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1. Introducció 
La identificació precisa de la producció bibliogràfica d’un investigador o d’una 
institució de recerca no és una tasca senzilla. En un informe previ (Borrego, 2013), vam 

analitzar el repte que suposa la identificació unívoca dels investigadors amb la finalitat 
de reunir la seva producció bibliogràfica i les iniciatives de creac ió d’identificadors que 

facilitin aquesta activitat. 
 

De la mateixa manera que existeixen problemes a l’hora d’identificar amb precisió la 
producció bibliogràfica d’un investigador individual, s’observen dificultats s emblants 

per agrupar les publicacions derivades d’una determinada institució o, fins i tot, d’un 
país, com il·lustren algunes polèmiques al voltant del mesurament de la producció 

científica del Regne Unit, sovint repartida en entrades corresponents a entitats 
ubicades en Anglaterra, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord  (Anderson et al., 1988). 
 
En el present informe s’analitzen els problemes que suscita la identificació unívoca de 
la producció bibliogràfica de centres de recerca i les principals solucions proposades. 
Amb aquesta finalitat, el treball s’estructura en quatre parts. En primer lloc, s’analitzen 
les dificultats derivades de la manca de normalització dels noms d’institucions per part 
dels autors a l’hora d’indicar la seva filiació. A continuació, es descriuen alguns intents 
de creació d’algoritmes que unifiquin aquesta disparitat de noms en el curs de 

realització de treballs bibliomètrics. Per últim, s’analitzen alguns exemples de 
recomanacions dirigides als autors per indicar la seva filiació institucional  de forma 

uniforme en les seves publicacions. L’informe finalitza amb un apartat de conclusions. 

2. Normalització de la filiació institucional 
El grau de normalització dels noms institucionals té un elevat impacte sobre la 
visibilitat dels centres de recerca en estudis d’avaluació de l’activitat científica. La 

identificació i unificació de la producció científica d’una institució de recerca és una 
tasca complexa. Es tracta d’un problema que té el seu origen en la disparitat de formes 

amb les quals els autors indiquen la seva filiació en les seves publicacions. Si, en els 
seus inicis, la informació sobre la filiació tenia com a objectiu facilitar el contacte dels 

lectors amb els autors, posteriorment aquestes dades han passat a emprar-se en 
estudis bibliomètrics i la seva normalització ha adquirit una importància creixent. 

 
Huang et al. (2014) diferencien dos tipus de problemes en la manca de normalització 

de les filiacions institucionals: STM (single to multiple), quan una institució és 
designada amb diferents noms; i MTS (multiple to single), quan diverses institucions 

comparteixen un mateix nom. El primer cas, el més freqüent, pot estar motivat per 
cinc causes diferents (veure exemples a la Figura 1): traduccions (en el cas de països de 

parla no anglesa on en ocasions s’utilitza el nom en la llengua vernacla i, en ocasions, la 
traducció a l’anglès); variants ortogràfiques; canvis en el nom de la institució al llarg del 
temps; errors ortogràfics; i utilització inconsistent del nom d’una institució i d’alguna 

de les seves divisions. El segon cas, el d’institucions que comparteixen un mateix nom, 
no és gaire freqüent en les formes desenvolupades, però sí pot donar-se en 

abreviacions. Aquest és el cas, per exemple, de la Universidad del País Vasco i la 
Universitat Politècnica de València que sovint comparteixen l’acrònim UPV. 
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Figura 1. Manca de normalització en la filiació institucional (Huang et al., 2014, p. 828) 

 
 

La pluralitat de formes que els autors pertanyents a un mateix centre utilitzen per 
indicar la seva filiació no acostuma a ser tractada pels editors de revistes en el moment 
de publicació dels articles, sinó que tendeixen a respectar la diversitat de formes 

subministrades pels autors sense realitzar cap intent de normalització. 
 

De la mateixa manera, els creadors de bases de dades bibliogràfiques, com ara els 
índexs de citacions emprats en estudis d’avaluació de la ciència, tradicionalment no 
han parat una especial atenció a aquest problema en introduir els registres dins dels 
seus sistemes, de manera que arrossegaven els diversos noms apareguts als articles 
per referir-se a un únic centre. Quan Thomson Reuters va crear Web of Science, la 
versió web dels seus índexs de citacions fins llavors editats en paper i  CD-ROM, va 
decidir desglossar les adreces institucionals en dos camps: un per a les fil iacions de tots 
els autors d’un article i un altre per a l’autor de correspondència  (corresponding 
author). Com a resultat, alguns investigadors especialitzats en bibliometria van alertar 
sobre els problemes d’incertesa en l’elaboració d’estudis d’avaluació que provocava el 
fet que, en ocasions, la informació continguda en ambdós camps fos incongruent 
(García-Zorita et al. 2006). 
 

