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Introducció

Com estableix l’article 15.j de la Llei 14/2011 de la ciència, la tecnolo-
gia i la innovació, el personal investigador ha d’utilitzar la denominació 
de les entitats per a les quals presta serveis en la realització de la seva 
activitat científica, d’acord amb la normativa interna d’aquestes entitats 
i els acords, pactes i convenis que subscriguin.

D’altra banda, la manca de normalització dels noms dels investigadors 
i dels centres de treball en les publicacions científiques i, conseqüent-
ment, en les principals bases de dades bibliogràfiques fa disminuir la 
visibilitat de l’autoria i la de la institució a la qual pertanyen els autors. 
L’esmentat fet comporta, al mateix temps, un perjudici en la recuperació 
de les publicacions i de les cites corresponents i repercuteix de manera 
notable, entre d’altres aspectes, en la posició de la Universitat als ràn-
quings internacionals.

Amb l’objectiu d’aconseguir la màxima visibilitat de la producció cien-
tífica de la Universitat Rovira i Virgili (URV), en conjunt, i de cadascun 
dels autors que en formen part, en particular, es palesa la necessitat 
d’establir una sèrie de pautes senzilles, però eficaces, a l’hora de signar 
els treballs científics.

Les directrius s’apliquen a tot el col·lectiu docent i investigador, 
fix o temporal, al personal d’administració i serveis i als estu-
diants els treballs dels quals deriven de la seva relació amb la 
URV. D’altra banda, les directrius s’apliquen a tota la produc-
ció científica dels autors, ja siguin articles, llibres, ponències o 
comunicacions a congressos, participació en societats o xarxes 
socials científiques, etc.

Finalment, i d’acord amb la Normativa d’accés a la Biblioteca Digital 
(Consell de Govern de 27 d’octubre de 2016), tots els investigadors que 
emprin els recursos digitals de la URV han de tenir en compte les reco-
manacions que s’indiquen a continuació.
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1. Filiació institucional

Per tal d’assegurar la màxima visibilitat de la URV i dels seus investi-
gadors en la producció científica, es fixa la Universitat Rovira i Virgili 
com a filiació primària. Aquesta opció és la que assegura que la URV 
(i, en conseqüència, els corresponents departaments i grups/centres de 
recerca) sigui reconeguda sense ambigüitats a les bases de dades biblio-
gràfiques i a les anàlisis bibliomètriques. Així, per citar correctament la 
filiació institucional cal seguir les pautes següents:

1.1. Nom de la Universitat

El nom de la Universitat ha de figurar en català i en primer lloc, en la 
forma:

• Universitat Rovira i Virgili, [...]

Si, de manera excepcional, no és possible incloure la Universitat Rovira 
i Virgili en el primer lloc, ha de figurar en el segon lloc.

1.2. Nom del departament o unitat de recerca (institut, centre propi o 
grup)

A continuació, es poden indicar els altres elements de la filiació per or-
dre decreixent de dependència orgànica i com a mínim el departament 
al qual pertany l’investigador (ex.: Universitat Rovira i Virgili, Departa-
ment, Grup de recerca), en català preferentment (s’accepta la traducció 
a l’anglès d’aquestes entitats), separats per comes:

• Universitat Rovira i Virgili, Departament de Bioquímica i Bio-
tecnologia, Grup de Recerca en Nutrigenòmica, [...]

• Universitat Rovira i Virgili, Department of English and German 
Studies, FONEXPER – Recerca en Fonètica Experimental, [...]
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1.3. Filiació múltiple dels investigadors

En cas que l’investigador vulgui fer constar la seva pertinença a més 
d’una institució o unitat de recerca (institut, centre propi o grup), es 
recomana fer una doble o triple signatura, informant per separat de ca-
dascun dels llocs en què l’investigador desenvolupa l’activitat. Cal tenir 
en compte que les filiacions corresponents a la URV han de respectar el 
que s’indica als apartats anteriors 1.1 i 1.2.

i. Els investigadors de la URV que vulguin incloure més d’una filiació 
pertanyent a la mateixa Universitat. Per exemple, l’investigador INV 
amb la filiació a i b:

INV a, b

a: Universitat Rovira i Virgili, Departament d’Economia, Grup de 
Recerca en Anàlisi Econòmica i Salut (GRAES), [...]

b: Universitat Rovira i Virgili, Research Centre on Industrial and 
Public Economics (CREIP), [...]

ii. Els investigadors de la URV que vinculen la seva recerca a altres ins-
titucions d’R+D+I, d’acord amb un conveni, han d’incloure la filiació a 
la URV juntament amb la filiació a l’altra institució. Per exemple l’inves-
tigador INV amb la filiació a, b i c:

INV a, b, c

a: Universitat Rovira i Virgili, Departament de Medicina i Cirur-
gia, [...]

b: Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Servei de Medicina 
Interna, [...]

