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RECOMANACIONS ALS AUTORS DE LA UAB PER A LA CORRECTA 

SIGNATURA I FILIACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA 

 

Per tal que la producció científica de la nostra universitat quedi correctament recollida 

en els repositoris i ranquings internacionals d’avaluació científica, és important que els 

noms dels investigadors i les seves institucions estiguin ben expressats en la seva 

signatura. Això és important pel que fa a dos aspectes: 

 Nom de la universitat. És a dir, correcta citació de la institució 

 Normalització del nom dels autors. Utilització d’un nom científic propi, singular i 

identificable. 

 

Nom de la institució 

Les bases de dades internacionals cerquen la UAB mitjançant els caràcters 

Univ Autonoma de Barcelona 

Un cop conegut aquest aspecte cal tenir en compte que: 

 Sempre s’ha d’incloure la filiació a la Universitat Autònoma de Barcelona en 

qualsevol publicació científica o de divulgació 

 El més recomanable és signar utilitzant Univ Autonoma de Barcelona. Es pot 

posar el nom de la universitat en català o castellà, atès que els cercadors ho 

reconeixeran igualment. No així en anglès, que no és recomanable. 

Exemples de nom de la universitat correctes: 

Univ Autonoma de Barcelona 

Universitat Autonoma de Barcelona 

Universidad Autonoma de Barcelona 

 

 No s’ha d’utilitzar l’acrònim UAB per signar, atès que pot crear confusions amb 

altres institucions. Si es vol posar es pot fer sempre després del nom correcte i 

entre parèntesi: Universitat Autonoma de Barcelona (UAB) 
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 És recomanable no posar accents a l’hora de signar. Tot i que si es posen 

accents els cercadors de literatura científica poden reconèixer igualment l’autor. 

 La filiació ha de seguir el següent ordre: Nom del departament, centre o institut 

(nom complet en l’idioma original), institució de la qual depèn (universitat), 

adreça postal, ciutat i país (recomanable en anglès) 

 Les diferents crides o filiacions s’han de separar per comes 

Exemples de signatura: 

Departament de Geologia, Universitat Autonoma Barcelona, Edifici C, 08193 

Bellatera, Spain 

Dept Genet & Microbiol, Univ Autonoma de Barcelona, Bellaterra 08193, 

Barcelona, Spain 

Institut de Ciencia i Tecnologia Ambientals, Univ Autonoma Barcelona, 

Bellaterra Cerdanyola 08193, Spain 

Department of Obstetrics and Gynaecology, Hospital Universitari Vall d’Hebron, 

Univ Autonoma Barcelona, Barcelona, Spain 

 En cas que l’investigador vulgui mostrar una doble filiació és necessari que faci 

les ressenyes completes de cada filiació i les enumeri mitjançant superíndex. 

Exemple: 

Investigador 1, 2 

1Departament de Filologia Catalana, Universitat Autonoma de Barcelona 

2Institut de Neurociencies, Universitat Autonoma de Barcelona 

 

Normalització de la signatura dels autors 

La falta de normalització en el nom d’un autor, per exemple l’ús de diverses signatures 

o bé la utilització d’un nom massa comú a l’hora de signar, pot afectar la correcta 

indexació de la producció de l’autor i la seva valoració en diferents indicadors, com ara 

l’Index H o bé el nombre de cites que se li puguin atribuir. 

 Per tant és recomanable: 

 Utilitzar un nom bibliogràfic únic 

 Utilitzar un nom com més singular millor 
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Per a singularitzar el nom és aconsellable seguir algunes recomanacions. 

 

Recomanacions per a noms poc freqüents. 

Opció 1: Nom propi complet i primer cognom.  

Manel Alborch 

Opció 2: Nom complet, incial del segon nom i primer cognom. 

Manel A. Alborch 

És recomanable posar la incial del segon nom i no tot el nom compost perquè les 

bases de dades poden confondre el segon nom amb el cognom. 

Recomanacions per a noms freqüents 

Opció 1: Nom Cognom1-Cognom2 

Joan Martínez-Solé 

Opció 2: Nom1 Nom2 Cognom1-Cognom2 

Joan Manel Martínez-Solé 

Observacions: 

 Cal evitar les partícules que uneixen cognoms: Mònica de Pablos. La opció 

recomanable és Mònica Pablos. En cas de mantenir-ho és millor guionitzar-ho. 

Mònica de-Pablos. 

 De la mateixa manera en cas que les partícules es trobin entre cognoms: 

Carlos García de la Torre. La recomanació és suprimir les partícules “de” i “la”. 

Malgrat tot, si es vol mantenir és millor guionitzar-ho. Carlos García-de-la-Torre. 

 Els noms que continguin les lletres ñ i ç cal escriure’ls amb n i c, tal com passa 

amb el correu electrònic.  

Maria Llorenç: Maria Llorenc 

Antoni Camañas: Antoni Camanas 
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Les variants i casuístiques pel que fa als noms poden ser moltes. Per això es 

recomana consultar el document que la FECYT ha elaborat sobre aquesta matèria. 

També es pot consultar pel que fa a la filiació institucional. 

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/2015_02_16_normalizacion_n

ombre_autor.pdf 
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