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Què és ORCID 
ORCID és un identificador únic i persistent, 
format per 16 dígits, que permet distingir de 
manera unívoca la producció científica d'un 
investigador.  
• Per què el necessito? 
• Com el puc obtenir? 
• Quines dades apareixen en el meu perfil ORCID? 
• Quin nivell de confidencialitat puc establir al meu 

perfil ORCID? 
• Com incorporo ORCID al GREC 
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Per què el necessito? 
 Per evitar confusions relacionades amb l'autoria, per exemple, la 

signatura dels articles de recerca d'investigadors diferents amb noms 
personals coincidents o similars, o per evitar la dispersió de la 
producció científica d'un mateix autor. 

 Per formar part del futur Portal de la Recerca de Catalunya, projecte de 
la Secretaria d'Universitats i Recerca liderat des del Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC), amb l'objectiu de crear un únic punt 
d'accés on es visualitzi i difongui tota l'activitat investigadora feta a 
Catalunya. 

 Per fer més visible el currículum: des del Web of Science, Scopus, 
CrossRef, PubMed o Mendeley, pots assignar els teus articles per tal 
que siguin visibles a ORCID. 

 Per comunicar-se amb la comunitat científica, per exemple, quan 
s'envien articles als editors, a l'enviar documents als repositoris 
institucionals, etc. 

 Per poder, en un futur, participar en les convocatòries i els ajuts tant 
d'àmbit nacional com internacional. 3 

http://www.csuc.cat/ca/novetat/universitats-catalanes-acorden-l-us-de-l-identificador-orcid-per-als-seus-investigadors
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.636fb8b85d91b1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=eeaac131d66b8310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=eeaac131d66b8310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.cesca.cat/ca/el-csuc
http://www.cesca.cat/ca/el-csuc
http://m2id.org/top


Com el puc obtenir? 
El registre a ORCID és gratuït i ràpid. Per registrar-vos 
accediu a: http://orcid.org/register:  

 
1. Utilitzeu el correu institucional per registrar-vos. Si voleu 

utilitzar altres adreces de correu, tindreu l'opció d'afegir-
les en l'apartat d'informació personal. 

2. Seleccioneu el nivell de privacitat que voleu pel vostre 
perfil: públic, limitat o privat. 

3. Podeu escollir quines notificacions voleu rebre. 
4. Heu d'acceptar la política de privacitat i condicions d'ús. 
5. Registreu-vos. 
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http://orcid.org/register


Model: 
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Quines dades apareixen en el 
meu perfil ORCID? 

Una vegada disposem d'un identificador 
ORCID, podem incloure més informació al 
nostre perfil: 

 
1. Informació personal. 
2. Publicacions científiques. 
3. Filiació institucional. 
4. Formació acadèmica. 
5. Subvencions. 6 



1. Informació personal:  

 Nom públic: la forma en que preferim que 
aparegui el nostre nom. Aquest és el nom que 
apareix a la part superior del teu perfil ORCID.  

 Altres noms: noms addicionals o variants del nom 
personal, per exemple un àlies, diferents formes 
del cognom. Es poden afegir tants noms com 
calgui només cal separar-los amb un punt i coma. 

 Correu electrònic: es recomana posar el correu 
institucional en primer lloc, si es vol es poden 
incloure altres correus electrònics. 
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2. Publicacions científiques: 

Les publicacions d'un autor es poden introduir 
de dues maneres: manual o automàticament.  
 
  Introducció de publicacions manualment: 

Obras > Agregar Trabajo Manualmente  
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 Introducció de publicacions 
automàticament a partir d'altres fonts 
d'informació: quan un document tingui un 
DOI o estiguin incloses a CrossRef Metadata 
Search, Scopus, Europe PubMed Central, 
ResearcherID, Mendeley, etc. Obras 
>Importar Trabajos 
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http://search.labs.crossref.org/
http://search.labs.crossref.org/
http://www.scopus.com/
http://europepmc.org/orcid/import
http://wokinfo.com/researcherid/orcid-update/
http://m2id.org/top
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3. Filiació institucional:  

Podreu afegir la filiació institucional en 
l'apartat Empleo > Agregar Empleo 
Manualmente 
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4. Formació acadèmica: 

Podreu detallar la vostra formació acadèmica 
en l'apartat Educación > Agregar Educación 
Manualmente  
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5. Subvencions: 

Podreu incloure informació referent a 
subvencions o fonts de finançament rebuts 
en l'apartat Funding > Agregar el 
financiamiento manualmente  

17 



18 



Quin nivell de confidencialitat puc 
establir al meu perfil ORCID? 

