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Per què cal un identificador per als investigadors? 

 L’ambigüitat en els noms dels investigadors i les seves filiacions és un problema crític i omnipresent en 
els sistemes d’informació (bases de dades, catàlegs, etc.) i en les anàlisis bibliomètriques. Sovint s’hi 
troben duplicats –diferents maneres d’un nom-, noms personals coincidents o semblants, canvis de 
nom, diferents filiacions, etc. 

 Un identificador per a cada investigador garanteix la completa, correcta i inequívoca atribució de les 
seves activitats de recerca. 

 Els identificadors són un mètode efectiu per poder enllaçar/unificar les activitats de recerca referen-
ciades en diferents sistemes d’informació (per exemple, en els sistemes de gestió de la recerca, en els 
repositoris institucionals, etc.) de la pròpia universitat i en el Portal de la Recerca de Catalunya.   

 

 

 

 

Per què s’ha seleccionat ORCID? 

 És l’únic d’abast internacional pensat específicament per a la identificació de científics, és gratuït, obert 
i segueix la norma ISO. 

 S’està integrant en els cicles de treball propis de la comunicació científica com, per exemple, en la 
submissió d’articles als editors. 

 Té el suport dels principals editors (Nature, Elsevier, Wiley, IEEE, ACS, AIP, Sage, Springer, Wiley, 
Hindawi...) i d’institucions d’investigació (CERN, MIT, CalTech...). 

 Permet importar/integrar les publicacions existents en les principals bases de dades (Scopus, CrossRef, 
properament ISI WoS...). 
 

 

Bones pràctiques per fomentar la creació i ús del codi ORCID 

1. Fomenteu la creació del codi ORCID entre els investigadors de la universitat amb el correu electrònic 
institucional i fent constar la filiació mitjançant el formulari disponible a: https://orcid.org/register. 

2. Demaneu el codi ORCID com a dada obligatòria/requisit en les convocatòries internes. 
3. Incentiveu l’ús del codi per part del propi investigador quan publiqui nous treballs. 
4. Creeu en el sistema de gestió de la recerca i en altres sistemes d’informació de la vostra universitat 

(repositori, catàleg de la biblioteca, base de dades de personal, etc.) un camp que permeti incloure el 
codi ORCID en el registre de l’investigador. 

5. Recomaneu als investigadors que introdueixin el seu codi ORCID  en el sistema de gestió de la recerca 
6. Lidereu, difoneu, formeu i doneu suport en la creació i ús del codi ORCID a través del vicerectorat de 

recerca, de l’oficina de gestió de la recerca, de la biblioteca... i designeu-ne un responsable. 

7. Elaboreu material de difusió en el que quedin clars els avantatges que obtindrà l’investigador al crear i 
usar aquest codi. 

                                                 
i Aquest document ha estat elaborat per la Comissió de treball del Portal de la Recerca de Catalunya formada per un 
representant de les universitats següents: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat 
Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, 
Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, Universitat Ramon Llull i Universitat 
Internacional de Catalunya. 
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