SECCIÓ OFICIAL I DE NOTÍCIES

BOLLETÍ DE LA
SOCIETAT ARQUEOLÒGICA LUL·LIANA
INSTRUCCIONS PELS AUTORS

I. Definició i àmbit de la revista
El Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana té per objectiu la publicació de treballs científics
relatius a la Història de les Illes Balears en qualsevol dels seus períodes o àmbits temàtics.
Pot incloure estudis monogràfics, edicions crítiques de fonts i memòries d’excavacions
arqueològiques. Va dirigit no solament a un públic d’especialistes en les distintes matèries
sinó també a totes les persones interessades en les ciències socials, arts i humanitats.
II. Normes de publicació
1) Els treballs susceptibles de ser publicats hauran de ser originals i inèdits, escrits en
llengua catalana o castellana.
2) En el primer full del treball, davall el títol, es reproduirà el nom complet de l’autor, adreça,
telèfon, correu electrònic i la seva afiliació institucional (lloc de treball actual o quan l’autor
es trobava en actiu en cas d’estar jubilat, projecte d’investigació oficial o esment de l’entitat
científica a la qual pertany).
3) Els originals destinats a la secció monografies no podran excedir els 20 folis, amb un
màxim de 50.000 caràcters inclosos els espais, presentats amb tipus de lletra Arial 12. En
aquest límit s’inclouen les notes, taules, gràfics, fotografies i apèndix documental de tota
mena. Excepcionalment el Consell de Redacció podrà acordar l’admissió de treballs de
major extensió.
4) Els originals destinats a la secció documents o vària no podran superar els 12 folis, amb
un màxim de 30.000 caràcters inclosos els espais.
5) Les recensions no podran superar els 4 folis, amb un màxim de 10.000 caràcters inclosos
els espais.
6) Els treballs aniran acompanyats de dos resums, un en la llengua en la qual s’ha escrit
el treball i l’altre en anglès. L’extensió mínima de cada resum és de 300 caràcters (espais
inclosos) i la màxima és de 700. També s’adjuntarà un mínim de tres i un màxim de sis
paraules clau en ambdós idiomes.
7) Els originals s’han de trametre a la redacció en dues còpies: una en paper i l’altra en
suport informàtic (programa de tractament de textos Word o similar). A tots els efectes
l’adreça del Consell Editorial del Bolletí és:
Societat Arqueològica Lul·liana
C. de Monti Sion, 9
07001 Palma de Mallorca
Tel. 971.713.912
e-mail: arqueologicaluliana@gmail.com
8) El període de recepció d’originals acaba anualment el 31 de maig. El Consell de Redacció
notificarà als autors la seva acceptació o no abans del 31 d’octubre.
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9) Per tal de seleccionar els originals a publicar, el Consell de Redacció tindrà en compte la
qualificació emesa per dos experts externs en la matèria tractada, als qui es lliurarà el treball
sense indicació de les dades de l’autor. Els informes podran ser positius, negatius o amb
indicació de les millores necessàries per a la seva publicació. En cas que siguin discordants
el Consell de Redacció podrà requerir un tercer informe.
10) Els autors rebran un exemplar del volum en el qual s’hagi publicat la seva col·laboració.
Les separates en paper han estat substituïdes per l’article maquetat en format pdf.
11) Només es retornaran els originals dels articles si ho demana expressament l’autor en
fer-ne el lliurament.
12) El Consell de Redacció del Bolletí es reserva el dret de retornar als autors els originals
enviats que no compleixin escrupolosament les normes d’estil.
13) La revista està allotjada a e-Dialnet i a la Biblioteca Digital de les Illes Balears (UIB)
per a una major difusió de les investigacions. S’entén que tots els autors que remeten els
seus treballs per a publicar a la revista han cedit a la Societat Arqueològica Lul·liana els
drets d’explotació per a la seva difusió a través d’Internet, una vegada que l’article ha estat
acceptat i publicat.
III. Normes d’estil
1) Les notes han d’anar numerades correlativament al peu de la pàgina i s’han de referenciar
en el text amb números volats immediatament després de la paraula que provoca la nota o
del signe de puntuació en el seu cas.
2) Quan es tracti d’un llibre que se citi per primera vegada se seguirà el següent criteri:
LLINATGES (en majúscula), inicial del nom seguida d’un punt: Títol del llibre (en cursiva), tom
o volum (si s’escau), lloc d’edició, any, número d’edició (si s’escau), p. seguida de la pàgina
concreta a la que es fa referència (si s’escau). Per exemple:
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.: Corpus Documental de Carlos V, II, Salamanca, 1975, p. 237.

