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NORMES DE PUBLICACIÓ DEL
«BUTLLETÍ DE LA INSTITUCIÓ CATALANA D’HISTÒRIA 
NATURAL»

Objectiu de la revista
El Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural publica 

principalment articles inèdits i notes curtes de qualsevol camp de la 
història natural (revisions i descripcions relatives a la gea, la flora 
i la fauna; aspectes funcionals dels sistemes naturals; treballs so-
bre gestió del patrimoni natural, etc.), però també articles d’opinió 
i aportacions relatives a l’ofici del naturalista, ressenyes de llibres i 
glosses de naturalistes i científics destacats.

Tramesa dels manuscrits
Només podran ser publicats els treballs i les notes quan l’autor o 

un dels autors sigui soci de la ICHN.
Els treballs seran enviats per correu electrònic (butlleti.ichn@

iec.cat) en format RTF, Word (doc, docx) o pdf al Redactor en Cap. 
En el cas de que es faci per altres vies el Comitè Editorial no es fa 
responsable dels retards que se’n derivin.

Els articles podran ser escrits en català, castellà, anglès, francès 
o qualsevol altra llengua culta d’alfabet llatí, que garanteixi una 
àmplia difusió, seguint la normativa que s’exposa a continuació. El 
número total de pàgines, incloent les taules i figures, no podrà pas-
sar de 40 en format DIN-A4; en cas de manuscrits amb un nombre 
superior de pàgines, el comitè editorial es reserva la decisió de pu-
blicar-los.

La submissió d’un manuscrit implicarà que el treball és original i 
que no ha estat enviat a cap altra revista. No s’acceptaran articles ja 
publicats o en premsa.

En el cas que no s’acompleixi aquesta normativa, el manuscrit 
serà retornat a l’autor.

Organització dels treballs 
Els treballs estaran organitzats de la següent forma (exceptuant 

casos especials):
• Títol
• Autors

Nom(s) i cognom(s) de l’autor(s), seguit a sota de la direcció(ns) 
professional(s) i correu electrònic(s). Si hi ha dos o més autors, 
aquests seran reconeguts amb superíndex.

• Autor per a la correspondència (només quan hi ha més d’un autor)
Nom complet i correu electrònic

• Resums
Si el treball és en català o anglès hi haurà un resum en català i 
un altre en anglès (màxim 250 paraules). En els altres casos hi 
haurà, a més dels resum esmentats, un resum en l’idioma del 
treball. El títol del treball encapçalarà en negreta el(s) resum(s) 
que no siguin escrits en l’idioma del treball 

• Paraules clau (un màxim de 12), es coŀlocaran a sota de cada re-
sum

• Introducció
• Materials i mètodes
• Resultats i discussió (separats o combinats)
• Conclusions (optatiu)
• Agraïments (si cal)
• Bibliografia

Estarà organitzada per ordre alfabètic. Els noms de les revistes 
no han de ser abreujats. No han d’aparèixer referències rela-
cionades amb els noms dels autors de noms científics (veure 
més endavant la forma de citar-les).

• Figures i peus de figura, les taules i capçaleres de taula estaran in-
tegrats en el text o coŀlocats desprès de la bibliografia, en pàgina 
a part.

PUBLICATION RULES OF THE
«BUTLLETÍ DE LA INSTITUCIÓ CATALANA D’HISTÒRIA 
NATURAL»

Scope of the journal
The Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural mainly 

publishes unpublished articles and short notes on any field of na-
tural history (reviews and descriptions relating to Gaia, flora and 
fauna, functional aspects of natural systems, works on natural heri-
tage management, etc.), but also opinion articles and contributions 
about the work of naturalists, book reviews and commentaries on 
the works of leading scientists and naturalists.

Submission of manuscripts
Only papers or notes by authors who are members of the ICHN 

will be published.
The manuscripts must be sent by e-mail (butlleti.ichn@iec.cat) 

in RTF format, Word (doc, docx) or pdf to the Editor in Chief. If 
manuscripts are sent by other means, the Editorial Board is not res-
ponsible for any delays that might occur.

The articles should be written in Catalan, Spanish, English, 
French or any other language that employs a Latin alphabet to ensu-
re wide diffusion. The rules concerning submissions are set forth be-
low. The total number of pages (including tables and figures) should 
not be greater than 40 DIN-A4; if there are more pages, the editorial 
board reserves the right to decide whether to publish them or not.

The submission of a manuscript implies that the work is original 
and has not been submitted to any other journal. The journal will not 
accept any article that has  already been published or is in press.

If this rule is not fulfilled, the manuscript will be returned to the 
author.

