Publica el teu treball a

la publicació científica del Col·legi
NORMES DE PUBLICACIÓ
• El treball ha de ser inèdit. Només per raons d’interès especial la revista
accepta articles publicats anteriorment.
• Fer constar si ha estat exposat parcialment o totalment en un congrés, un
simposi o una reunió científica. El consell de redacció decidirà la inserció
o no. Cal que consti el nom i la data de celebració de l’acte.
• Després d’aparèixer l’article a la CF, l’autor no el pot publicar en altres
circulars, revistes o obres de qualsevol tipus sense comptar amb l’autorització prèvia i per escrit del COFB.
• La propietat intel·lectual derivada del treball està subjecta al compliment
de les disposicions legals vigents aplicables a la matèria.
• L’autor ha de garantir la veracitat de la informació proporcionada i que el
treball no significa una vulneració del deure de confidencialitat ni de cap
dret de tercers, especialment del dret de propietat industrial o intel·lectual, amb indemnitat total per al Col·legi.
• L’autor ha de declarar qualsevol conflicte d’interès que pugui ser rellevant per
l’article. La declaració de conflicte d’interès s’entén sempre com una situació
de conflicte potencial que integra conflictes econòmics, professionals,
acadèmics i inclús personals en la presentació, revisió i publicació del treball.
• Els articles d'aquesta publicació estan subjectes a poder ser compartits a
través de les xarxes socials del COFB
• Els treballs han d’estar escrits en català.
• Via de presentació: correu electrònic a circular@cofb.net.
• El text ha de ser a doble espai, a una cara, amb una extensió màxima de
deu folis, lletra de mida 12 cpi.
• En fulls diferenciats, els autors han de fer-hi constar les dades següents:
Pàgina primera
• Títol del treball
• Un màxim de 5 paraules clau que reflecteixen el contingut de l'article
i serveixen per determinar el tema del document.
• Nom i cognoms de cada un dels autors amb els crèdits acadèmics o
professionals que vulguin que apareguin.
• Dades de contacte com telèfon, e-mail, amb el nom i localització de
l’autor a qui passar les galerades per revisar.
Pàgines de text
• Numerades correlativament
• Taules, figures, imatges i fotografies. Les taules i les figures han
d’anar al final del text de l’article, numerades, amb un peu de pàgina
explicatiu i un format uniforme.
• Per a una millor comprensió de l’article, la revista accepta imatges i
fotografies.

• En cas d’utilització de taules, figures, imatges o fotografies alienes,
l’autor ha de respectar els drets de propietat intel·lectual dels autors
corresponents i exonerar de forma expressa el Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona de qualsevol reclamació o responsabilitat que pugui derivar-se’n.
Bibliografia
• La bibliografia ha d’anar al final de l’article i ha d’aparèixer en
l’ordre de cita del treball i numerada d’acord amb les normes del
Comitè Internacional d’Editors de Revistes Biomèdiques
(https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html), és
a dir:
• Article estàndard. Autor o autors. Títol de l’article. Nom de la
revista abreujat. Any. Volum (número): pàgina inicial-final.
Exemple: Medrano MJ, Cerrato E, Boix R. Factores de riesgo
cardiovascular en la población española: metanàlisis de estudiós
transversales. Med Clin (Barc). 2005; 124(16): 606-12.
• Capítol d’un llibre. Autor/s del capítol. Títol del capítol. A:
Director/Coordinador/Editor del llibre. Títol del llibre. Edició.
Lloc de publicació: Editorial; any. pàgina inicial-final del capítol.
Exemple: Mehta SJ. Dolor abdominal. A: Friedman HH, coordinador. Manual de Diagnóstico Médico. 5ª ed. Barcelona:
Masson; 2004. p.183-90.
• Article a internet. Autor o autors. Títol de l’article. Nom de la
revista [Internet] any [data de consulta]; volum (número): pàgina
inicial-final Adreça electrònica. Exemple: Francés I, Barandiarán
M. Estimulación psicocognoscitiva en las demencias. An Sist
Sanit Navar [Internet] 2003 [consultat 14 de gener de 2021]; 26
(3):405-422. Disponible a: https://recyt.fecyt.es/index.php/ASSN/article/view/5079
• Part d’un lloc web. Títol de la pàgina [Internet]. Lloc de publicació:
Editor; Data de publicació [data d’actualització; data de consulta].
Títol de la secció [nombre de pantalles]. Adreça electrònica.
Exemple: American Medical Association [Internet]. Chicago: The
Association; c1995-2021 [consultat 14 de gener de 2021]. Council
on Ethical & Judicial Affairs (CEJA); [aprox. 3 pantalles]. Disponible a: https://www.ama-assn.org/councils/council-ethical-judicial-affairs
El termini de presentació acaba l’últim dia del primer mes de cada
quadrimestre
• Els treballs tramesos als autors per revisar les galerades han de ser
retornats en el termini d’una setmana.
• El consell de redacció es reserva el dret de no acceptar els treballs
que no consideri adequats o de proposar modificacions quan ho
consideri oportú.

Títol de l’article _________________________________________________________________________________________________________
Nom i cognoms _________________________________________________________________________________________________________
Data _____________________

Signatura de l’autor de la publicació
en senyal de conformitat amb aquestes normes