La preocupació per aquest problema i les seves repercussions no ha deixat 
d’augmentar com a resultat del creixent interès per l’avaluació i la classificació 

d’universitats i centres de recerca. Així, arran dels mals resultats obtinguts per les 
universitats franceses a la primera edició del rànquing de Shanghai, publicat l’any 

2003, Bador i Lafouge (2005) van explorar fins a quin punt aquests resultats podien 
estar motivats per la dispersió de la producció bibliogràfica en múltiples entrades. Una 

anàlisi de les dades de filiació de 300 articles d’investigadors de la Université Claude 
Bernard Lyon 1 extretes de bases de dades de biomedicina va permetre identificar 44 

formes diferents del nom de la institució (Figura 2) corresponents a canvis en l’ús de 
majúscules i minúscules, abreviatures, accents i llengües (francès o anglès). 
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Figura 2. 44 formes del nom d’una Universitat localitzades en una mostra de 300 
registres bibliogràfics (Font: Bador i Lafouge, 2005, p. 634) 

 
Malgrat el que venim d’exposar, cal assenyalar que durant els últims anys els 
productors d’índexs de citacions han fet un esforç per normalitzar les filiacions 
institucionals. Així, Web of Science disposa d’un camp anomenat “Organization-
enhanced” a través del qual es pot accedir a un índex d’institucions en el que s’han 
aglutinat les diverses formes d’un únic centre. A tall d’exemple, la Figura 3 mostra 
l’entrada a l’índex de la Universitat Autònoma de Barcelona. Una cerca per la forma 

acceptada (Autonomous University of Barcelona) recupera la producció disgregada en 
les diverses formes que s’observen en la part inferior de la Figura, que també poden 

buscar-se de manera independent. 
 

Figura 3. Entrada corresponent a la Universitat Autònoma de Barcelona a l’índex 
d’institucions de Web of Science 
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Malgrat aquests esforços de normalització, els resultats no són sempre perfectes. 
Taşkın i Al (2014) van analitzar 198.687 registres de Web of Science corresponents a 

publicacions de centres de recerca turcs i van observar que algunes institucions 
perdien més d’un 10% de la seva producció degut a inconsistències en les dades de 

filiació. 
 
En el cas de Scopus, s’ha dut a terme un procés de normalització similar al que venim 
de descriure per Web of Science. La Figura 4 mostra, a l’esquerra, la normalització de 
les variants onomàstiques d’alguns centres de recerca catalans. Tal com s’observa a 
l’exemple de la dreta, a cada institució se l’assigna un “Affiliation ID”  numèric que 
l’identifica de forma unívoca.  
 
Figura 4. Normalització dels noms d’institucions a Scopus  

 

 

 
Una nova font de dades utilitzada cada cop amb major freqüència en estudis 

bibliomètrics és Google Scholar Citations, una eina que permet als investigadors crear 
el seu propi perfil reclamant la seva producció d’entre la indexada per Google Scholar. 
En aquests perfils, els autors indiquen la seva filiació institucional, fent servir formats 
diversos de manera semblant al que succeeix a les seves publicacions. 
 
Google Scholar Citations també ha fet un esforç per normalitzar aquestes filiacions, tal 
com il·lustra la Figura 5 amb els casos de la Universitat de Barcelona (esquerra) i la 
Universitat Autònoma de Barcelona (dreta). Per raons que s’ignoren, en el cas de la 
Universitat de Barcelona els creadors del producte han optat per la forma catalana, 
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mentre que en el cas de la Universitat Autònoma de Barcelona han preferit la forma en 
castellà. Un estudi recent d’Orduña-Malea et al. (2017) basat en l’anàlisi dels perfils 

dels autors afiliats a les 82 universitats públiques i privades espanyoles va mostrar que 
el grau de normalització assolit no és suficient per dur a termes estudis d’avaluació 

fiables. 
 
Figura 5. Normalització dels noms d’institucions a Google Scholar Citations 

  
 
En aquest apartat hem descrit els principals problemes associats a la manca de 
normalització de les filiacions institucionals dels investigadors. En síntesi, les solucions 
proposades a aquests problemes són de tres tipus: el desenvolupament d’algoritmes 
per unificar automàticament les variants del nom d’una institució; l’elaboració de guies 
i recomanacions perquè els autors d’un centre indiquin de manera uniforme la seva 
filiació als seus treballs; i el desenvolupament d’identificadors institucionals. A 

continuació analitzarem breument cadascuna d’aquestes aproximacions.  

