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NORMES D’ESTIL DELS ARTÍCLES PUBLICATS A START UP NOTES

Idioma: l’article es pot presentar en català, castellà, o anglès.
Abstract: l’article ha de contenir un abstract de 400 paraules en l’idioma escollit i incloure la 

traducció en anglès. 
Paraules clau: un mínim de 3 paraules i un màxim de 5 paraules.
Codi de classificació del JEL: cal indicar la classificació temàtica segons el Journal of Economic 

Literature (JEL)
Redactat:
El redactat de l’article, incloent notes i bibliografia, no pot superar les 10.000 paraules.
Els diferents apartats s’estructuraran com a màxim en 3 nivells: 
Títol del document 
1. Títol d’apartat 
1.1. Títol de subapartat 
a. Títol de subdivisió primera
Les taules, dibuixos, gràfiques i figures hauran d’incloure un títol, la font de dades (si n’hi ha) 

i hauran de ser lliurades en format editable, a part, en el programa en el que s’hagin fet. Les 
imatges que es vulguin incloure han de ser en alta resolució i adjuntades també com a fitxer en 
una carpeta que faci referència al text.

Les referències i/o notes es posaran al peu de pàgina.
Les referències bibliogràfiques citades en el text del treball es presentaran de dues maneres depenent 

del context i de la redacció del paràgraf:
 - Indicant entre parèntesis el nom de l’autor, seguit de l’any i el número de pàgina, per exemple 

(Hall, 1946, p. 23) o (Stiglitzet al., 19863, p. 25-35)
 - Indicant el nom de l’autor i, entre parèntesi, l’any, per exemple: Rodriguez (1956) o Ruiz i 

altres (1996), o Ruiz, Martin i Aldin (1976)
Al final de l’article, les referències i altres recursos s’ordenaran alfabèticament i cronològicament en 

el cas de diversos treballs del mateix autor. El format, puntuació i l’ordre s’ajustaran als següents 
models:
 - Articles:

Berger, A. and Udell, G., (1992): “Some Evidence on the Empirical Significance of Credit 
Rationing”, Journal of Political Economy, vol. 100,(5), pp. from 1047 to 1077.
 - Llibres: 

Brealey, R. and Myers, S. (2003): Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill (ed.), Madrid. 
 - Capítols de llibres: 

Rymes, T. K. (1990): “On the publicness of Fiat Money”, in A. Asimakopulos, R.D. Cains and C. 
Green[ed.]: Economic Theory, Welfare and the State, p. 409-420. London: Macmillan. 
 - Informes tècnics, comunicacions i documents de treball: 

Ministry of Industry and Energy (1992): Statistical mining of Spain, 1974-1991. Madrid: Ministry 
of Industry and Energy. 

Aybar, C.etal., (2000): “Emerging Approaches around the Capital Structure: The Case of SMEs”, 
Finance Forum VIII. Spanish Finance Association (AEFIN). Madrid, pp. 1-29. 
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Narula, R. and Hagedoorn, J. (1997): Globalization, Organisational Modes and the Growth of 
International Strategic Alliances. (Working Paper 97-017). Maastricht: Maastricht Economics 
Research Institute on Innovation and Technology (MERIT).
 - Pàgines web:

Basagaña, L. (2014). El meu clàssic: Maria Barbal explora la prosa de Mercè Rodoreda. Consultat 
15 juliol 2014, des de http://www.nuvol.com/noticies/maria-barbal-i-merce-rodoreda/

Parker-Pope, T. (6 de maig de 2008). Psychiatry handbook linked to drug industry. The New York 
Times. Recuperat de http://www.nytimes.com

Tubau, S. (2015). Neither, (n)or nothing and hardly in negative concord constructions in traditional 
dialects of British English. Sintagma, 28, 7-25. Recuperat de http://www.sintagma.udl.cat/
export/sites/Sintagma/documents/articles_27/Tubau.pdf
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