
NORMES PER ALS AUTORS

La redacció de la revista admet articles, notes i recensions. S’hauran d’enviar en for-
mat Word i PDF a l’adreça electrònica publicacions@teologia-catalunya.cat.

Els originals podran ser presentats en català, castellà, anglès, francès, alemany, 
portuguès i italià. Els escrits hauran d’ajustar-se a les normes pròpies de la Facultat 
de Teologia de Catalunya, publicades en Llibre d’estil per a la redacció d’escrits de 
teologia i filosofia (Barcelona 2008) i consultables en forma abreujada al web www.
teologia-catalunya.cat.

L’extensió màxima de les col·laboracions no haurà d’excedir els 50.000-60.000 
caràcters pels articles, i els 35.000 per a les notes filològiques i bibliogràfiques. L’au-
tor signarà amb el seu nom, cognoms i institució acadèmica a la qual pertany, 
l’adreça postal i el seu correu electrònic.

Els articles hauran d’acompanyar el text d’un resum d’unes 10 línies aproxima-
dament en l’idioma original i un altre de la mateixa extensió en anglès (llevat dels 
redac tats en anglès, per als quals els editors traduïran el resum al català).

Eventualment es podran incorporar al text algunes il·lustracions, en un màxim de 
cinc. S’hauran d’enviar a la redacció de la revista en format digital TIFF, JPG, PNG o 
BMP i hauran de portar un peu on hi figuri la procedència i/o l’autorització per a la 
seva publicació. Les referències a aquestes il·lustracions s’hauran d’indicar dins del 
text, entre parèntesi (per exemple, fig. 1, taula 1).

Els originals seran revisats per dos avaluadors designats pel Consell de Redac-
ció, els suggeriments dels quals s’enviaran a l’autor per tal que faci les modificacions 
per tinents, d’acord als criteris d’excel·lència científica. Es mantindrà l’anonimat 
tant sobre l’autor com sobre els avaluadors. En el termini màxim de tres mesos 
s’informarà l’autor si ha estat acceptat o refusat el seu article.

S’enviarà a l’autor la primera prova de la compaginació en format PDF, per tal que 
aquest pugui revisar-la posteriorment. Si calen esmenes, es faran sobre paper i seran 
re meses a la redacció de la revista en un termini de 15 dies a comptar des de la data 
rebuda del document PDF. Si passat aquest mateix termini no se n’ha rebut cap resposta, 
la redacció de la revista entendrà que l’autor ja està d’acord amb la versió rebuda.

La Revista Catalana de Teologia lliurarà a cada autor tres exemplars del número 
on es troba publicat el seu article, a més d’enviar-li el text definitiu en format PDF.

Passats sis mesos de la publicació en paper, el número de la revista podrà 
consul tar-se a text complet, a la pàgina web del Portal Català de Revistes d’Accés 
Obert – RACO: www.raco.cat/index.php/RevistaTeologia.


