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Introducció 

Aquest document és un recull de recomanacions per al personal de la UOC pel que fa a la seva signatura 
en qualsevol publicació científica en què participi. Aquestes recomanacions volen el següent: 

 Fomentar l'ús d'una signatura única. 

 Fomentar l'ús correcte de la filiació institucional dels autors de la UOC. 

 Millorar i assegurar una correcta visibilitat dels autors en les bases de dades de publicacions, 
repositoris, cercadors a la xarxa, etc. 

 Facilitar el seguiment de la producció científica de la UOC. 

 Fomentar l'ús d'una signatura de correu electrònic consistent i que doti de solidesa la marca UOC. 

La recomanació del Vicerectorat de Planificació Estratègica i Recerca és la següent: signar sempre tota 
publicació o contribució científica amb el nom normalitzat de l'autor o autors i, tot seguit, incloure-hi 
sempre la filiació institucional.  

La Universitat Oberta de Catalunya, responent a l'acord de les universitats catalanes d'adherir-se al projecte 
ORCID, insta tot el personal acadèmic i investigador que obtingui el codi únic d'identificació personal que 
proporciona la plataforma ORCID i en disposi.  

El document s'estructura en els cinc apartats següents. 

1. Normalització del nom de l'autor o autors 

2. Filiació institucional: elements, ordre i estructura 

3. Identificador numèric ORCID 

4. Exemple de signatura d'una publicació o contribució científica 

5. Signatura de correu electrònic 

Aquest document segueix les recomanacions de 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. Normalització del nom de l'autor o autors 

És recomanable que, un cop establerta una signatura, es mantingui al llarg del temps sense variacions, tant 
per a signar en un context nacional com en un d'internacional. 

 

1.1. Guionet 

Es recomana l'ús del guionet entre els elements següents: 

 Noms compostos. Ex. Joan-Manel. També es pot optar per: Joan M. 
 Dos cognoms (Garcia-Robles) 
 Cognoms compostos (García-Abad-García) 
 Partícules que uneixen tant noms com cognoms (García-de-la-Torre) 
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Exemples 

Nom original Signatura recomanada 

Joan Manel Valero Ruiz Joan-Manel Valero-Ruiz 

Maria del Mar Valero Ruiz M. Mar Valero-Ruiz 

Antoni Caballero Plasencia Antoni Caballero-Plasencia 

Maria García-Abad García Maria García-Abad-García 

Carlos Garcia de la Torre Carlos García-de-la-Torre 

Emilio de la Banda García Emilio de-la-Banda-García 

Maria Dolors García Abad García Maria-Dolors García-Abad-García 

 

1.2. Caràcters especials 
 
Es recomana l'ús de caràcters especials com els accents o les grafies ç i ñ, ja que actualment la majoria de 
bases de dades els tenen en compte. En el moment de fer cerques en bases de dades, però, possiblement 
caldrà usar les versions sense accents. 
 

2. Filiació institucional: elements, ordre i estructura 

Amb la voluntat que el nom de la Universitat i el lloc que hi ocupa l'investigador apareguin citats clarament, 
cal que s'hi incloguin tres elements en aquest ordre: 

 Nom dels estudis, grup de recerca / grup operatiu o centre (no obligatori) 
 Nom de la institució (obligatori) 
 Adreça postal, ciutat, país (obligatori) 

 

2.1. Noms dels estudis, grups de recerca / grup operatiu o centre (no 
obligatori) 

 

El nom del estudis, el departament, el centre i el grup de recerca o grup operatiu es poden traduir al català, 
el castellà o l'anglès, segons que convingui (cal consultar el Servei Lingüístic per a assegurar-ne una 
traducció correcta).  

Cal fer servir sempre el nom normalitzat i acceptat per la institució i cal fer constar el nom complet i 
l'acrònim, si n'hi ha.  

 

Exemples 

Català Estudis de...  Universitat Oberta de Catalunya. 

Castellà Estudios de...  Universitat Oberta de Catalunya. 

Anglès ... Department, Universitat Oberta de Catalunya. 

Català Grup de recerca sobre...  Universitat Oberta de Catalunya. 
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Castellà Grupo de investigación sobre...  Universitat Oberta de Catalunya. 

Anglès ... research group, Universitat Oberta de Catalunya. 

