × 26 cm. 

Tanmateix, s’hi poden aplicar, en general, tots els altres criteris exposats en aquesta 

proposta. (Vegeu els exemples de les p. 294 a 300.) 
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 Els llibres editats per les societats filials, si no fan servir cap disseny 

especial, han de portar, preferiblement, el color de la secció a la qual estan 

adscrites. 

 Els curadors i els col·laboradors que hagin participat en l’elaboració de 

l’obra han d’aparèixer, preferiblement, en la contraportada o pàgina de crèdits. 

 
 

Altres col·leccions i obres fora de col·lecció 
 

 Aquestes obres han de portar una coberta de tapa dura amb sobrecoberta. 

En la solapa anterior hi ha d’haver un breu currículum dels autors i/o una 

sinopsi de l’obra.  

 La disposició del text de la coberta dependrà del disseny acordat. 
 

 

4. Guardes 

 Si l’enquadernació es fa en rústica no escauen les guardes. En el cas que una 

obra s’enquaderni amb tapa dura, el disseny es fa d’acord amb el que s’ha 

establert per a cada cas. 

 

5. Pàgines de respecte 

 En tots els llibres hi ha d’haver, si és possible, dues pàgines de respecte al 

començament i al final de l’obra. 

 Si cal, n’hi pot haver dues més al davant i al darrere, o bé únicament dues 

més al final. 

 

6. Portadella 

 És la pàgina 1 del llibre, però no porta foliació; segueix la distribució 

establerta en el document 6.4 d’aquest espai web («Nou disseny de les cobertes 

de les coŀleccions de monografies de les seccions de l’IEC»). 

 A la portadella hi ha d’haver, només, el títol de l’obra. Si els autors de l’obra 

ho demanen explícitament, també hi pot figurar el subtítol, però s’ha de 

compondre a sota i en un cos dos punts més petit que el títol. 
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 A més de la portadella inicial de l’obra, hi pot haver portadelles inicials de 

capítol o part. 

 

7.    Contraportadella o frontispici 

 És la pàgina 2 del llibre, però no porta foliació. 

 En principi, a la contraportadella no hi ha d’haver res imprès. En algun cas 

excepcional, hi pot aparèixer la fotografia de l’autor/a o de la persona que és 

l’objecte del contingut de l’obra, la qual ha d’anar centrada en el full, i no 

respecte de la caixa. 

 

8. Portada 

 És la pàgina 3 del llibre, però no porta foliació; segueix la distribució 

establerta en el document 6.4 d’aquest espai web («Nou disseny de les cobertes 

de les coŀleccions de monografies de les seccions de l’IEC»).  

 

9. Contraportada o pàgina de crèdits (v. la fig. 2.9, p. 299, i fig. 

2.9 bis, p. 330) 
 

 És la pàgina 4 del llibre, però no porta foliació. 

 El text general de la pàgina de crèdits (és a dir, llevat de les dades 

catalogràfiques) s’ha de compondre en lletra regular rodona del cos 9 

(interlineat de 10,5 punts). 

 La contraportada recull la informació següent, de dalt a baix, en quatre 

blocs: 
 

a) 1r bloc 

 — La fórmula «Biblioteca de Catalunya. Dades CIP», que ha de fer caixa a 

l’esquerra. 

 — Les dades catalogràfiques (CIP) facilitades per la Biblioteca de 

Catalunya, emmarcades amb un filet amb forma de rectangle i compostos en 

lletra regular rodona del cos 8 (interlineat de 9,5 punts). 
 

b) 2n bloc 
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 — Quan l’autor/ra no és membre de l’Institut i no es tracta de cap obra 

premiada per l’IEC (i, per tant, el treball no porta cap davantal que indiqui que 

es tracta d’un premi de l’Institut), s’hi ha de posar la fórmula següent: 
 
  L’edició d’aquesta obra 

  ha estat a cura de ..........................., 

  membre de l’Institut d’Estudis Catalans 

 

 — Si s’escau, la referència a una edició o a un tiratge fet per una altra 

entitat. Per exemple: 
 
  Un altre tiratge d’aquesta obra ha estat fet per Edicions de la Magrana, 

  dins la seva col·lecció «Els Orígens», núm. 31 

 

 — Si s’escau, la referència de l’acord de publicació. Per exemple: 
 
  Publicat per acord de la Secció Filològica 

  pres en sessió tinguda el dia 18 de gener de 1991 

 

 — Si s’escau, les dades dels curadors i els col·laboradors (només poden ser 

curadors de les obres d’aquestes col·leccions els membres de les seccions de 

l’Institut). 

