Normes de filiació de treballs i altres aportacions científiques,
tècniques i artístiques del PDI de les universitats CEU
Novembre de 2019

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Tant la Direcció de Biblioteques CEU (2011) com la Direcció d’Universitats CEU (2017) ja van emetre,
en el seu moment, dos documents (el segon actualitzava el primer) amb la normativa de filiació per al
PDI de les universitats CEU.
Aquests documents (de la mateixa manera que aquestes normes) pretenien normalitzar la manera en
què s’afilien els treballs del nostre PDI i altres aportacions científiques, tècniques i artístiques, i evitar
la gran heterogeneïtat que hi havia hagut prèviament. Malgrat tot, després de diverses bibliometries
fetes recentment, aquesta heterogeneïtat persisteix.
L’absència d’una normalització en la filiació té efectes adversos tant individualment com per al grup
de recerca, el departament, la facultat o la universitat, i, també, per al conjunt del grup CEU.
Així, en l’àmbit individual, a l’hora de validar la producció científica, una filiació incorrecta o erràtica
produeix distorsions per als ID o perquè pugui funcionar bé el gestor curricular CEU, i té impacte en la
generació de CVN, en el còmput dels indicadors recollits a Docentia+ i en els perfils públics exigits per
ANECA. En àmbits més agregats (grup, departament, facultat o escola…), els errors o l’heterogeneïtat
en la filiació s’acumulen i, a l’hora d’abordar bibliometries, augmenten les probabilitats que alguna
aportació de la nostra producció en quedi exclosa. En l’àmbit universitari, això té un efecte negatiu en
una cosa que, ens agradi o no, és important per al panorama universitari espanyol i internacional: els
rànquings.
El 2016-2017 es va buscar alguna manera d’aprofitar sinèrgicament la producció de les tres universitats
CEU. Per això es va encunyar el terme CEU Universities i es va incorporar a les normes de filiació
publicades el 2017. La idea era que fes d’element cohesionador de la producció científica de la USP, la
UCH i la UAO. Aquest terme va ser més o menys discutit, especialment quan es va voler que anés més
enllà d’un paraigua amb efectes bibliomètrics. Tot i que s’ha estudiat la possibilitat d’utilitzar
Fundación Universitaria San Pablo CEU com a denominació cohesionadora (en ser-nos més natural,
jurídicament identificable i consistent amb la nostra història), en deixaria fora la UAO, que té la seva
pròpia fundació. D’altra banda, una part significativa del PDI va incorporar a la seva filiació la coda CEU
Universities, de manera que, per això i pel que s’ha comentat anteriorment, s’indueix a mantenir
aquest terme, vinculat al nom RUCT de cada universitat CEU.
Aquestes normes de filiació s’han elaborat a partir de recomanacions de la FECYT, recollides a la
Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de
autores e instituciones en las publicaciones científicas, i de les instruccions de la Direcció d’Universitats
CEU contingudes al document Normalización del nombre de autores e instituciones en las
publicaciones científicas CEU (2017).
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L’objectiu d’aquestes instruccions és impulsar la normalització de la signatura dels investigadors de les
universitats CEU en les seves publicacions científiques, tècniques i artístiques pel que fa al nom
institucional però també al personal, tal com reflecteixen les recomanacions annexes.

NORMALITZACIÓ DE LA FILIACIÓ INSTITUCIONAL

L’assignació correcta del lloc de treball afavoreix la visibilitat dels centres i institucions entre la
comunitat científica internacional i la fiabilitat d’indicadors bibliomètrics sobre productivitat, impacte,
rànquing, etc., d’institucions, països, regions i províncies.
1. En totes les publicacions científiques del personal contractat o vinculat a una universitat CEU,
sempre hi ha d’aparèixer el nom de la institució a la signatura.
Els noms de les universitats CEU que s’han d’utilitzar són els noms oficials del RUCT1 seguits de
coma, i a darrere s’hi ha de posar CEU Universities.
Ha de ser tal com es mostra a continuació:
o
o
o

Universidad San Pablo-CEU, CEU Universities
Universidad Cardenal Herrera-CEU, CEU Universities
Universitat Abat Oliba CEU, CEU Universities

Nota: en el cas de les universitats San Pablo-CEU i Cardenal Herrera-CEU, el nom està separat
per un guió, mentre que en el cas de la Universitat Abat Oliba CEU no.


Errors habituals que no hem de cometre:
- No s’ha de traduir a l’anglès el nom de la universitat (Cardenal Herrera-CEU University)
- No s’han d’utilitzar sigles (UAO, UCH, USP…)
- No s’han d’utilitzar abreviatures (Fac. Humanitats, Dep., Univ. San Pablo-CEU, etc.)



Amb caràcter general, s’ha de seguir el model següent:
Nom(s) de l’autor/a o els autors
Nom del grup de recerca (si escau) / departament (si escau) / centre o institut (nom complet i
acrònim, si existeix) / universitat CEU de què depèn / adreça postal / ciutat / país.

2. El nom del centre o institut ha de ser el nom RUCT2 dels centres, en espanyol. Per als instituts que
no siguin universitaris, s’ha de fer servir el nom en espanyol que es va aprovar quan es van crear
(o quan s’hi va fer una reforma o canvi).
o

1
2

Ex.: Facultad de Farmacia, Universidad San Pablo-CEU, CEU Universities, urbanización
Montepríncipe, 28660 Boadilla del Monte, España.

https://www.educacion.gob.es/ruct/consultauniversidades?actual=universidades
https://www.educacion.gob.es/ruct/consultacentros.action?actual=centros
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o

Ex.: Instituto Universitario de Estudios Europeos, Universidad San Pablo-CEU, CEU
Universities, calle Julián Romea 22, 28003 Madrid, España.

o

Ex.: Facultat de Derecho y Empresa, Universitat Abat Oliba CEU, CEU Universities, calle
Bellesguard 30, 08022 Barcelona, España.

o

Ex.: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación-Centro de Elche, Universidad
Cardenal Herrera-CEU, CEU Universities, calle Carmelitas 3, 03203 Elche, España.