c: Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, [...]
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iii. Els investigadors d’institucions vinculades (instituts i hospitals uni-
versitaris) o que col·laborin amb la URV s’han d’atendre al que establei-
xi el conveni signat entre ambdues institucions. En absència de conveni, 
o acord explícit, han de fer constar també la filiació a la URV si utilitzen 
els recursos de la Universitat. Per exemple, en el cas d’un investigador/a 
de l’IREC:

INV a, b

a: Catalonia Institute for Energy Research (IREC), Bioenergy and 
Biofuels Division, […]

b: Universitat Rovira i Virgili, […]

o bé:

b: Universitat Rovira i Virgili, affiliated researcher, […]

o bé:

b: Universitat Rovira i Virgili, affiliated researcher to Department 
of […], […]

1.4. Adreça postal i electrònica

Cal acabar la filiació citant en darrer lloc almenys la ciutat i 
l’estat i, si ho demana l’editorial, l’adreça completa. Per exem-
ple:

• Universitat Rovira i Virgili, Departament d’Economia, Grup de  
Recerca en Anàlisi Econòmica i Salut (GRAES), Reus, Spain

En cas que sigui necessari incloure-hi una adreça electrònica, 
cal emprar l’adreça institucional de la URV (autor@urv.cat).
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2. Nom dels autors

La majoria de les bases de dades internacionals considera com a 
cognom la darrera paraula del nom personal i abreuja els altres ele-
ments. Per exemple, Dídac Domènech Pérez es troba indexat sota la 
forma Pérez, D.D.

Per tal d’evitar aquest inconvenient es recomana, de forma general:

a. Emprar un guionet entre els elements que la base de dades 
no hauria de separar (exemple: Dídac Domènech-Pérez s’in-
dexaria com a Domènech-Pérez, D.).

b. Que els autors amb un primer cognom molt comú (exemple: 
Garcia, López, etc.) signin amb primer i segon cognom per tal 
de distingir-se d’altres.

c. Incloure-hi grafies i caràcters especials com accents, apòs-
trofs, lletres ç, ñ, etc., ja que la majoria de les bases de dades 
les té en compte.

d. Utilitzar sempre la mateixa forma a totes les publicacions i 
evitar l’ús variable d’un o dos cognoms.
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En aquest quadre podeu consultar altres recomanacions aplicables a 
variants de noms i cognoms:

NOMS DE PILA

Nom real Nom recomanat Nom no recomanat

Maria Cinta
Maria C.

Maria-Cinta

Maria Cinta

M. Cinta

Ma Cinta

Maria dels Àngels
Maria A. 

Maria-dels-Àngels

Maria dels Àngels

M. dels Àngels

Ma. Àngels

COGNOMS

Nom real Nom recomanat Nom no recomanat

Rodríguez González Rodríguez-González
Rodríguez (sol)

Rodríguez González

Puig-Vallès Ollé
Puig-Vallès

Puig-Vallès-Ollé

Puig

Puig-Vallès Ollé

Miró i Puig Miró-i-Puig
Miró

Miró i Puig

[Aquestes recomanacions s’han elaborat prenent com a referència el document ofert per 
la FECYT “Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la normali-
zación del nombre de autores e instituciones en las publicaciones científicas”, de 17 de 
gener de 2007.]

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/2015_02_16_normalizacion_nombre_autor.pdf
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3. Identificador ORCID

ORCID són les sigles d’Open Researcher Contributor ID, un sistema 
internacional d’identificació que atorga un codi únic, digital i persistent 
als investigadors, amb l’objectiu de facilitar tant la seva identificació 
com la recuperació de la seva producció científica.

Cal disposar de codi ORCID amb el correu electrònic institucional 
de la URV. En cas de no disposar-ne, cal crear-lo accedint a l’adreça  
https://orcid.org/register i introduir-lo a l’apartat de dades personals de 
l’aplicació que s’encarregui de gestionar les dades de recerca dels in-
vestigadors de la URV.

S’aconsella utilitzar aquest identificador en tots els documents i, molt 
especialment, en la comunicació amb els editors.

D’altra banda, es recomana mantenir actualitzat el codi ORCID amb les 
referències de la producció científica (ex., actualització automàtica a 
través de Crossref) i enllaçar-lo amb altres perfils personals (Researcher 
ID, Scopus ID, My Citations Google Scholar, etc.).

Hi ha més informació sobre aquest codi a: http://www.urv.cat/ca/ 
vida-campus/serveis/crai/que-us-oferim/suport-investigacio/orcid/.

4. Altres identificadors

ResearcherID és l’identificador que permet relacionar un investigador 
amb la seva producció científica inclosa a la Web of Science.

Scopus Author ID és l’identificador que relaciona l’autor amb la seva 
producció científica localitzada a Scopus.

Ambdós identificadors poden enllaçar-se amb l’identificador únic 
ORCID, de tal manera que és senzill transferir la informació entre els 
esmentats perfils.

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/que-us-oferim/suport-investigacio/orcid/
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