 — Si s’escau, les dades del patrocini de l’edició. Per exemple: 
 
  La publicació d’aquesta obra 

  ha estat patrocinada pel Fons Noguera 

  de la Fundació Raimon Noguera 

 

 O també: 
 
  La família Puig i Ferreté ha contribuït 

  a la publicació d’aquesta obra 

 

 O, encara: 
 
  Els Amics de Prat de la Riba ha contribuït generosament 

  a la publicació d’aquest estudi 

 

 — Si s’escau, el noms i els cognoms de l’autor/a de les fotografies. 
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c) 3r bloc 

 — Copyright. 

 — Entitat responsable de l’edició i adreça (en dues línies). 

 — Número, mes i any d’edició. 

 — Tiratge. 

  Si s’escau, l’expressió «Disseny gràfic d.........................». 

  Si s’escau, l’expressió «Text revisat lingüísticament per la Unitat de 

Correcció del Servei Editorial de l’IEC» / «Text revisat lingüísticament pel 

Servei de Correcció Lingüística de l’IEC» (en el cas que s’hagi pogut fer el 

seguiment de tota l’edició), o bé «Text original revisat lingüísticament per la 

Unitat de Correcció del Servei Editorial de l’IEC» / «Text original revisat 

lingüísticament pel Servei de Correcció Lingüística de l’IEC» (en el cas que 

només s’hagi pogut revisar l’original). Si els autors o els curadors de l’obra ho 

demanen, es pot fer constar, a més a més, el nom del corrector/ra, encara que 

és preferible que els mateixos autors o curadors ho indiquin en els agraïments. 
 

 — Entitat responsable de la composició i adreça (en dues línies). 

 — Entitat responsable de la impressió i adreça (en dues línies). 

 — ISBN. 

 — Número del Dipòsit Legal. 

 Entre cada conjunt d’informació hi ha d’haver mitja ratlla en blanc, i els tres 

blocs han d’estar ben repartits al llarg de la pàgina, és a dir que el primer bloc 

ha de fer caixa pel límit superior, i el tercer, pel límit inferior.2 
 

d) 4t bloc 

 L’enunciat següent, en cos 7,5 (interlineat de 9 punts): 

   Són rigorosament prohibides, sense l’autorització escrita dels titulars del copyright, la 

reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol procediment i suport, 

incloent-hi la reprografia i el tractament informàtic, la distribució d’exemplars 

mitjançant lloguer o préstec públics, la inclusió total o parcial en bases de dades i la 

                                                 

 2. Per decisió de la Presidència de l’IEC (gener del 2006), cal afegir, en la 

pàgina de crèdits de les publicacions periòdiques, la fórmula següent en un paràgraf 

a part, generalment al final d’aquest bloc: «Aquesta revista és accessible en línia des 

de la pàgina http://www.iec.cagt/pperiodiques». 
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consulta a través de xarxa telemàtica o d’Internet. Les infraccions d’aquests drets 

estan sotmeses a les sancions establertes per les lleis. 

 En l’exemple de l’annex final podem veure, exactament, com s’ha de 

disposar tota aquesta informació. 

 

10.    Dedicatòria (v. les fig. 2.10, p. 300 i 301) 

 És una pàgina opcional. Si hi és, es correspon amb la pàgina 5 del llibre, 

però no porta foliació. 

 Com el seu nom indica, és el lloc adequat per consignar-hi una dedicatòria 

o una frase lapidària a gust de l’autor/a. Aquesta frase, la línia base de la qual 

ha de començar a 6 cm del tall superior del full (incloent-hi la foliació), es 

compon en lletra regular cursiva del cos 9 (interlineat de 10,5 punts) i, com a 

mínim, fa caixa per la dreta. Si es tracta d’una citació, les dades de l’autor/a es 

componen amb versaletes rodones del mateix cos i, les de l’obra d’origen, 

segons pertoqui d’acord amb els criteris de composició de la bibliografia. 