Organization of the work
The work should be organized as follows (except in special ca-

ses):
• Title
• Authors

Name(s) and surname(s) of author(s), professional address(es) 
and e-mail(s). If there are two or more authors, author referen-
ces will be represented in superscript.

• Corresponding author (only one if there is more than one author)
Full name and e-mail

• Abstract
If the work is in Catalan or English, abstracts should be writ-
ten in Catalan and in English (maximum 250 words). In other 
cases, there should also be an abstract in the original language 
of the work. The title of the manuscript in bold will be given as 
a headline to the abstract(s) that are not written in the language 
used in the manuscript.

• Key words (max. 12), below the abstract.
• Introduction
• Material and Methods
• Results and Discussion (separate or combined)
• Conclusions (optional)
• Acknowledgements (if necessary)
• Bibliography

Organized in alphabetical order. The names of journals should 
not be abbreviated. References to the names of the authors 
of scientific names are not necessary (see below how to cite 
them).

• Figures and figure captions, tables and table captions should be 
integrated into the text or placed after the bibliography on a separate 
page.
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Les notes estaran organitzades de la següent forma:
• Títol (el primer títol amb l’idioma de la nota i el segon en anglès, si 

l’anglès és l’idioma de la nota el segon títol serà en català).
• Text (sense els subapartats presents en els treballs) amb les figures 

(si n’hi ha) incloses en el text.
• Agraïments (si cal)
• Bibliografia (veure l’apartat anterior)
• Autors (veure l’apartat anterior)

Les notes mai podran superar les 5 pàgines, figures incloses.

Format principal dels treballs i notes:
1) Seran escrits en DIN-A4, amb els marges esquerre i dret del text: 

2,5 cm; marge superior: 3,0 cm, inferior: 2,5 cm.
2) Distància entre línies: 1,5.
3) El text definitiu, previ a l’acceptació definitiva del manuscrit, ha 

d’estar escrit preferentment amb RFT, tot i que també s’accepten 
formats Word.

4) Font del títol: Times New Roman o Times, grandària de la lletra 
14 pt, en negreta

5) Font del text: Times New Roman o Times, grandària de la lletra 
10 pt. Tots els títols i subtítols han d’estar alineats a l’esquerra i 
en negreta

6) No activar la divisió de paraules al text.
7) Els paràgrafs han d’estar justificats i sagnats a 0,8 cm. Utilitzat 

sangries; no utilitzar espais ni tabulacions.
8) Els noms científics de gènere, subgènere, espècie, subespècie va-

rietat i els sintaxons (associacions vegetals) aniran en cursiva. 
Els noms dels taxons superiors (família, ordre...) aniran sense 
cursiva, amb la primera lletra en majúscula si el terme s’escriu 
en llatí.

9) Els noms dels autors de les espècies esmentades s’han d’escriu-
re amb la mateixa lletra del text (lletra normal), sense abreujar. 
Només s’esmenta l’autor i any la primera vegada que s’anomena 
el taxó.

10) Utilitzar n. sp., n. gen., n. fam, etc, cada vegada que nous tàxons 
es mencionin, i n. comb. cada vegada que una nova combinació 
se citi.

11) Les referències que se citin al text s’han d’escriure amb la ma-
teixa lletra del text. Exemples: Bunyol (2001), Bunyol (2001, 
2002), (Bunyol, 2000; Torrat, 2002), (Bunyol & Torrat 2003, 
2005), Bunyol (2001: 1; 2003: 4), Bunyol (2001: Fig. 2), Bunyol 
et al. (2003) (Bunyol et al., 2006) segons convingui.

12) No numerar les pàgines
13) Les figures (dibuixos i fotos) han de ser referenciades en el text 

com «Fig. X» (si n’hi ha una) o «Figs. X-XX» (en el cas de que 
n’hi hagi més d’una) amb un punt desprès de la «g» o «s» respec-
tivament (si la redacció és en anglès aleshores sense punt desprès 
de la «g» o «s»). Les taules com «Taula X» o «Taules X-XX»

14) Si una figura conté més d’una imatge, aquestes s’hauran d’iden-
tificar amb lletres minúscules (a, b, c, ...) a la mateixa figura, de 
manera que en el text quedi referenciada la «Fig. 1a» o les «Figs. 
1a-b», segons correspongui.

Taules i figures
Les iŀlustracions originals s’enviaran a l’editor quan el manuscrit 

hagi estat revisat, en fitxers independents del text juntament amb el 
manuscrit revisat.
- Els dibuixos en gama de grisos, les figures i/o plànols hauran de 

tenir una resolució de 300 dpi en format TIF o JPEG d’alta qua-
litat.
Cada figura pot incloure una escala mètrica, sense multiplicador.