3. Algoritmes d’unificació de filiacions institucionals 
Donades les inconsistències en les dades de filiació que s’observen en les bases de 
dades bibliogràfiques utilitzades en processos d’avaluació de la ciència, és habitual que 

els autors d’estudis bibliomètrics intentin homogeneïtzar les diferents formes sota les 
quals es pot trobar un únic centre. En aquest sentit, han sorgit iniciatives per 

automatitzar aquest procés de normalització. 
 

Gálvez i Moya (2006) distingeixen entre dos tipus de variants dels noms: les no 
acceptables (errors, faltes mecanogràfiques, problemes de transliteració, etc.) i les 

acceptables (acrònims, abreviatures, inversions en l’ordre dels termes, variants 
ortogràfiques, etc.). Amb la finalitat d’unificar les variants correctes d’un centre, 

proposen un mètode semiautomàtic, l’aplicació del qual a una mostra d’adreces de 
departaments universitaris extretes del Web of Science va oferir resultats 
prometedors, tot i que el procés requeria un cert processament humà. Resultats 
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semblants es van observar amb registres de les bases de dades INSPEC, MEDLINE i CAB 
Abstracts (Gálvez i Moya, 2007). Més recentment, Taşkın i Al (2014) van proposar un 

algoritme que van provar en un estudi de cas per normalitzar els registres de la 
Hacettepe University (Turquia) al Web of Science. 

 
Els algoritmes d’unificació poden ser útils per normalitzar les filiacions en registres 
descarregats d’una base de dades amb vistes a realitzar un estudi bibliomètric. No 
obstant, es tracta d’una solució que s’aplica de forma local un cop s’ha descarregat el 
fitxer de dades. Els registres de la font original continuen intactes, de manera que un 
altre estudi elaborat a partir de la mateixa font pot donar lloc a resultats diferents si el 
procés de normalització de les filiacions és diferent. 

4. Recomanacions als autors 
Per tal d’afrontar el problema en una etapa prèvia i aconseguir que les filiacions als 
registres de les bases de dades presentin una major uniformitat, hi ha iniciatives 
orientades a què siguin els autors els que indiquin de manera uniforme la seva filiació 
en signar els seus treballs. La Figura 6 mostra un exemple d’un seguit de 
recomanacions en aquesta línia adreçades a universitats i investigadors francesos. 
 
Figura 6. Recomanacions per a la normalització de la filiació institucional adreçades a 
universitats i investigadors francesos (Bador i Lafouge, 2005, p. 636) 

 
 

De manera similar, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología va elaborar 
una Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la 

normalización del nombre de autores e instituciones en las publicaciones (FECYT, 2007) 
que, tot i centrar-se en la normalització dels noms personals, també incloïa 

recomanacions sobre la normalització de les filiacions (Figura 7). 
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Figura 7. Recomanacions de la FECYT per la normalització de les filiacions institucionals 
en publicacions científiques (FECYT, 2007) 

 
 
A partir d’aquestes recomanacions, algunes universitats van desenvolupar les seves 

pròpies guies. A tall d’exemple, la Figura 8 mostra un extracte de les elaborades pel 
CRAI de la Universitat de Barcelona. 

 
Figura 8. Recomanacions de la Universitat de Barcelona per la normalització del nom 

de la institució en publicacions científiques (Casals i Masagué, 2010, p. 4). 
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5. Identificadors institucionals 
De la mateixa manera que durant els últims anys han sorgit iniciatives de creació de 
codis per a la identificació unívoca d’investigadors individuals  –el més conegut dels 

quals és possiblement ORCID–, també hi ha intents de desenvolupar identificadors per 
institucions. 

 
Precisament al si d’ORCID es va crear, el gener de 2017, un grup de treball per al 

desenvolupament d’un identificador d’institucions dedicades a la recerca: ORG ID1. Un 
dels documents previs que sustenta la feina d’aquest grup de treball (Bilder, Brown i 

Demeranville, 2016) analitzava el panorama actual de proveïdors d’identificadors 
institucionals, assenyalant l’existència de fins a set iniciatives: 

 Funder Registry (https://www.crossref.org/services/funder-registry/): identifica 
organismes finançadors de la recerca per donar resposta a la necessitat de fer el 

seguiment de la producció científica derivada dels projectes d’investigació que 
financen. 

