Resolució, de 23 de març de 2015, de recomanació sobre la normalització
del nom i la filiació dels autors en la publicació de documents científics
La voluntat de promoure l’accés lliure, permanent i gratuït als recursos derivats de la
producció científica o acadèmica, sense barreres econòmiques ni restriccions derivades
dels drets del copyright, ha propiciat l’elaboració d’una política d’accés obert (AO) a la
informació, amb l’objectiu d’afavorir l’accessibilitat, la visibilitat i l’impacte de la recerca
científica.
Per aquest motiu, i amb la finalitat que l’activitat i la producció científica i tècnica que es
genera dins del sistema sanitari públic de Catalunya tingui la visibilitat que li correspon
dins dels rànquings mundials, des del Departament de Salut s’ha considerat necessari
aprovar una recomanació específica sobre la normalització del nom i la filiació dels autors
en la publicació de documents científics.
En virtut de tot el que s’ha exposat, en ús de les competències que m’atribueix la Llei
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

RESOLC:
1. Aprovar el document Recomanació sobre la normalització del nom i la filiació dels
autors en la publicació de documents científics, el qual s’incorpora com a annex a
aquesta Resolució.

Barcelona, 23 de març de 2015

Boi Ruiz Garcia
Conseller de Salut
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ANNEX
Recomanació sobre la normalització del nom i filiació dels autors en la publicació
de documents científics

1. Introducció
La voluntat per part de les institucions públiques de promoure l’accés lliure, permanent i
gratuït als recursos derivats de la producció científica, sense barreres econòmiques ni
restriccions derivades dels drets del copyright, ha propiciat l’elaboració d’una política
d’accés obert (AO) a la informació, amb l’objectiu d’afavorir l’accessibilitat, la visibilitat i
l’impacte de la recerca científica.
2. Finalitat de la recomanació
Per tal que l’activitat i la producció científica i tècnica que es genera dins del sistema
sanitari públic català tingui la visibilitat que li correspon dins dels rànquings mundials, el
Departament de Salut recomana que els autors unifiquin la firma de les publicacions a les
que participen, i utilitzin sempre la mateixa forma i grafia, seguint les pautes establertes
per aquesta finalitat.
Amb aquesta recomanació es vol aconseguir:
 Obtenir una forma normalitzada del propi nom i filiació institucional, així com un
identificador personal únic.
 Garantir la distinció inequívoca de la pròpia activitat i producció científica i tècnica.
 Fusionar les possibles formes duplicades del propi nom i/o filiació, per tal que cada
autor disposi d’una forma de signatura única que l'identifiqui clarament i el distingeixi
dels altres i per tal que les bases de dades bibliogràfiques el recullin i el comptabilitzin
com un únic autor.
 Enllaçar les activitats de recerca referenciades en diferents sistemes d'informació.
 Disposar de noves eines en cicles de treball científic com, per exemple, la submissió
d'articles als editors.
3. Pautes per establir els noms dels autors
Es recomana que els autors unifiquin la firma de les publicacions a les que participen,
i utilitzin sempre la mateixa forma i grafia.
Es recomana incloure el guionet entre aquells elements que no s’haurien de separar
(noms de pila compostos, dos cognoms, cognoms compostos), per evitar els errors de
transcripció del nom a causa de les pràctiques d'indexació anglosaxones.
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4. Pautes per establir la filiació dels autors
Els noms institucionals presenten el mateix problema que els noms personals, ja que la
indicació de la filiació de manera variant a les publicacions impedeix una recuperació real
de la producció científica que es genera al si de les institucions i centres del sistema
sanitari públic de Catalunya. En aquest sentit:
Es recomana identificar la filiació de l’autor amb el nom normalitzat en català que
inclourà, si és necessari, els tres elements següents:
-

Nom de la unitat, servei o grup de recerca (si s’escau).
Centre o institut (nom complet, i acrònim, si existeix)
Institució de la qual depèn
Adreça postal, ciutat i país

Molts investigadors consideren que la traducció a l’anglès del nom de la institució
afavoreix la seva visibilitat a nivell internacional. Però produeix una diversitat de formes
del nom de la institució que dificulta la recuperació de la producció científica del sistema
sanitari català. En aquest sentit:
Es recomana emprar el nom normalitzat en català, tant per a la institució com per a
les unitats estructurals de què n’és membre l’investigador.
5. Identificador únic i permanent
Es recomana que cada investigador disposi d’un número Open Researcher and
Contributor ID (ORCID), acceptat a nivell internacional, com a identificador únic i
permanent, que evita errors i duplicitats en els noms dels autors, i que facilita la
identificació de la seva publicació científica.
Els avantatges de disposar d'aquests identificadors són:
-

Evitar l'ambigüitat dels noms personals
Facilitar la informació i garanteix la recuperació més completa de la producció
científica atribuïble a un autor
Facilitar la tasca de presentar documentació per les convocatòries i ajuts.
Requisit per publicar a les editorials més importants.
Requisit per dipositar a Scientia: dipòsit d’informació digital del Departament
de Salut.
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