
 

Com signar la documentació científica 

 
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 (en la forma Universitat de Lleida,  en català i 
independentment del tipus de publicació científica), adreça postal, ciutat i país.  
 
La traducció del nom oficial de la institució tot i que pot semblar que afavoreix a la visibilitat 
internacional d’aquesta, en realitat s’ha detectat que aquesta pràctica dificulta la recuperació 
de la producció científica per la diversitat de formes sota les quals es troba. 
 
D’aquesta manera es recomana utilitzar el nom oficial i normalitzat de la institució en català 
(l’idioma original) Universitat de Lleida. I es segueix la mateixa recomanació tant de la 
universitat com de la unitat o unitats estructurals de què n’és membre l’investigador.  
 
En el cas de centres mixtos que depenen de diverses institucions és recomanable especificar el 
nom del centre i les institucions de les quals depèn. 
 
Exemples de signatura:  

Departament de Geologia, Universitat Autònoma Barcelona, Edifici C, 08193 Bellatera, Spain  

Dept Genet & Microbiol, Univ Autònoma de Barcelona, Bellaterra 08193, Barcelona, Spain 
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Univ Autònoma Barcelona, Bellaterra Cerdanyola 
08193, Spain  

Departament de Geografia i Sociologia, Universitat de Lleida, 25003 Lleida, Espanya.       
Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST), 25003 Lleida, Universitat de Lleida, 
25003 Lleida, Espanya. 

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

1 Departament de Pedagogia i Psicologia, Universitat de Lleida  

2 Institut de Neurociències, Universitat Autònoma de Barcelona  
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