 International Standard Name Identifier (ISNI, http://www.isni.org): és una norma 
ISO (ISO 27729:2012) que té per objectiu la identificació d’individus i organitzacions 

dedicats a la creació, producció i distribució de continguts culturals —artistes, 
escriptors, músics, editorials, discogràfiques, etc. El 28 d’agost de 2017 va publicar 
una nota al seu web2 anunciant la creació de l’ISNI Organizations Registry adreçat 
específicament a la identificació d’institucions acadèmiques per tal de facilitar 
l’anàlisi de la seva producció científica i impacte. 

 Ringgold (https://www.ringgold.com/ringgold-identifier): se centra en la 
identificació d’entitats involucrades en la cadena de la comunicació científica: 
universitats, agregadors de continguts, consorcis, agències de subscripció, etc . 

 Publisher Solutions International (http://www.publishersolutionsint.com): té com a 
objectiu facilitar als editors la detecció de fraus en l’accés a subscripcions de 
productes de contingut acadèmic. 

 Global Research Identifier Database (GRID, https://grid.ac): base de dades amb 
més de 70.000 institucions de recerca que, entre les seves metadades, inclou 
alguns dels identificadors descrits prèviament (Funder Registry, ISNI, etc.) . 

 Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF, https://www.gleif.org): gestiona el 
Legal Entity Identifier (LEI), centrat en institucions del sector financer. 

 OrgRef (http://www.orgref.org): compila informació de fonts obertes (Wikipedia, 
ISNI, VIAF, etc.) sobre universitats, agències de finançament i altres organitzacions 

involucrades en els processos de comunicació científica. 
 

El setembre de 2017, el grup de treball creat per al desenvolupament de ORG ID va 
presentar els dos primers documents resultants de la seva feina per a la creació d’un 

identificador d’institucions. El primer informe se centra en l’estudi de la forma jurídica 

                                                                 
1 Organization Identifier Working Group, https://orcid.org/content/organization-
identifier-working-group. 

 
2 ISNI Organizations Registry - Identifying Organizations in the Scholarly Supply Chain, 

http://www.isni.org/content/isni-organizations-registry-identifying-organizations-
scholarly-supply-chain  

https://www.crossref.org/services/funder-registry/
http://www.isni.org/
https://www.ringgold.com/ringgold-identifier
http://www.publishersolutionsint.com/
https://grid.ac/
https://www.gleif.org/
http://www.orgref.org/
https://orcid.org/content/organization-identifier-working-group
https://orcid.org/content/organization-identifier-working-group
http://www.isni.org/content/isni-organizations-registry-identifying-organizations-scholarly-supply-chain
http://www.isni.org/content/isni-organizations-registry-identifying-organizations-scholarly-supply-chain
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que hauria de tenir l’entitat encarregada de gestionar el registre (Pentz et al., 2017), 
mentre que el segon analitza les característiques de l’identificador, com ara les 

metadades que hauria d’incorporar de cada institució, les fonts per a l’obtenció 
d’aquestes dades, el procés d’actualització de la informació, etc. (Laurel et al., 2017). 

Ambdós documents estan oberts a comentaris i falta per publicar-se un tercer informe 
que abordi el model de negoci i sistema de finançament de l’identificador. 

6. Conclusions 
La identificació unívoca de la producció bibliogràfica de centres de recerca és una tasca 
complexa que ha adquirit una importància creixent en la mesura en què cada cop són 

més habituals els processos d’avaluació de la seva activitat, l’elaboració de rànquings, 
etc. Tradicionalment, les bases de dades bibliogràfiques no prestaven prou atenció a la 

normalització dels noms d’entitats, de manera que eren els avaluadors els que havien 
de dur a terme aquesta activitat, manualment o fent servir algoritmes semiautomàtics 
d’unificació de variants. Paral·lelament, moltes institucions han elaborat pautes per 
intentar que els investigadors indiquin de manera uniforme la filiació als seus treballs. 
En els últims temps s’observa un creixent interès per desenvolupar identificadors 
unívocs d’organitzacions. El panorama actual resulta encara confús, amb múltiples 
iniciatives paral·leles, algunes en una fase inicial. Com a resultat, caldrà estar amatent 
al desenvolupament d’aquests projectes per verificar el seu grau de consolidació. En 
aquesta línia, els treballs del grup ORG ID semblen prometedors, especialment tenint 
en compte que neixen a l’empara d’una organització com ORCID que està demostrant 
bons resultats en la creació d’un identificador d’investigadors individuals . 

