Afiliació dels autors en les publicacions científiques. Instruccions per la normalització i
ús correcte de la afiliació.

L’objectiu del següent document és proporcionar als investigadors de la Gerència Territorial
Lleida, Alt Pirineu i Aran, i Gestió de Serveis Sanitaris un recull d’instruccions i criteris per posar
adequadament la afiliació de l’autor en qualsevol escrit científic (Annex I).
Establir uns criteris normalitzats pretén:
‐ Garantir la veracitat d’indicadors bibliomètrics sobre productivitat i/o impacte
investigador.
‐ Donar visibilitat al personal, als centres i institucions on es realitza la tasca
investigadora.
‐ Facilitar el seguiment de la producció científica, així com “rankings” de països, regions i
institucions.
‐ Evitar ambigüitats i confusions relacionades amb l’autoria.
‐ Evitar la dispersió i disgregació de la producció científica d’un mateix autor, grup o
unitat.
En termes generals, la afiliació incorpora sempre en primer lloc la institució a la que pertany
l’autor, seguit de la ciutat i el país (tot separat per comes, mai per punts). És especialment
important en el cas del primer autor, ja que els informes bibliomètrics o les cerques en xarxa
sovint es realitzen a partir d’aquesta dada.
Es recomana incloure el nom del centre en l’idioma original. La traducció a l’anglès és una
pràctica habitual per tal de visibilitzar internacionalment el centre, tot i així, si el centre no té un
nom normalitzat prèviament acceptat per la institució, seria incorrecte. En el cas de revistes
estrangeres, sí que es recomana posar el país com Spain.
1. Nom de l’autor
‐
‐

‐

Donat el cas de noms o cognoms compostos, es pot fer ús del guió.
L’ús de caràcters especials habituals en les nostres llengües (tal com ç ñ ü) no provoquen
impediments, donat que la majoria de cercadors ja ho contemplen. Els accents, per
contra, sí poden donar algun error de cerca.
Un cop establerta la signatura de cada autor, aquesta s’ha de mantenir constant i
invariable en futurs articles o producció escrita per tal de permetre el comptatge.

2. Afiliacions d’un autor
‐

‐

Un autor pot tenir més d’una afiliació, de les quals, la primària correspon sempre al seu
lloc de treball, posteriorment l’institut de recerca corresponent, finançador o
col∙laborador.
La majoria d’escrits científics només accepten dos adscripcions i no s’haurien de
combinar afiliacions d’institucions diferents – diferents NIF‐ (només es recomana
combinar la afiliació d’atenció primària i la unitat de suport a la recerca de l’IdiapJGol en
cas de col∙laborar amb un tercer i no estigui permesa una tercera afiliació, perquè
ambdues institucions són de l’ICS).

‐

‐
‐

‐
‐

Donat el cas que la tasca habitual es realitzi en ambdós Hospitals de la Gerència
Territorial, no es pot fer constar com a única afiliació la barreja d’ambdós noms (Ex.:
Hospitals Universitaris Arnau de Vilanova i Santa Maria). Es farà constar l’Hospital amb
el que consta relació contractual.
Afegir la direcció postal és opcional.
En cas que la segona adscripció contempli L’institut de Recerca Biomèdica Lleida
Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) i/o L’institut Universitari d’Investigació en Atenció
Primària Jordi Gol (Idiap Jordi Gol), recomanem consultar les seves instruccions de
afiliació per tal de referenciar correctament aquests Instituts de Recerca, sempre sense
incomplir les directrius d’aquest document.
Les xarxes CIBER també tenen les seves pautes de afiliació a consultar.
Les xarxes REDIAPP i la col∙laboració amb el BIOBANC o el servei cientificotècnic
UBIOSTAT es faran constar sempre als agraïments, en cap cas com autor donat que és
una part contractada com a col∙laborador extern pel desenvolupament d’una tasca i no
del projecte.

