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1. INTRODUCCIÓ
La producció científica que publiquen els investigadors de la
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
contribueix a donar visibilitat als propis autors i a la institució a
la qual pertanyen, així com a difondre l’activitat que es desenvolupa a la Universitat. La manca de normalització dels noms i
cognoms dels investigadors i del nom de la universitat per a la
qual treballen en disminueix la visibilitat i dificulta la recopilació de les publicacions i de les cites que reben.
Per afavorir la visibilitat i el reconeixement de la UVic-UCC,
s’han redactat aquestes normes clares i eficaces per a la signatura dels treballs científics que publiquin els investigadors
de la UVic-UCC. Les pautes que es proposen a continuació segueixen les recomanacions que fa la Fundación Española para

la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en el document Propuesta de
manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de autores e instituciones en las publicaciones científicas.1
D’altra banda, a la Comissió de Recerca del dia 22 d’octubre de
2013 s’acorda que tots els investigadors de la UVic-UCC s’hauran d’identificar a través de l’ORCID (Open Resercher & Contributor ID), un sistema internacional d’identificació independent
que proporciona a l’investigador un codi d’autor únic i inequívoc
que li permet distingir clarament la seva producció científica. A
l’apartat 3 d’aquest document s’especifica com es pot obtenir
aquest identificador.

2. N
 ORMALITZACIÓ DEL NOM I LA FILIACIÓ DELS AUTORS: NOM BIBLIOGRÀFIC ÚNIC (NBU)
És important signar sempre tota publicació o contribució científica amb el nom normalitzat de l’autor o autors i incloure sempre la filiació institucional.
A continuació s’especifiquen les pautes per a la citació dels diferents elements de la signatura.

2.1. Nom/s del/s autor/s
S’aconsella que cada autor adopti una forma de signatura que
l’identifiqui per sempre i el distingeixi de la resta, per tal que les
bases de dades internacionals el reconeguin i el comptin com un
únic autor. Per això es recomana seguir les indicacions següents:

a) Incloure un guionet entre els elements que no volem que siguin separats per les bases de dades (noms de pila compostos, dos
cognoms o cognoms compostos).
Exemples de signatura recomanada
Nom i cognoms

Signatura recomanada

Signatura resultant a Web of Science,
Scopus, etc.

Pere de Salou Vidal

Pere Salou-Vidal
Pere de-Salou-Vidal

Salou-Vidal P
de-Salou-Vidal P

Ramon Codina de la Iglesia

Ramon Codina-de-la-Iglesia
Ramon Codina-Iglesia

Codina-de-la-Iglesia R
Codina-Iglesia R

Maria del Mar Barreda López

M-Mar Barreda-López
Mar Barreda-López

Barreda-López MM
Barreda-López M

Ignasi de la Torre Serra

Ignasi de-la-Torre-Serra
Ignasi Torre-Serra

de-la-Torre-Serra I
Torre-Serra I

Maria Dolors García-Simón García

Maria-Dolors García-Simón- García
Dolors García-Simón-García

García-Simón-García MD
García-Simón-García D

Nom i cognoms

Signatura no recomanada

Signatura resultant a Web of Science,
Scopus, etc.

Ramon Codina de la Iglesia

Ramon Codina de la Iglesia

Iglesia RCDL Dela Iglesia RC

Maria del Mar Barreda López

Maria del Mar Barreda López

López MDMB

Exemples de signatura no recomanada

Els cognoms que contenen grafies com la “ñ” o la “ç”, si es tracta de publicacions internacionals, s’han d’escriure amb “n” i “c”, respectivament.

1. Aquestes normes es basen en la Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de autores e instituciones
en las publicaciones científicas. Versió 17/01/07.
Document elaborat per a la FECYT pels grups de recerca EC3 de la Universidad de Granada y Análisis Cuantitativos de Ciencia y Tecnología del CINDOC-CSIC.
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EXEMPLES
Nom i cognoms

Signatura recomanada

Signatura resultant a Web of Science,
Scopus, etc.

