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Què és ORCID 

 ORCID és un identificador, format per 16 dígits i basat en la norma ISO 
27729:2012, que permet als investigadors disposar d'un codi 
d'autor persistent i inequívoc que els hi permet distingir clarament la seva 
producció científico-tècnica. D’aquesta manera, evitem confusions 
relacionades amb l’autoria d’activitats de recerca entre els investigadors 
diferents amb noms personals coincidents o semblants. 
 

 Permet una interacció correcta entre els diversos sistemes de recuperació 
com en les bases de dades bibliogràfiques. Així es possibilita l’enllaç de les 
activitats de recerca d'un mateix autor referenciades a diferents sistemes 
d'informació. 

 

 Per altra part, ORCID està integrant l'identificador en cicles de treball propis 
de la comunicació científica com, per exemple, la submissió d'articles als 
editors. 

 

Com es pot sol·licitar? 

• Els investigadors es poden registrar individualment a ORCID de forma 
gratuïta a https://orcid.org/register. 

• En el moment del registre, l'usuari pot activar dues alertes on rebrà les 
novetats relacionades amb ORCID i qualsevol canvi que afecti el propi 
registre personal. 

 

 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=44292�
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=44292�
https://orcid.org/register�
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=44292�


                                                                                         
 

 
 

Quines dades es poden detallar al registre ORCID? 

  

Una vegada tinguem el registre ORCID, hem d’omplir les següents dades:  

Informació personal 

• En el cas de la casella "Email", es recomana una adreça de correu electrònic 
institucional. 

• La casella "Other names" permet la inclusió de possibles variants del nom 
personal amb què un mateix autor pot ser referenciat als diversos sistemes 
d'informació (en cas que es vulgui introduir més d'una forma variant, cal fer-
ho separant-les mitjançant un punt i coma). 

 

 

Publicacions científico-tècniques 

• La inclusió de les publicacions de cada investigador al registre ORCID es pot 
fer de forma manual o de forma automàtica, en cas que aquestes tinguin un 
DOI (Digital Object Identifier). ORCID també està sincronitzat amb altres 
bases de dades com, per exemple, Web of Knowledge. 

• Aquesta inclusió es pot fer activant la icona "Update" de l'apartat "Works" 
de la interfície 

 

 

 

http://pcs.webofknowledge.com/SessionError.cgi?DestApp=UA&CSID=2DcEgoNGoNo5EMf54Ie&Error=Server.sessionNotFound�
http://pcs.webofknowledge.com/SessionError.cgi?DestApp=UA&CSID=2DcEgoNGoNo5EMf54Ie&Error=Server.sessionNotFound�


                                                                                         
 

 
 

 

Quins nivells de confidencialitat existeixen? 

 

 

La informació marcada amb el nivell "Públic" es mostra públicament i pot ser 
emprada per qualsevol usuari 

La informació marcada amb el nivell "Limited" pot ser visualitzada per 
l'investigador i per terceres persones de la seva confiança 

La informació marcada amb el nivell "Private" només pot ser visualitzada per 
l'investigador (no per tercerces persones) 

Podeu trobar més informació sobre la política de privacitat d'ORCID a la següent 
adreça: 

 http://about.orcid.org/privacy-policy 

Es pot modificar la informació registrada a ORCID en qualsevol moment mitjançant 
la icona Update", que apareix en tots els apartats. 

 

http://about.orcid.org/privacy-policy�
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