Bibliografia
Les referències seran sagnades a model francès (a partir de la 

segona línia) a 1cm

Notes should be organized as follows:
• Title (The first title in the note language, the second in English. If 

English is the language of the note, the second title should be in 
Catalan)

• Text (with no subsections) and figures (if any) incorporated into 
the text.

• Acknowledgements (if necessary)
• Bibliography (see the previous section)

• Authors (see the previous section)

Notes should never exceed 5 pages, including figures.

Basic layout of manuscripts and notes:
1) Written on A4 paper, with left- and right-hand margins to the text: 

2.5 cm; top margin: 3.0 cm; bottom margin: 2.5 cm.
2) Distance between lines: 1.5.
3) The final text, prior to final acceptance of the manuscript, should 

be written preferably in RFT, although a Word format is also  ac-
ceptable.

4) Source title: Times New Roman or Times font size 14 pt., bold.
5) Text Font: Times New Roman or Times font size 10pt. All hea-

dings and subheadings should be left aligned and in bold.
6) The hyphenation text option should not be used.
7) Paragraphs should be justified and indented by 0.8 cm. If indenta-

tion is used, do not use spaces or tabs.
8) The scientific names of genera, sub-genera, species, subspecies, 

varieties and syntaxa (plant associations) should be written in 
italics. The names of higher taxa (family, order, etc. ...) should 
not be in italics and should have the first letter capitalized if the 
word is written in Latin.

9) The names of the authors of the species mentioned must be writ-
ten in the same text font (regular font), and not abbreviated. The 
descriptor of the species and the year should be given the first 
time the name of the taxon is cited.

10) Use n. sp., n. gen., n. fam., etc., each time a new taxon is menti-
oned and n. comb. each time a  new combination is cited.

11) References cited in the text should be written in the same style 
as the text. Examples: Bunyol (2001), Bunyol (2001, 2002), (Bu-
nyol, 2000; Torrat, 2002), (Bunyol & Torrat 2003, 2005), Bunyol 
(2001: 1; 2003: 4), Bunyol (2001: Fig. 2), Bunyol et al. (2003) 
(Bunyol et al., 2006).

12) Pages should not be numbered.
13) Figures (drawings and photographs) should be referenced in the 

text as «Fig. X» (if any) or «Figs X-XX» (if there is more than 
one) with a full-stop after the «g» or «s» (if the text is in En-
glish there is no need for a full-stop after the «g» or «s»). Tables 
should be mentioned as follows: «Table X» or «X-XX tables».

14) Multiple images in a figure should be identified with lower-case 
letters (a, b, c, etc. ...) in the figure and referenced in the text as 
«Fig. 1a» or «Figs 1a-b», as appropriate.

Tables and figures
Once the manuscript has been reviewed, the original artwork 

must be sent to the editor in separate text files along with the revised 
manuscript.
- Drawings in shades of grey; figures and/or plans should have a 

resolution of 300 dpi and be in either JPEG or TIF high-quality 
format.
Each figure may include a metric scale without a multiplier.

Bibliography
References will be indented 1 cm as per the French model (from 

the second line onwards). 
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Se citarà de la següent forma segons el cas:
Article de revista

(AUTOR. Any. Títol. Nom complet de la revista en cursiva, nú-
mero: pàgines)

- un autor:
Viñolas, A. 2002. Nova aportació al coneixement dels anòbids de la 

península Ibèrica (Coleoptera: Anobiidae). Butlletí de la Institu-
ció Catalana d’Història Natural, 70: 73-77.
- més d’un autor:

Pujade-Villar, J., Hanson, P., & Melika, G. 2012. A new genus of 
oak gallwasp, Coffeikokkos Pujade-Villar & Melika, gen. n., 
with a description of a new species from Costa Rica (Hymenop-
tera, Cynipidae). ZooKeys, 168: 19–29.

Llibre complet
 (AUTOR. Any. Títol en cursiva. Editorial o entitat responsable 

de la publicació. Lloc de la impressió. Número de pàgines).
Bolòs, A. 1950. Vegetación de las comarcas barcelonesas, descrip-

ción geobotánica y catálogo florístico. Instituto Español de Estu-
dios Mediterráneos. Barcelona. 579 p.

Capítol de llibre
 (AUTOR. Any. Títol del capítol en cursiva. Pàgines del capítol 

(P. XX-XX). In: Editor (ed.). Títol del llibre. Editorial. Ciutat. País. 
Número de pàgines del llibre.)
Montoya-Lerma, J. & Ferro, C. 1999. Flebótomos (Diptera: Psycho-

didae) de Colombia. P. 211-245. In: Amat, G.; Andrade-C., G.; 
Fernández, F. (eds.). Insectos de Colombia. Volumen II. Acade-
mia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Co-
lección Jorge Alvarez Lleras. No. 13. Editora Guadalupe Ltda. 
Bogotá. Colombia. 492 p.

