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Resum 

Màxim de 150 paraules a cos 10,5 p. L’interlineat general de l’article és 1,15 p. Màxim de 150 
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Màxim de 150 paraules a cos 10,5 p. L’interlineat general de l’article és 1,15 p. Màxim de 150 paraules 
a cos 10,5 p. L’interlineat general de l’article és 1,15 p. 

Paraules clau: 3-5 paraules. 
 
 
Resumen: Cos 12. Título en castellano 

Máximo de 150 palabras en cuerpo 10,5 p. El interlineado general del artículo es de 1,15 p. Máximo 
de 150 palabras en cuerpo 10,5 p. El interlineado general del artículo es de 1,15 p. Máximo de 150 
palabras en cuerpo 10,5 p. El interlineado general del artículo es de 1,15 p. Máximo de 150 palabras 
en cuerpo 10,5 p. El interlineado general del artículo es de 1,15 p. Máximo de 150 palabras en cuerpo 
10,5 p. El interlineado general del artículo es de 1,15 p. Máximo de 150 palabras en cuerpo 10,5 p. El 
interlineado general del artículo es de 1,15 p.  

Palabras clave: 3-5 palabras. 
 
 
Abstract: Title in English 

Màxim de 150 paraules a cos 10,5 p. L’interlineat general de l’article és 1,15 p. Màxim de 150 
paraules a cos 10,5 p. L’interlineat general de l’article és 1,15 p. Màxim de 150 paraules a cos 10,5 p. 
L’interlineat general de l’article és 1,15 p. Màxim de 150 paraules a cos 10,5 p. L’interlineat general 
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a cos 10,5 p. L’interlineat general de l’article és 1,15 p. 
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1 Les notes al peu a cos 8. Aquesta primera nota opcional inclourà els agraïments i la referència a projectes d’investigació. 



1. Apartat a cos 14 p 
 
Text general a cos 12 p. Text general a cos 12 p. Text general a cos 12 p. Text general 

a cos 12 p. Text general a cos 12 p. Text general a cos 12 p. Text general a cos 12 p.  
La Convenció de les Nacions Unides de Lluita contra la Desertificació considera la 

següent definició del terme desertificació: la degradació de terres de zones àrides, 
semiàrides i. 

El règim hidrològic de la Mediterrània es caracteritza per la seva irregularitat i la 
reiteració aleatòria de períodes de sequera i tempestes agressives que, junt amb un relleu 
sovint. 

 
1.1. Subapartat a cos 12 p, amb línia d’espai posterior 

 
La conca mediterrània ha tingut impactes humans mil·lenaris (Naveh, 1990; Grove, 

1996). El foc és un agent que pot posar en marxa o potenciar processos del sòl. Afecta 
directament les propietats físiques, químiques i biològiques, alterant l’erosionabilitat 
mitjançant canvis en l’estructura, la matèria orgànica i la infiltració, entre altres factors. 

 
1.1.1. Sub-subapartat a 12 p, sense línia posterior i amb entradeta 

A més a més, el foc produeix un canvi sobtat de la coberta del sòl (Neary et al., 1999), 
tant la deguda a la vegetació com als horitzons orgànics.  

 
a) Subapartat d’ordre inferior a 12 p, cursiva, gruix normal, sense línia i amb entradeta 

El sòl de cop es troba, almenys temporalment, més exposat als agents externs, 
especialment a la pluja dins la nostra regió de treball. La resposta del sòl després del foc 
dependrà, a més dels canvis immediats a causa del propi incendi: 

“Cites llargues fora del text i a cos 10,5 p. Cites llargues fora del text i a cos 10,5 p. Cites 
llargues fora del text i a cos 10,5 p. Cites llargues fora del text i a cos 10,5 p. De com respondrà 
el conjunt del sistema a les pluges posteriors al foc i de la seva capacitat per tornar a protegir la 
superfície del sòl dels agents externs. En aquest treball s’exposen alguns avenços sobre la 
resposta del sòl al foc portats a terme a les muntanyes d’Alacant.” 

El cap de la Nau representa una divisòria climàtica molt important, marcant una ràpida 
transició cap a la regió àrida del sud-est peninsular (Gil-Olcina, 1994).  

 
b) Subapartat d’ordre inferior a 12 p, cursiva, gruix normal, sense línia i amb entradeta 

Les circumstàncies de redacció del projecte de Llei presenten nombrosos interrogants. 
Ni Pau Vila ni Josep Iglésies semblen tenir-ne notícia directa. No es convoca els membres 
de la Ponència i malgrat això s’adopten resolucions que anaven més enllà del que ells 
havien acordat. 

Per exemple, l’atribució de la capitalitat del Montsià a Amposta en raó a la seva major 
població, quan el juny de 1933 Vila assenyalava que aquesta era una qüestió que romania 
indefinida (resposta a l’Ajuntament d’Ulldecona, a Lluch–Nel·lo, 1983, p. 220).  



Però sobre tot hi ha un element sorprenent, per ser obertament contradictori amb el 
criteri establert per la Ponència: allà on aquesta definia un Vallès Occidental amb 
capitalitat compartida entre Sabadell i Terrassa, el nou text presentava dues comarques, 
Vallès Mitjà amb capital a Sabadell i Vallès Occidental amb capital a Terrassa. 

Quan fem una enumeració: 
No deixem línies en blanc.  
No deixem línies en blanc.  
 
 

2. Apartat a cos 14 p 
 
La redacció del projecte sembla, doncs, aliena als membres de la Ponència, però 

encaixa molt bé amb el criteri del secretari tècnic, Artur Dasca i Sumsi (Valls, 1884 – 
Barcelona, 1936).2 

 
Figura 1. Títol, cos 11 
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Font: Llovet (2005) a cos 9 

 
 

Taula 1. Títol, cos 11  
 
 valor valor valor valor 
2010 35 44,77 2,25 5,03 
2011 43 42,41 6,41 15,11 
2012 35 1,11 0,19 17,12 
2013 43 1,51 0,32 21,19 

 
Font: a cos 9 

 
 

                                                 
2 Notes a cos 8. Vegeu la nota biogràfica redactada per Lluch i Nel·lo (1983, p. 7). 
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