 En el cas que l’obra hagi estat premiada per l’Institut, la dedicatòria passa a 

constituir la pàgina 7 del llibre, i, a la pàgina 5, cal consignar-hi el davantal 

següent, compost en lletra regular rodona del cos 9 (interlineat de 10,5 punts), 

en una columna de 10 cm d’amplària arrambada a la dreta de la caixa del text. 

 La línia base de la primera ratlla de text se situa a 6 cm del tall superior del 

full i es compon entrada dos quadratins, i no es deixa cap línia en blanc entre 

paràgraf i paràgraf: 

 A proposta de la ponència formada per les senyores i els senyors ............, .................. i 

....................,3 membres de la Secció ................, l’Institut d’Estudis Catalans, en sessió 

plenària tinguda el dia .... d............ de 200..., acordà per unanimitat de concedir el Premi 

......................... a ................................ pel seu treball ........................... 

 Així mateix, la Secció ..............................., en la sessió del dia .... d........... de 200..., 

prengué l’acord de publicar la dita obra, la qual, amb el títol .........................., és editada a 

cura4 .........................., membre de l’Institut d’Estudis Catalans. 

 

 

Altres col·leccions i obres fora de col·lecció  
 

                                                 

 3. Si és possible, cal fer constar els dos cognoms dels membres de la ponència.  

 4. «…del senyor…» / «…de la senyora…». 
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 La línia base de la primera ratlla de la dedicatòria ha de començar a 5,5 

cm del tall superior del full. 

 

 

11.    Contradedicatòria 

 El dors de la dedicatòria —en el cas que hi hagi dedicatòria— es correspon 

amb la pàgina 6 (o amb la pàgina 8, si es tracta d’una obra premiada) del llibre, 

però no porta foliació. 

 A la contradedicatòria no hi ha d’haver res imprès. 

 

12. Taula o sumari (v. les fig. 2.12, p. 302 i 303) 

 12.1. Comença a la pàgina 7 del llibre; si no hi ha dedicatòria, comença a la 

pàgina 5, i, si es tracta d’una obra premiada, a la pàgina 9. La primera pàgina de 

la taula o el sumari no porta, en cap cas, foliació. 

 No ha de figurar la denominació «Pàgines» o «Pàg.» al capdamunt de les 

pàgines ni s’ha de posar una ratlla de punts entre el nom de l’apartat i el 

número de pàgina. 

 El títol de la taula o el sumari es compon centrat en lletra supernegreta 

rodona, caixa alta i baixa del cos 12 (interlineat de 14 punts), a la mateixa 

altura que els títols de capítol i guarda la mateixa distància respecte al text de la 

taula que guarda el text de la primera pàgina de cada capítol (la línia base se 

situa a 10 cm del tall superior del full). La denominació «Taula» o «Sumari» és 

fixa per a cada col·lecció. 

 El text de la taula o el sumari s’ha de compondre en lletra regular rodona 

del cos 9 (interlineat de 10,5 punts). Les denominacions corresponents a parts 

importants de l’obra es poden compondre en lletra versaleta. Per a més 

claredat, els diferents nivells i subnivells se sagnen congruentment. 

 Si es tracta d’un recull de treballs de diversos autors, cada treball porta en 

cursiva el nom i els cognoms de l’autor/ra, precedits de la preposició per 

(escrita també en cursiva), a continuació del títol, després d’una coma, en ratlla 

a part sagnada dos quadratins. Entre treball i treball, es deixa mitja ratlla en 

blanc. 
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 És admissible d’obrir blancs entre els blocs d’informació si es considera 

oportú. 
 

 

Altres col·leccions i obres fora de col·lecció (v. les fig. 2.12 bis, p. 331 i 332) 
 

 En les obres pertanyents a altres col·leccions que les generals i en obres 

fora de col·lecció, la pàgina del començament del capítol porta foliació (v. 

l’apartat 1.4). 

 La línia base del text de la taula se situa a 9,5 cm del tall superior del full, 

amb un interlineat d’11 punts.  
 