Joaquim Llorenç Arnau

Joaquim Llorenc-Arnau

Llorenc-Arnau J

Núria Suñé Arderiu

Núria Suné-Arderiu

Suné-Arderiu N

2.2. Filiació institucional: elements, ordre i estructura
En el cas d’articles, comunicacions a congressos, pòsters, etc.,
és important que els investigadors de la UVic-UCC citin sempre
la Universitat de la mateixa manera. Així es facilitarà la seva
identificació a les bases de dades internacionals per tal que la
comptin com una única institució.
En el cas dels llibres, capítols de llibres i qualsevol publicació
de divulgació, es recomana que s’informi de la filiació institucional sempre que l’editor ho permeti.
Amb la voluntat que el nom de la Universitat i el lloc que hi ocupa l’investigador apareguin citats de forma clara, cal que s’hi
incloguin tres elements en aquest ordre (és obligatori informar
dels elements “b” i “c” seguint les pautes establertes. L’element
“a” és recomanat, però no obligatori):
a) Nom del grup, departament, càtedra, centre o institut (nom
complet i acrònim si n’hi ha). S’ha de fer servir sempre el nom
normalitzat i acceptat per la institució:
Exemples:
• Grup de Recerca en Bioinformàtica i Estadística Mèdica
(BEM)
• Department of Systems Biology
• Centre d’Estudis Sanitaris i Socials (CEES)
• Facultat d’Empresa i Comunicació(FEC)
• Càtedra de la Sida i Malalties Relacionades
• Chair in Qualitative Research
Per tal d’usar la terminologia acceptada dels centres de la
Universitat i les seves variants lingüístiques es pot consultar als Serveis Lingüístics de la Universitat.
b) Nom de la Universitat: en català, que és la forma normalitzada que evitarà l’aparició de variants indesitjades.
• Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
(UVic-UCC)
• En cas que s’hagi de traduir a l’anglès, el nom que s’ha
d’utilitzar és: University of Vic – Central University of Catalonia
c) Adreça postal, ciutat i país: el nom del país ha de ser en la
forma anglesa.

• Departament de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes
(FETCH), Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), C. Sagrada Família, 7, 08500 Vic, Spain
• Centre for Health and Social Care Research (CESS), Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVicUCC), C. Miquel Martí i Pol, 1, 08500 Vic, Spain
• Càtedra de Cures Pal·liatives, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), C. Miquel Martí i
Pol, 1, 08500 Vic, Spain

3. IDENTIFICADOR NUMÈRIC ORCID (OPEN RESEARCHER &
CONTRIBUTOR ID)
L’ORCID és un sistema internacional d’identificació independent
que proporciona a l’investigador un identificador numèric persistent que el distingeix de la resta i que garanteix el reconeixement dels seus treballs.
A la UVic-UCC és obligat que els investigadors disposin d’un codi
ORCID. Per obtenir l’identificador ORCID, l’investigador s’ha de
registrar a https://orcid.org/register. Un cop obtingut l’identificador ORCID (dígit de 16 xifres), l’investigador l’anotarà al seu
espai CVN del Campus virtual de la UVic-UCC.
Exemple del que cal anotar: 0000-0001-5561-813X
L’ORCID permet enllaçar amb altres sistemes d’identificació com
Scopus Author ID, WOK Researcher ID, CrossRef, entre d’altres.
A continuació es mostra un exemple de com s’ha de signar una
publicació o contribució científica, indicant l’ordre dels elements
i si aquests són obligats (O) o recomanats (R).

NOM BIBLIOGRÀFIC ÚNIC (NBU)
a) Nom/s del/s autor/s (O)
b) [ORCID] (R)
c) Filiació institucional:
• Nom del grup de recerca (R) o departament (R)
• Centre o facultat (R)

• C. de la Laura,13, 08500 Vic, Spain

• Nom complet i acrònim, si n’hi ha, de la institució (O)

• C. Sagrada Família, 7, 08500 Vic, Spain

• Direcció postal (O), ciutat (O) i país (O).

• C. Miquel Martí i Pol, 1, 08500, Vic, Spain
2.3. Exemples de diferents propostes de signatura que es
poden emprar
• Grup de Recerca en Bioinformàtica i Estadística Mèdica
(BEM), Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), C. de la Laura, 13, 08500 Vic, Spain

Exemple:
Solé-Casals, Jordi [0000-0002-6534-1979]
Grup de Recerca en Tractament de dades i senyals,
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
(UVic-UCC), C. de la Laura,13, 08500 Vic, Spain
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