3. Exemples d’afiliació
3.1. Hospital de la Gerència Territorial (afiliació única)
1.Unitat/Servei ________,Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Institut Català de
la Salut, Av. Alcalde Rovira Roure 80, 25198, Lleida, Spain.
1.Unitat/Servei ________,Hospital Universitari Santa Maria, Gestió de Serveis
Sanitaris, Av. Alcalde Rovira Roure 44, 25198,Lleida, Spain.
1.Unitat/Servei ________,Hospital Comarcal del Pallars, Gestió de Serveis Sanitaris,
Carrer de Pau Casals, 5, 25620 Tremp, Lleida, Spain.
3.1.1.

Residències Lleida‐Balafia I i II
1. Residència i centre de dia per a la gent gran Lleida Balafia I, Gestió de
Serveis Sanitaris, Carrer José Olondriz Ostiz 6, 25005, Lleida, Spain.
1. Residència i centre de dia per a la gent gran Lleida Balafia II, Gestió de
Serveis Sanitaris, Carrer Vic 10, 25005, Lleida, Spain.

3.1.2.

CSMA, CAS, CDSMA, SRC de l’Alt Urgell, Alta Ribagorça, Garrigues, Noguera,
Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià, Urgell o Vall d’Aran
(veure exemples o consultar):
1. Centre de Salut Mental d’Adults, Hospital Universitari Santa Maria, Gestió
de Serveis Sanitaris, Carrer Raval del Carme 147, 25400 Les Borges
Blanques, Spain.
1. Servei de valoració de la dependència Lleida, Gestió de Serveis Sanitaris,
Plaça Amics de Lleida 1, 25008 Lleida, Spain.
1. Centre de Desenvolupament infantil i Atenció Precoç, Gestió de Serveis
Sanitaris, Plaça Amics de Lleida 1, 25008 Lleida, Spain.
1. Centre de rehabilitació comunitària, Hospital Universitari Santa Maria,
Gestió de Serveis Sanitaris, Carrer d’Henry Dunant 1, 25003 Lleida, Spain.

3.2. Centre d’atenció primària Lleida, Alt Pirineu i Aran, Gestió de Serveis Sanitaris
(afiliació única)
1.Centre d’Atenció Primària ______, Direcció d’Atenció Primària Lleida, Institut
Català de la Salut, Lleida, Spain.
Es recomana a tots els centres d’atenció primària de l’ICS que posin la doble afiliació
fent constar IDIAP/USR‐IDIAP. L’ICS va crear l’IDIAP per gestionar, donar suport i
assessorament en recerca en l’àmbit de primària i per aquest fet, es creu important
incorporar la doble afiliació.
1.Centre d’Atenció Primària ______, Direcció d’Atenció Primària Lleida, Institut
Català de la Salut, Lleida, Spain.
2.Unitat de Suport a la Recerca ____, Institut Universitari d’Investigació en Atenció
Primària Jordi Gol, Lleida, Spain.
3.3. Personal d’atenció primària com a autor principal conjuntament amb centre
hospitalari.
1.Centre d’Atenció Primària ______ i Unitat de Suport a la Recerca ____, Institut
Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol, Direcció d’Atenció Primària
Lleida, Institut Català de la Salut, Lleida, Spain.
2.Unitat/Servei ________,Hospital Universitari________, Institut Català de la Salut o
Gestió de Serveis Sanitaris, (direcció postal), Lleida, Spain
En cas de permetre més de 2 afiliacions:
1. Centre d’Atenció Primària ______, Direcció d’Atenció Primària Lleida, Institut
Català de la Salut, Lleida, Spain.
2.Unitat de Suport a la Recerca ____, Institut Universitari d’Investigació en Atenció
Primària Jordi Gol, Lleida, Spain.
3. Unitat/Servei ________,Hospital Universitari________, Institut Català de la Salut
o Gestió de Serveis Sanitaris, (direcció postal), Lleida, Spain
3.4. Hospital o Atenció Primària amb Institut de Recerca Biomèdica Lleida Fundació Dr.
Pifarré (IRBLleida)
(sempre com a primera afiliació el lloc de treball‐contractual de l’autor)
1.Centre d’Atenció Primària ______ i Unitat de Suport a la Recerca ____, Institut
Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol, Direcció d’Atenció Primària
Lleida, Institut Català de la Salut, Lleida, Spain.
2.Grup de recerca/unitat, Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr.
Pifarré, IRBLleida, Av Alcalde Rovira Roure 80, 25198 Lleida, Spain.