 

 12.2. Les taules o sumaris de les obres de més d’un volum es repeteixen en 

cada volum, però en el lloc on comença el fragment de taula o sumari dels 

diferents volums es posen, entre claudàtors, el mot Volum seguit del número 

corresponent. Entre aquesta expressió i el fragment de taula o sumari que 

segueix hi ha una línia en blanc (entre bloc i bloc d’informació n’hi ha d’haver 

dues). 
 

 12.3. En obres de gran complexitat, es pot afegir al final del llibre un índex 

general amb tots els nivells d’apartats i subapartats (la taula no n’hauria de 

recollir més de tres). El text d’aquest índex general es compon com el de la 

taula inicial. (Vegeu també l’apartat 3.2.) 

 

13.    Prefaci o pròleg (v. la fig. 2.13, p. 304) 

 13.1. El prefaci o pròleg comença en una pàgina imparell, amb la mateixa 

disposició que el començament de capítol. 

 El text del prefaci o del pròleg5 es compon en lletra regular cursiva del cos 

10 (interlineat de 12 punts), amb la primera ratlla de cada paràgraf entrat dos 

quadratins. Si porta signatura, es compon tot el nom en lletra versaleta rodona 

(mantenint les majúscules que pertoquin). Si a sota hi ha el càrrec i/o la 

                                                 

 5. El títol concret que porti el prefaci o pròleg és indiferent, sempre que no 

coincideixi amb el títol de cap altra part de l’obra.  
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institució, es compon en lletra cursiva, en caixa alta i baixa. Tot aquest bloc de 

text fa caixa a la dreta. 

 Entre el text del prefaci i la signatura hi ha una línia en blanc. 
 

 13.2. En obres d’una certa complexitat hi pot haver també una salutació, 

una presentació, etcètera. 

 La primera pàgina d’aquestes informacions es disposa com un 

començament de capítol, i el text es compon en lletra negreta rodona del cos 

10 (interlineat de 12 punts). 

 Si porta signatura, es compon tot el nom en lletra versaleta (mantenint les 

majúscules que pertoquin). Si a sota hi ha el càrrec i/o la institució, es compon 

en lletra rodona, en caixa alta i baixa. 

 

14.    Llista d’abreviacions (v. la fig. 2.14, p. 305) 

 Si n’hi ha d’haver, es compon en una pàgina només per a la llista 

d’abreviacions (pot ser parell o imparell segons el nombre d’abreviacions que 

contingui), en lletra regular rodona del cos 9 (interlineat de 10,5 punts). La 

línia base de la primera ratlla del text de la llista d’abreviacions se situa a 10 cm 

del tall superior del full. 

 El títol ha de ser «Abreviatures» si només conté abreviatures, «Sigles» si 

només conté sigles, «Símbols» si només conté símbols i «Abreviacions» si 

conté un barreja d’aquestes classes de representacions abreujades. Es compon 

en lletra supernegreta rodona, a 6 cm del tall superior del full, en caixa alta i 

baixa del cos 12 (interlineat de 13,5 punts). 

 El text de la llista es disposa en dues columnes de 5,8 cm d’amplària, 

separades per un corondell cec de 0,4 cm. Cada columna es divideix, al seu 

torn, en dues més: una de més estreta per a les abreviacions i una altra de més 

ampla per al desenvolupament d’aquestes. Si el desenvolupament de les 

abreviacions obliga a doblar ratlla moltes vegades, es pot disposar la llista a tota 

amplada. 
  



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 11 / 51 

 

Altres col·leccions i obres fora de col·lecció 
 

 En aquestes obres, la línia base de la primera ratlla del text de la llista 

d’abreviacions se situa a 9,5 cm del tall superior del full. El títol es compon, a 

5,5 cm d’aquest tall, amb interlineat d’11 punts. 

 
  



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 12 / 51 

 

  



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 13 / 51 

 

 

  



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 14 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 15 / 51 

 

  



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 16 / 51 

 

  



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 17 / 51 

 

  



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 18 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 19 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 20 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 21 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 22 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 23 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 24 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 25 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 26 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 27 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 28 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 29 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 30 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 31 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 32 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 33 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 34 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 35 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 36 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 37 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 38 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 39 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 40 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 41 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 42 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 43 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 44 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 45 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 46 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 47 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 48 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 49 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 50 / 51 



6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_01.docx 51 / 51 

 

 

 