3) Quan es tracti d’un article de revista que se citi per primera vegada s’haurà de seguir
el següent criteri LLINATGES (en majúscula), inicial del nom seguida d’un punt: “Títol de
l’article” (entre cometes), nom de la revista (en cursiva), número o volum de la revista, p.
seguida de la pàgina concreta a la que es fa referència (si s’escau). Per exemple:
ROSSELLÓ BOVER, P.: “El canvi de segle a la literatura de Mallorca”, BSAL, 58, 2002, p. 16.
FONT JAUME, A.; LLABRÉS RIPOLL, R.: “La publicació de “l’Heròdot” del P. Bartomeu Pou, una llarga odissea”,
BSAL, 66, 2010, p. 173.

4) Quan es tracti d’un capítol de llibre o actes de congrés que se citi per primera vegada
s’haurà de seguir el següent criteri: LLINATGES (en majúscula), inicial del nom seguida d’un
punt: “Títol del treball” (entre cometes), a LLINATGES de l’editor, coordinador o director del
volum, inicial del nom seguida d’un punt, entre parèntesi les abreviatures (ed.), (coord.) o
(dir.) segons el cas: Títol del llibre o actes de Congrés, tom o volum (si s’escau), lloc d’edició,
any, número d’edició (si s’escau), p. seguida de la pàgina concreta a la que es fa referència
(si s’escau):
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NARBONA VIZCAÍNO, R.: “La Corona d’Aragó al segle XV: la monarquia i els regnes”, a BELENGUER CEBRIÀ, E.
(dir.): Història de la Corona d’Aragó, I, Barcelona, 2007, p. 351.

Si es tracta d’un capítol de llibre o aportació a congrés sense editor, coordinador o director
se seguirà el mateix criteri emprat pels articles de revista:
SERRA PUIG, E.: “Els Països Catalans a l’època dels Àustries”, La cultura catalana del Renaixement a la Il·lustració,
Barcelona, 1997, p. 18.
RUZAFA GARCIA, M.: “Valencia, Granada y el Norte de África en la Baja Edad Media: relaciones de frontera en la
Baja Edad Media”, Actes del XVIIIè Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, II, València, 2005, p. 928.

6) Si el treball té més de tres autors es posarà el primer seguit de et alii:
MOLAS RIBALTA, P. et alii: Manual de Historia Moderna, Barcelona, 1993, p. 217.

7) A partir de la segona cita d’un mateix treball se seguirà el següent criteri: LLINATGES (en
majúscula), inicial del nom seguida d’un punt: dues o tres primers paraules del títol seguides
de punts suspensius, p. seguida de la pàgina concreta (si s’escau); per exemple:
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.: Corpus Documental..., II, p. 237 (si es tracta d’un llibre)
ROSSELLÓ BOVER, P.: “El canvi...”, p. 16 (si es tracta d’un article o capítol de llibre).

No s’utilitzaren abreviatures del tipus op. cit, ibid o ibidem, passim, etc.
8) Les abreviatures emprades en el treball i el seu significat in extenso s’esmentaran en una
primera nota al principi del treball.
9) A la citació de documents s’haurà d’incloure abreviatura referida a l’arxiu on es conservi,
nom de la secció, número de la caixa o del lligall, foli/is amb indicació de recte o voltat o
pàgina/es:
ACA, Reial Cancelleria, Reg. 4333, f. 68r-77v.

10) Les citacions textuals curtes (manco de cinc línies de text per a la prosa o un sol vers)
s’han d’inserir en el cos del text, en cursiva. Les citacions textuals més llargues han d’anar
fora de text, sense cometes, en cursiva, formant un bloc a part, el qual s’ha de sagnar a
l’esquerra.
11) Tret dels casos que s’acaba d’esmentar, dins el text només s’ha d’emprar la cursiva
en els casos dels mots i modismes estrangers. No s’utilitzaran paraules subratllades i la
negreta s’emprarà exclusivament per als títols i subtítols. Per al títols dels treballs s’usarà la
lletra Arial 16 i pels subtítols, si n’hi ha, el mateix tipus de lletra cos 12 en negreta.
12) Les taules i els gràfics s’han de presentar inserits en el text a més de per separat i
numerats.
13) El número màxim d’il·lustracions serà de 10. Caldrà lliurar les imatges numerades en
funció de l’ordre d’aparició en el text al final de l’article, acompanyades d’un llistat de peus
amb una numeració que ha de coincidir amb la de les fotografies. Les imatges han de tenir
una resolució de 300 ppp i lliurar-se en format JPG o TIFF i una dimensió màxima del costat
major de 15 cm, essent proporcional el menor.
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