IN3  Internet Interdisciplinary Institute (IN3), Universitat Oberta de 
Catalunya. 

eLC eLearn Center (eLC), Universitat Oberta de Catalunya. 

Escola de Doctorat Doctoral School, Universitat Oberta de Catalunya. 

 

2.2. Nom de la institució (obligatori) 

 

El nom de la Universitat ha de figurar sempre en català i de la manera següent: 

 

Universitat Oberta de Catalunya 

 

 

No s'ha d'utilitzar l'acrònim UOC per a signar, atès que pot crear confusions amb altres institucions. 

 

2.3. Adreça postal, ciutat i país (obligatori) 

 

Cal fer constar, almenys, el codi postal, la ciutat i el país. El nom del país ha de ser en la forma anglesa. 

 

Av. Tibidabo, 39-43, 08035, Barcelona, Spain  

Rambla del Poblenou, 156, 08018, Barcelona, Spain 

Roc Boronat, 117, 08018, Barcelona, Spain 

 

 
 

3. Identificador numèric ORCID 

L'identificador únic ORCID ID permet identificar d'una manera unívoca cada investigador i facilita la 
identificació i la recuperació de la seva producció científica. ORCID ID permet enllaçar altres perfils 
personals com el Researcher ID, Scopus ID, My Citations Google Scholar, etc. 
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Per a què és necessari?  

 Per a evitar les ambigüitats i confusions relacionades amb l'autoria i evitar, doncs, la dispersió de la 
producció científica d'un mateix autor.  

 Per a millorar i garantir la connexió amb els sistemes de recuperació, recollida i indexació de la 
producció científica d'un autor existents i així enllaçar les seves activitats de recerca referenciades a 
diferents sistemes d'informació.  

 Per millorar la comunicació amb la comunitat científica (enviament d'articles a editors i de 
documents al repositori institucional, etc.). 

 
 

4. Exemple de signatura d'una publicació o contribució científica 

a) Nom de l'autor o autora (obligatori) 
b) ORCID (recomanat) 
c) Filiació institucional 

 Nom dels estudis, grup de recerca / grup operatiu o centre (no obligatori) 
 Nom de la institució (obligatori) 
 Adreça postal, ciutat i país (obligatori) 

 

Exemples 

 

Caballero-Plasencia, Antoni [0000-0000-0000-0000] 

Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, Universitat Oberta de Catalunya, 
Rambla del Poblenou, 156, 08018, Barcelona, Spain.  

 

de-la-Banda-García, Emilio [0000-0000-0000-0000] 

Grup de recerca sobre Transformació urbana en la Societat del Coneixement (T.URBA), 
Internet Interdisciplinary Institute (IN3), Universitat Oberta de Catalunya, Roc Boronat, 117, 
08018, Barcelona, Spain.  

 

García-de-la-Torre, Carlos [0000-0000-0000-0000] 

Grup de recerca sobre Educació i TIC (EDUL@B), eLearn Center (eLC), Universitat Oberta de 
Catalunya, Av. Tibidabo, 39-43, 08035, Barcelona, Spain  

 

Exemple de signatura reduïda 

 

Valero-Ruiz, Joan [0000-0000-0000-0000] 

Universitat Oberta de Catalunya, Roc Boronat, 117, 08018, Barcelona, Spain. 
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5. Signatura de correu electrònic 

Els criteris de signatura de correu electrònic estan establerts perquè sigui tan coherent com sigui possible i 
per a dotar de solidesa la marca UOC. 

Per al personal investigador de la UOC, es recomana que s'inclogui en la signatura de correu electrònic 
l'identificador únic ORCID, amb el logotip corresponent que l'identifica. 

Recomanacions 

 Adreça de correu electrònic: hauria de ser sempre la institucional proporcionada per la UOC (amb la 
forma usuari@uoc.edu). 

 Adreça postal: cal fer constar l'adreça postal, la ciutat i el país.  
 
Exemple: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nom, Cognom Cognom 
Departament | Àrea | Iniciativa 
Universitat Oberta de Catalunya 
 
Telèfon | mòbil | nom@uoc.edu  
Rambla del Poblenou, 156 | 08018 Barcelona 
Web o blog professional | Linkedin @ Skype 
ORCID: 0000-0000-0000-0000 

 