La formació continguda en el perfil d'ORCID pot tenir 
tres nivells de confidencialitat. Es pot establir un 
nivell per a cada un dels apartats: informació 
personal, publicacions científiques, filiació 
institucional, formació acadèmica i subvencions.  
•                : la informació marcada com a "tots" (públic) pot 

ser vista per qualsevol persona que accedeixi a la pàgina 
web ORCID. 

•                : la informació marcada com a "persones de 
confiança" (limitat) pot ser vista per qualsevol persona amb 
autorització. 

•                 : la informació marcada com a "només jo" (privat) 
només pot ser vista per l'investigador. 
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http://support.orcid.org/knowledgebase/articles/124518-orcid-privacy-settings


Com incorporo ORCID al GREC? 
Una vegada obtingueu el vostre ID ORCID, és 
convenient que l'incorporeu al GREC, gestor 
de la recerca de la UdG. Accediu a l'apartat 
Dades personals, Identificadors d'investigador. 
D'aquesta manera facilitareu que s'identifiqui 
de manera unívoca la vostra recerca.  
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GREC 
ORCID 

 • Incorporar el codi ORCID al GREC: https://webgrec.udg.edu/ 

 

https://webgrec.udg.edu/


GREC 
ORCID • Des de l’entorn Dades personals accedirem al camp Dades 

generals 



GREC 
ORCID • Amb el menú Edita i l’opció Modifica obrim el camp per a 

accedir a Identificadors d'investigador 



GREC 
ORCID • És important que un cop hem posat el codi ORCID es pugui 

enviar el currículum a actualitzar a la base de dades 
institucional. Aquesta acció la fem a través del menú 
Desconnecta i amb l’opció Desconnecta i tramet les 
actualitzacions del teu CV a la base de dades institucional 



GREC 
ORCID 

Tot i que la plataforma dins el GREC ja està preparada, a data 
d’avui només es visualitza l’ORCID en els models curriculars 
no oficials: 
 

•  Model Complet i únicament en els formats HTML, 
PDF i RTF. 

 
Fins que els organismes oficials com la Fecyt en el seu editor 
CVN, AQU, etc. , no incorporin en els seus models curriculars 
aquest camp no el podrem mostrar. 
 
 

En quins models curriculars apareix el codi ORCID ? 



GREC 
ORCID 

• Per extreure  un currículum en model Complet hem d’anar a 
Genera Informes – A partir de dades al meu CV: 

 

Com obtenir el model Complet amb el codi ORCID? 



GREC 
ORCID 

Encara no es podrà 
mostrar aquest 

camp en el format 
CVN 



GREC 
ORCID 

 
• Model Complet – format HTML 



GREC 
ORCID 

 
• Model Complet –format RTF 



Més informació  
 Bones pràctiques de les universitats catalanes per 

fomentar la creació i l’ús del codi ORCID entre els 
seus investigadors. 

 Elsevier. What is ORCID? 
 ORCID. Què és ORCID?; Create an iD: Website 

User; Preguntas frecuentes; Feedback & Support 
for ORCID; Estadísticas ORCID 

 Garcia, C. ORCID: un sistema global para la 
identificación de investigadores. El profesional de 
la información. Vol. 21, no. 2 (marzo-abril 2012), p. 
210-212.  

 Crea tu perfil académico con ORCID  30 

http://blog.csuc.cat/wp-content/uploads/2014/05/ORCID_Bonespractiques.pdf
http://blog.csuc.cat/wp-content/uploads/2014/05/ORCID_Bonespractiques.pdf
http://blog.csuc.cat/wp-content/uploads/2014/05/ORCID_Bonespractiques.pdf
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/orcid
http://orcid.org/sites/about.orcid.org/files/CAT_ResearchOrganizations.pdf
http://support.orcid.org/knowledgebase/articles/171598-create-an-id-website-user
http://support.orcid.org/knowledgebase/articles/171598-create-an-id-website-user
http://orcid.org/faq-page
http://support.orcid.org/knowledgebase/articles/171598-create-an-id-website-user
http://support.orcid.org/knowledgebase/articles/171598-create-an-id-website-user
https://orcid.org/statistics
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2012/marzo/14.pdf
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2012/marzo/14.pdf
http://biblioguias.ulpgc.es/orcid_crear_perfil


Per més informació contacteu amb 
biblioteca.projectes@udg.edu  



Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica (OITT) 
Universitat de Girona 

Parc Científic i Tecnològic - Edifici Jaume Casademont  
Pic de Peguera, 15 (La Creueta) 

17003 Girona 
Tel. +34 972 418 251– Fax +34 972 418 896 

bustia.oitt@udg.edu – www.udg.edu/larecerca 
 

Telèfon: 972 41 96 09 
A/e: suport.grec@udg.edu 

Mariló Graciano. Suport a l’usuari 

Jordi Saperas. Estadístiques i avaluacions 

Jordi Sauleda. Suport informàtic 
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http://www.udg.edu/larecerca
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