7. Referències 
Anderson, J.; Collins, P.; Irvine, J.; Isard, P.; Martin, B.; Narin, F; Stevens, K. (1988). On-
line approaches to measuring national scientific output: a cautionary tale. Science and 
Public Policy, 15 (3), 153-161. http://doi.org/10.1093/spp/15.3.153. 

 
Bador, P.; Lafouge, T. (2005). Authors’ affiliations and addresses in published articles : 

Lack of care penalizes French universities in international rankings. La Presse Médicale, 
34 (9), 633-636. 

 
Bilder, G.; Brown, J.; Demeranville, T. (2016). Organisation identifiers: corrent provider 

survey. 
https://orcid.org/sites/default/files/ckfinder/userfiles/files/20161031%20OrgIDProvid

erSurvey.pdf  
 

Borrego, Á. (2013). Sistemes d’identificació unívoca d’investigadors: Informe realitzat 
per encàrrec del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. 

http://hdl.handle.net/2072/212854. 
 
Casals, J.; Masagué, C. (2010). Recomanacions per a la correcta identificació d’autors i 
institucions de la Universitat de Barcelona en les publicacions científiques. 
http://hdl.handle.net/2445/34224. 

http://doi.org/10.1093/spp/15.3.153
https://orcid.org/sites/default/files/ckfinder/userfiles/files/20161031%20OrgIDProviderSurvey.pdf
https://orcid.org/sites/default/files/ckfinder/userfiles/files/20161031%20OrgIDProviderSurvey.pdf
http://hdl.handle.net/2072/212854
http://hdl.handle.net/2445/34224


La identificació unívoca d’institucions de recerca | 12 
 

 
 

 
FECYT (2007). Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la 

normalización del nombre de autores e instituciones en las publicaciones. 
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/2015_02_16_normalizacio

n_nombre_autor.pdf. 
 
Gálvez, C.; Moya-Anegón, F. (2006). The unification of institutional addresses applying 
parametrized finite-state graphs. Scientometrics, 69 (2), 323–345. 
https://doi.org/10.1007/s11192-006-0156-3.  
 
Gálvez, C.; Moya-Anegón, F. (2007). Standardizing formats of corporate source data. 
Scientometrics, 70 (1), 3–26. https://doi.org/10.1007/s11192-007-0101-0.  
 
García-Zorita, C.; Martín-Moreno, C.; Lascurain-Sánchez, M.L.; Sanz-Casado, E. (2006). 
Institutional addresses in the Web of Science: the effects on scientific evaluation. 

Journal of Information Science, 32 (4), 378-383. 
https://doi.org/10.1177/0165551506065813.  

 
Huang, S.; Yang, B.; Yan, S.; Rousseau, R. (2014). Institution name disambiguation for 

research assessment. Scientometrics, 99 (3), 823–838. 
https://doi.org/10.1007/s11192-013-1214-2.  

 
Laurel, H.; Bilder, G.; Brown, C.; Cruse; P.; Devenport, T.; Fenner, M.; Hoppermann, C.; 

Mori, A.; Pitts, A. (2017). ORG ID WG Product Principles and Recommendations. 
https://doi.org/10.23640/07243.5402047.v1. 

 
Orduña-Malea, E.; Ayllón, J.M.; Martín-Martín, A.; Delgado López-Cózar, E. (2017)The 

lost academic home: institutional affiliation links in Google Scholar Citations . Online 
Information Review, 41 (6), 762-781. https://doi.org/10.1108/OIR-10-2016-0302.  
 
Pentz, E.; Cruse, P.; Haak, L.; Warner, S. (2017). ORG ID WG Governance Principles and 
Recommendations. https://doi.org/10.23640/07243.5402002.v1 

 
Taşkın, Z.; Al, U. (2014). Standardization problem of author affiliations in citation 

indexes. Scientometrics, 98 (1), 347–368. https://doi.org/10.1007/s11192-013-1004-x.  
 
 

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/2015_02_16_normalizacion_nombre_autor.pdf
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/2015_02_16_normalizacion_nombre_autor.pdf
https://doi.org/10.1007/s11192-006-0156-3
https://doi.org/10.1007/s11192-007-0101-0
https://doi.org/10.1177/0165551506065813
https://doi.org/10.1007/s11192-013-1214-2
https://doi.org/10.23640/07243.5402047.v1
https://doi.org/10.1108/OIR-10-2016-0302
https://doi.org/10.23640/07243.5402002.v1
https://doi.org/10.1007/s11192-013-1004-x

