
 
 

 

 

Sistemes d’identificació unívoca d’investigadors 
 

Informe realitzat per encàrrec del Consorci de Biblioteques 

Universitàries de Catalunya 

(Doc. 13/39) (B3dd\Portal recerca\Informe_identificadors_Def.pdf) 

 
Ángel Borrego 
Universitat de Barcelona 
Facultat de Biblioteconomia i Documentació 
borrego@ub.edu 
 
Abril de 2013 
 

 

  



 Sistemes d’identificació unívoca d’investigadors | 2 
 

 
 

Sumari 

1. Introducció ............................................................................................................................ 3 

2. Iniciatives internacionals ....................................................................................................... 5 

VIAF (Virtual International Authority File) ................................................................................ 5 

ISNI (International Standard Name Identifier) .......................................................................... 6 

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) .......................................................................... 7 

3. Iniciatives nacionals............................................................................................................... 8 

CRIStin (Noruega) ...................................................................................................................... 8 

Digital Author Identifier (Països Baixos) .................................................................................... 8 

Lattes (Brasil) ............................................................................................................................. 9 

Names Project (Regne Unit) .................................................................................................... 10 

NLA Persistent Identifier (Austràlia) ........................................................................................ 11 

Researcher Name Resolver (Japó)........................................................................................... 11 

4. Projectes de bases de dades comercials ............................................................................. 12 

ResearcherID ........................................................................................................................... 12 

Scopus Author ID ..................................................................................................................... 13 

Google Scholar Citations ......................................................................................................... 14 

5. Conclusions ......................................................................................................................... 15 

Quins sistemes d’identificació unívoca d’autors existeixen? .................................................. 15 

Quin és el grau d’integració dels sistemes existents? ............................................................. 15 

Com seleccionar i implementar un sistema d’identificació unívoca a un portal de la recerca 

de Catalunya? .......................................................................................................................... 18 

 

 

 

 

 
 

  



 Sistemes d’identificació unívoca d’investigadors | 3 
 

 
 

1. Introducció 
Un dels primers passos en la creació d’una plataforma d’accés a la informació científica és la 
identificació unívoca dels investigadors que han desenvolupat aquesta recerca. Només així 
serà possible assignar les publicacions —o altres resultats de l’activitat científica— a un 
determinat individu. 
 
La identificació precisa de la producció científica d’un investigador està lluny de ser una tasca 
senzilla. Posarem un exemple: Jordi Suriñach Caralt és director de l'Institut de Recerca en 
Economia Aplicada Regional i Pública de la Universitat de Barcelona. Si intentem recuperar la 
seva producció científica a través del  Web of Knowledge, una cerca per l’autor “Surinach J*” 
ens retorna 66 documents (figura 1), la majoria del nostre autor, i d’altres, publicats a revistes 
de ciències de la salut, que probablement corresponen a un autor homònim. 
 

Figura 1. Cerca al Web of Knowledge de la producció de “J Suriñach” 
 

 
 
 
D’altra banda, la cerca “Caralt JS*” ens retorna tres documents més de l’investigador que ens 
serveix d’exemple que no havien estat recuperats en la primera consulta (figura 2). 
 
 
  

Article de JM Suriñach, 

Vall d’Hebron 

Articles de J Suriñach, 

UB 
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Figura 2. Cerca al Web of Knowledge de la producció de “JS Caralt” 
 

 
 
 
La desambiguació dels investigadors és, doncs, un problema ben identificat a l’àmbit de la 
comunicació científica i al qual diverses iniciatives han intentat donar resposta durant els 
últims anys1. 
 
L’objectiu del present informe és descriure alguns dels projectes més rellevants en aquest 
terreny. Amb aquesta finalitat, el treball s’estructura en quatre parts. En primer lloc es 
descriuen les característiques de tres iniciatives internacionals per a la identificació unívoca 
d’autors: VIAF, ISNI i ORCID. A continuació s’analitzen sis projectes similars d’abast nacional. 
Més endavant es comenten tres iniciatives més, lligades a bases de dades comercials. 
L’informe finalitza amb un seguit de conclusions derivades de l’anàlisi comparatiu dels 
projectes descrits. 

  

                                                           
1
 Enserink, M. (2009). Are you ready to become a number? Science, 323, 1662-1664. 

 

Articles addicionals de   

J Suriñach, UB 
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2. Iniciatives internacionals 
Els intents d’identificar unívocament els autors de productes bibliogràfics són tan antics com 
els primers catàlegs de biblioteca i, de fet, el control d’autoritats2 continua sent un element 
fonamental en la creació i manteniment d’un catàleg. Fruit de les possibilitats d’intercanvi de 
dades que ofereix la tecnologia, durant els últims anys han sorgit iniciatives que busquen 
treballar en el control d’autoritats en col·laboració. Resumim a continuació els projectes més 
importants en aquest àmbit. 