1.Unitat/Servei_________, Hospital Universitari ________, Institut Català de la Salut
o Gestió de Serveis Sanitaris, (direcció postal), Lleida, Spain.
2.Grup de recerca/unitat, Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr.
Pifarré, IRBLleida, Av Alcalde Rovira Roure 80, 25198 Lleida, Spain.

IRBLleida, recomana afegir l’entitat finançadora, com seria el cas d’un CIBER, com en
l’exemple següent:
1.Unitat/Servei_________, Hospital Universitari ________, Institut Català de la Salut
o Gestió de Serveis Sanitaris, (direcció postal), Lleida, Spain.
2.Grup de recerca/unitat, Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr.
Pifarré, IRBLleida, CIBERes, Av Alcalde Rovira Roure 80, 25198 Lleida, Spain.

3.5. Hospital o Atenció Primària conjuntament amb la Universitat de Lleida
1.Centre d’Atenció Primària ______ i Unitat de Suport a la Recerca ____, Institut
Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol, Direcció d’Atenció Primària
Lleida, Institut Català de la Salut, Lleida, Spain.
2.Grup o departament, Facultat ________, Universitat de Lleida, Lleida, Spain
O
1. Unitat/Servei_________, Hospital Universitari ________, Institut Català de la
Salut o Gestió de Serveis Sanitaris, (direcció postal), Lleida, Spain.
2.Grup o departament, Facultat ________, Universitat de Lleida, Lleida, Spain

3.6. Hospital o Atenció Primària amb una entitat finançadora tipus CIBER (recomanem
consultar les instruccions d’afiliació de la xarxa CIBER).
1. Unitat/Servei_________, Hospital Universitari ________, Institut Català de la
Salut o Gestió de Serveis Sanitaris, (direcció postal), Lleida, Spain.
2.CIBER _______________ (CIBERxxx), Ciutat, Spain.
1.Centre d’Atenció Primària ______ i Unitat de Suport a la Recerca ____, Institut
Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol, Direcció d’Atenció Primària
Lleida, Institut Català de la Salut, Lleida, Spain.
2.CIBER _______________ (CIBERxxx), Ciutat, Spain.
En cas d’existir una segona afiliació (per exemple UdL) i finançador tipus CIBER
recomanem combinar la afiliació de l’hospital amb el CIBER corresponent:
1.Unitat/Servei_________, Hospital Universitari ________, Institut Català de la Salut
o Gestió de Serveis Sanitaris,CIBERxxx (direcció postal), Lleida, Spain.
2. Grup o departament, Facultat ________, Universitat de Lleida, Lleida, Spain

3.7. Casos poc habituals fora dels exemples, que no permeten més de dos afiliacions i
aquestes són rellevants, o amb d’altres entitats finançadores, recomanem consultar
a la Direcció Territorial d’Innovació, Recerca i Docència i, les instruccions de l’entitat
finançadora per tal d’acreditar‐la com a segona afiliació.

Annex I. Escrits científics
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Articles de divulgació en qualsevol mitjà
Article de revisió
Article original en revista indexada
Editorial publicada en revista indexada
Comunicació oral presentada en un congrés
Pòster presentat en un congrés
Capítol d’un llibre
Articles d’opinió publicats en mitjà escrit
Altres comunicacions de caràcter científic