 En casos de centres integrats/adscrits en determinats centres, també s’indicarà.
o Ex.: Centro de Metabolómica y Bioanálisis (CEMBIO), Facultad de Farmacia, Universidad San
Pablo-CEU, CEU Universities, urbanización Montepríncipe, 28660 Boadilla del Monte, España.


En el cas de centres mixtos dependents de diverses institucions, és recomanable especificar el nom
del centre i les institucions de què depèn seguit de coma.
o Ex.: Instituto de Medicina Molecular Aplicada, Grupo Hospital Madrid, Universidad San
Pablo-CEU, CEU Universities, Madrid, España.



En el cas d’investigadors del sector hospitalari que, a més, són professors universitaris, es
recomana incloure-hi les dues institucions.
o Ex.: Departamento de Medicina Interna, Hospital Madrid, Universidad San Pablo-CEU, CEU
Universities, Madrid, España.



S’ha d’utilitzar el nom del departament aprovat pel Patronat, en espanyol.



En relació amb els grups de recerca, àrees i laboratoris, el format és lliure, però es recomana
utilitzar sempre el mateix.



Quan el personal de la universitat faci estades fora, es recomana especificar el nom de les dues
institucions de manera normalitzada, tal com s’ha indicat prèviament.



En el cas de personal investigador que faci estades de recerca a la Universitat, i per a totes les
publicacions que estiguin relacionades totalment o parcial amb aquestes estades, s’ha de reflectir
el nom de la doble filiació, tant a la institució d’origen com a la de destí.
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IDENTIFICADOR DIGITAL D’AUTORIA

En els últims anys s’ha posat de manifest en la comunitat científica internacional la necessitat de
disposar d’un identificador únic per a cada investigador o investigadora per tal de facilitar-ne el
reconeixement i unificar-ne tota la producció científica, independentment de les identitats utilitzades
a les publicacions i independentment de les institucions o empreses amb què hagi col·laborat o
treballat.
En aquest sentit, l’ORCID (Open Researcher and Contributor ID) es considera l’opció òptima, ja que es
tracta d’un codi alfanumèric, no comercial i d’àmplia acceptació.
És important afegir sempre el número ORCID de tots els autors en enviar l’article a una revista perquè
el revisin. Això es pot fer al llarg de tot el procés d’acceptació i revisió, fins a la publicació.
Des de la Coordinació d’Universitats CEU, a través del gestor curricular i-Marina, s’ha promogut la
creació d’un identificador ORCID per a cadascun dels investigadors de les universitats CEU. Per això, la
majoria del PDI ja en disposa.
Tanmateix, els investigadors que encara no en tinguin o no sàpiguen com recuperar-lo, poden acudir
als diferents Serveis de Bibliometria i Ajuda a la Recerca de la biblioteca de la seva universitat.3
Si, a més, tenen altres identificadors com ResearcherID/Publons, Scopus ID, Dialnet o Google
Acadèmic, és recomanable incloure’ls també a l’hora d’enviar l’article perquè el publiquin.
Tots aquests perfils eviten ambigüitats respecte al nom de l’autor o autora i li permeten gestionar la
llista de les seves publicacions.
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UCH: Laura Grela (lgrela@uchceu.es)
UAO: Elena Villatoro (evillatoro@uao.es)
USP: Itziar Muñoz (itziar.bib@ceu.es) (Campus Montepríncipe) i Julia Carreño (juliacar@ceu.es) (Campus
Moncloa)
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ANNEX:
RECOMANACIONS PER A LA NORMALITZACIÓ DE LA SIGNATURA D’AUTORS

Es recomana signar tots els treballs de la mateixa manera i escollir una signatura que identifiqui
l’investigador o investigadora de la manera més clara possible i el distingeixi de la resta.


Per a autors amb cognoms poc freqüents:
‒ Nom Cognom1 (ex.: Antonio Tomaso) o
‒ Nom1 Inicial Nom2 Cognom1 (ex.: Antonio M. Tomaso)



Per a autors amb cognoms comuns:
‒ Nom Cognom1-Cognom2 (ex. Fernando Valero-Ruiz)
‒ Nom1 Inicial Nom2 Cognom1-Cognom2 (ex. Fernando M. Valero-Ruiz)

Per evitar problemes, se suggereix el següent:
 En cas de noms compostos, els autors poden incloure els noms complets, però és més recomanable
incloure el primer nom complet i la inicial del segon, ja que això evita que les bases de dades
internacionals interpretin el segon nom com el primer cognom.


No utilitzar abreviatures en els noms de pila compostos ni partícules que uneixin diferents noms
(ex. María del Mar o Mª del Mar. Signatura recomanada: María M.).



Evitar partícules que uneixen noms i cognoms; però, si es mantenen, s’hi han d’incloure guionets
(ex. Carlos de la Torre. Signatura recomanada: Carlos de-la-Torre).



Si l’autor o autora ho vol, pot mantenir les partícules que uneixen diversos cognoms, però, per
garantir la integritat del nom, haurien d’aparèixer sempre unides per un guionet (ex. Federico
García-de-la-Banda).

En qualsevol cas, és important signar sempre de la mateixa manera i evitar l’ús variable d’un i dos
cognoms.
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