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 Els investigadors signen els articles de 
manera diferent al llarg de la seva carrera

Identificadors: situació actual
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Perfil ORCID
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 Els investigadors signen els articles de manera 
diferent al llarg de la seva carrera

 Utilitzen diferents maneres de fer referència a la 
institució a la qual pertanyen (universitat, centre, 
departament, grup de recerca...)

 Els investigadors sovint fan recerca en diferents 
institucions al llarg de la seva carrera

 Les institucions poden canviar de nom

 Resultat: es fa difícil la cerca de la producció 
científica dels investigadors

Identificadors: situació actual
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 Avantatges com investigador/avaluador

• Identificar inequívocament els resultats de la recerca
(publicacions, patents.....) amb l’investigador,
independentment de com signi les publicacions i en quina
institució faci la recerca

• Facilitar la recerca de les publicacions, tant les del propi
autor com les d’altres autors

• Facilitar el coneixement del impacte de la recerca, índex
bibliomètrics (índex H, cites...)

• Pot ser un complement molt útil a l’hora d’avaluar

Identificadors
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 Actualment, bases de dades diferents treballen amb 
identificadors diferents (Researcher ID de la WoS, 
Identificador Scopus...)

 Es possible que un mateix autor tingui dos o tres 
indicadors diferents dintre de la mateixa base de 
dades

 Un identificador únic facilitaria les coses: ORCID

• WoS permet cercar les publicacions d’un autor utilitzant l’ORCID.

• Scopus no permet introduir l’ORCID en la cerca 

• Scopus ha incorporat el “Author search” en base al seu identificador

• Algunes revistes demanen l’ORCID quan s’envia una publicació

Identificador únic
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Adding ORCID to Co-Authored submission
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ISI‐WoS
Thomson Reuters

Researcher 
ID

SCOPUS
Elsevier

Author 
search

Google 
Scholar 
Mis citas

ORCID

Base de dades des de 1945 des de1996 molt 
extensa

Revistes 8.000  19.000 
Eines per anàlisis JCR SJR
Recerca organitzada Si Si No
Fiabilitat Molt bona Molts errors Incomplerta Molt bona Duplicats
Detecta el que està 
carregat

‐ Si ‐ Si
automatic Si No

Volcat a ORCID. Es 
poden seleccionar els 
registres a carregar

Si
selectiva

Si
Tot o Res No

Format  de                       
presentació ++ ++ +++ Informacio  

insuficient

Contingut del registre Complert Complert Complert Complert Complert Molt complert al 
desplegar el registre

Facilitat d'us ++ +++ +++ +
Immediatesa + + ++ ++ +++ ?
Actualització dels     
registres

Automàtica No Automàtica Automàtica Automàtica ? De moment no

Pagament Si Si SI No No

Buscador per: RID number
ORCID number ORCID number: No No

Perfil public Si
Opcional

Si
No opcional

Si
Opcional

Si
Opcional

Index H/cites Si Si Si Si Si No aplica

Gestio de referencies EndNote
RefWorks ‐ Mendeley

Zotero ‐ Si
exportar No aplica

Comparativa
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Researcher ID profile
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Scopus
Author search
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Perfil ORCID
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Google Scholar: Mis citas
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 Inconvenients que troba l’investigador
 Els investigadors no tenen suficient informació sobre la 

importància dels identificadors.
 Proliferació de plataformes, bases de dades, perfils, 

portals de recerca, CVN, DRACs ........
 Tenir actualitzades i correctes els tots els registres dels 

diferents perfils requereix molt temps a l’investigador

 Perills
 Utilitzar els indicadors de les bases de dades com eina 

per avaluacions, especialment per que algunes son 
incompletes i/o contenen errors.

Identificador únic
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 Es fa imprescindible la utilització d’un indicador únic.
 Conscienciar els investigadors de la seva utilitat.
 El bolcat de la informació hauria de ser automàtica (o 

quasi)

 Si ORCID pretén ser l’identificador universal, ha de 
millorar......

Conclusions
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