Citacions  d’ internet
 (AUTOR/EDITOR. Any. Títol. “Disponible a:” URL”, [data de 

consulta escrit com dia/mes/any, sense comes]
Font, X. 2013. Mòdul Flora i Vegetació. Banc de Dades de Biodi-

versitat de Catalunya. Generalitat de Catalunya i Universitat de 
Barcelona. Disponible en: http://biodiver.bio.ub.es/biocat/home-
page.html [Data de consulta: 5  juny 2012].

Revisió dels manuscrits
Els treballs seran revisats per dos assessors escollits per la Co-

missió de Publicacions d’acord amb la temàtica de l’article.
Un cop el manuscrit hagi estat revisat es comunicarà a l’autor, si 

es dóna el cas, les modificacions necessàries perquè sigui acceptat 
definitivament. L’autor podrà fer-hi les esmenes que consideri opor-
tunes i la Comissió de Publicacions en decidirà l’acceptació final o 
el rebuig si no es modifica. En cas de desavinença dels autors o en 
el cas de que el treball no sigui acceptat, si no es modifica (de forma 
justificada), es podrà demanar la retirada de l’article.

Publicació
Un cop el treball hagi estat definitivament acceptat es publicarà 

online en format pdf al més aviat possible a l’apartat Publicacions, 
del web de la ICHN, ja paginats i amb el seu corresponent ISSN 
(online). A final d’any, el volum querarà tancat i serà exclusivament 
on-line.

Les fotografies seran publicades a color.
Els autors rebran els pdf corresponents. No es faran separates en 

paper.

References will be cited as follows:
Journal articles

(AUTHOR. Year. Title. Complete name of the journal in italics, 
number: pages)

- one author:
Viñolas, A. 2002. Nova aportació al coneixement dels anòbids de la 

península Ibèrica (Coleoptera: Anobiidae). Butlletí de la Institu-
ció Catalana d’Història Natural, 70: 73-77.
- more than one author:

Pujade-Villar, J., Hanson, P., & Melika, G. 2012. A new genus of 
oak gallwasp, Coffeikokkos Pujade-Villar & Melika, gen. n., 
with a description of a new species from Costa Rica (Hymenop-
tera, Cynipidae). ZooKeys, 168: 19–29.

Complete book
 (AUTHOR. Year. Title in italics. Editorial or entity responsible 

for the publication. Place of printing. Number of pages).
Bolòs, A. 1950. Vegetación de las comarcas barcelonesas, descrip-

ción geobotánica y catálogo florístico. Instituto Español de Estu-
dios Mediterráneos. Barcelona. 579 p.

Book chapter
 (AUTHOR. Year. Title of the chapter in italics. Pages of the 

chapter (P. XX-XX). In: Editor (ed.). Book title. Editorial. City. Co-
untry. Number of book pages.
Montoya-Lerma, J. & Ferro, C. 1999. Flebótomos (Diptera: Psycho-

didae) de Colombia. P. 211-245. In: Amat, G.; Andrade-C., G.; 
Fernández, F. (eds.). Insectos de Colombia. Volumen II. Acade-
mia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Co-
lección Jorge Alvarez Lleras. No. 13. Editora Guadalupe Ltda. 
Bogotá. Colombia. 492 p.

Internet citations
 (AUTHOR/EDITOR. Year. Title. Available at: ‘URL’, [Consul-

ted on day/month/year, no commas].
Font, X. 2013. Mòdul Flora i Vegetació. Banc de Dades de Biodi-

versitat de Catalunya. Generalitat de Catalunya i Universitat de 
Barcelona. Disponible en: http://biodiver.bio.ub.es/biocat/home-
page.html [Data de consulta: 5  juny 2012].

Review of manuscripts
Papers will be reviewed by two reviewers chosen by the Publica-

tion Committee in accordance with the theme of the article.
Once the manuscript has been reviewed, the author will be infor-

med, if applicable, of the modifications needed for definitive accep-
tance. The author should make the necessary amendments and the 
Publication Committee will decide whether the modified manus-
cript is to be accepted or rejected. In case of disagreement or if the 
work is not accepted if not modified (with justification), a request to 
removal the article may be made.

Publication
Once the work has been definitively accepted, it will be pub-

lished online in pdf format as soon as possible in the Publications 
section of the ICHN website, already paginated and with its cor-
responding ISSN (online). At the end of the year, the volume will be 
closed and will be exclusively online.

Photographs will be published in color.
Authors will receive the corresponding pdf. There will be no re-

prints.


