
NORMES DE PUBLICACIÓ EN LA REVISTA ESPAÑOLA DE
LA FUNCIÓN CONSULTIVA PER ALS AUTORS

1. Temes d’interés. La Revista Española de la Función Consultiva (REFC) pu-
blica treballs de recerca originals sobre la funció consultiva en l’àmbit jurídic.

2. Enviament d’originals. Els originals, que hauran de ser inèdits, s’enviaran
en castellà, escrits en Microsoft Word o en format compatible. Es faran arribar
en suport electrònic a la següent adreça de correu electrònic: refc@gva.es

3. Format. Els originals hauran d’anar escrits a espai i mig, en lletra Times
New Roman grandària 12, amb interlineat doble en el canvi de paràgraf. L’ex-
tensió total no haurà de superar les 30 pàgines (10.000 a 12.000 paraules), in-
closes notes a peu de pàgina, bibliografia i apèndixs si és el cas. La primera
pàgina inclourà el títol (i la seua traducció a l’anglés), el sumari de l’article, el
nom de l’autor o autors, la filiació acadèmica, les adreces de correu ordinari i
electrònic i el telèfon de contacte. En una segona pàgina es presentaran dos re-
sums, en espanyol i anglés, d’unes 150 paraules cadascun i entre tres i cinc pa-
raules clau (en els dos idiomes)

4. Normes d’edició: 

a) Bibliografia. Les referències bibliogràfiques, s’ordenaran alfabèticament
pel primer cognom, en versals, de l’autor, sota el títol «Bibliografia» i al
final de l’original. Exemple:

RUIZ MIGUEL, Carlos, Consejo de Estado y Consejos Consultivos
autonómicos. Madrid: Dykinson, 1995

BOSCH BENÍTEZ, Oscar, Consejo de Estado y Consejo Consultivo
de Canarias: problemas de articulación de la competencia consultiva
en el Estado autonómico. Actualidad Administrativa, 1987, nº 44, pp.
2.497-2.511.

Si se citen dos o més obres d’un determinat autor publicades en el mateix
any, es distingiran per mitjà d’una lletra. Exemple: CANO BUESO
(2010a) i CANO BUESO (2010b).

b)Notes a peu de pàgina. Totes les notes aniran a peu de pàgina, numera-
des mitjançant caràcters aràbics i en format superíndex.



c) Cites.Les cites aniran entre cometes. Si excedeixen de tres línies aniran se-
parades del cos principal del text, sagnades, a espai senzill. Qualsevol canvi
introduït en la cita original haurà d’indicar-se tancant-ho entre claudàtors.

5. Procés de publicació. La Revista Española de la Función Consultiva justi-
ficarà recepció de tots els originals en el termini de trenta dies des que els haja
rebut.

El Consell de Redacció decidirà la publicació dels treballs atenent els informes
de, com a mínim, dos avaluadors externs i anònims. La publicació podrà quedar
condicionada a la introducció de canvis respecte a la versió original. La decisió
sobre la publicació no excedirà de sis mesos. Aquesta decisió es comunicarà a
l’autor i, en cas afirmatiu, se li indicarà el número de la REFC en el qual s’in-
clourà el treball.

Els articles que siguen retornats per no complir amb les normes de publicació
podran ser reexpedits de nou una vegada fetes les oportunes modificacions.

Els articles que hagen sigut sol·licitats als seus autors per la REFC i aquells
que deriven de ponències i comunicacions en jornades i seminaris no seran
sotmesos al procés a què es refereix aquesta norma.

6. Copyright. És condició per a la publicació que l’autor o autors cedisca o ce-
disquen expressament i per escrit a la REFC, en exclusiva, els drets de repro-
ducció. Si es produeixen peticions de tercers per a reproduir o traduir articles
o parts d’aquests, la decisió correspondrà al Consell de Redacció.

7. Ressenyes. La REFC no publica ressenyes ni recensions de llibres, excepte
les expressament sol·licitades.

8. Advertiment.Qualsevol incompliment d’aquestes normes constituirà motiu
per al rebuig de l’original remés.

9. Responsabilitat.De les opinions sustentades en els treballs signats responen
exclusivament els seus autors. La publicació dels diferents articles no implica
adhesió ni conformitat de la REFC amb les opinions mantingudes pels autors.