VIAF (Virtual International Authority File) 

www.viaf.org 
VIAF és un fitxer d’autoritats d’abast internacional. Es tracta d’un projecte hostatjat per OCLC 
en el que participa una vintena llarga de biblioteques nacionals d’arreu amb la finalitat de 
reduir els costos d’aquesta tasca i incrementar la utilitat dels fitxers d’autoritats posant en 
comú els mantinguts per diferents biblioteques. 
 
A tall d’exemple, la figura 3 presenta el registre a VIAF de l’arqueòleg Eudald Carbonell i Roura. 
A més de l’identificador VIAF assignat a aquest autor, observem les formes acceptades als 
catàlegs d’autoritats de diverses de les biblioteques nacionals que participen al projecte 
(Library of Congress, Deutsche Nationalbibliothek, Biblioteca Nacional de España, etc.). 
 

Figura 3. Exemple de registre VIAF 
 

 
 

  

                                                           
2
 En biblioteconomia, el control d’autoritats és el procés d’organitzar la informació bibliogràfica 

disponible en un catàleg assignat un nom únic a cada entitat (un autor, una organització, una matèria, 
etc.). Aquests formes úniques són assignades de manera consistent en tot el catàleg per descriure 
l’entitat en qüestió, independentment de les variants que pugui haver en forma de pseudònims, variants 
ortogràfiques, etc. 

Identificador VIAF 

Formes acceptades a 

diversos catàlegs 
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ISNI (International Standard Name Identifier) 

www.isni.org  
ISNI 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. L’ISNI forma part d’una família d’estàndards 
internacionals per a la identificació de productes culturals que inclou, entre d’altres, l’ISBN per 
a llibres, l’ISSN per a revistes, l’ISAN per a audiovisuals, el DOI per a documents electrònics, 
etc.  
 
A finals de 2011 es va posar en marxa el projecte amb una base de dades d’identificadors 
creada, primordialment, a partir de les dades de VIAF i d’altres aportades pels membres de la 
ISNI Registration Authority que, el març de 2013, estava formada per la Conference of 
European National Libraries (CENL), la International Confederation of Societies of Authors and 
Composers (CISAC), la International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO), 
la International Performers Database Association (IPDA), Online Computer Library Center 
(OCLC) i ProQuest. L’assignació de nous codis d’identificació es duta a terme per les agències 
autoritzades. El març de 2013 existien dues agències que assignaven codis ISNI: Bowker —
principalment a individus i editorials— i Ringgold —primordialment a organitzacions. 
 
A la figura 4 podem observar el registre ISNI corresponent, novament, a Eudald Carbonell. A la 
part inferior de la imatge es pot observar l’enllaç a la seva fitxa VIAF que sembla ser la font 
d’on s’han obtingut les dades per a la creació del registre ISNI. Així mateix, es pot apreciar que 
un identificador ISNI consisteix en 16 dígits agrupats en quatre grups de quatre dígits. 
 

Figura 4. Exemple de registre ISNI 
 

 

Identificador ISNI 
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ORCID (Open Researcher and Contributor ID) 

www.orcid.org 
ORCID és un codi per identificar de manera unívoca investigadors. Aquest projecte es va 
desenvolupar a partir del software utilitzat per Thomson Reuters per al seu sistema 
ResearcherID3, emprat per a la identificació d’autors al Web of Knowledge, si bé els codis 
assignats per ambdues iniciatives no són coincidents. 
A diferència dels dos projectes descrits anteriorment, ORCID s’adreça específicament a la 
identificació de científics, si bé és cert que VIAF i ISNI també tenen cobertura d’investigadors, 
primordialment autors de monografies disponibles a les biblioteques nacionals que participen 
a ambdós projectes i com a resultat de la implicació a ISNI de ProQuest, una empresa 
productora de bases de dades d’informació científica. A la pàgina web d’ISNI s’insisteix en què, 
malgrat tractar-se de projectes diferents adreçats a comunitats diferents, s’estan realitzant 
esforços de coordinació entre ambdues iniciatives i els identificadors ORCID compleixen 
l’estàndard ISNI, és a dir, són codis numèrics de 16 dígits agrupats en quatre blocs de quatre 
dígits. ISNI ha reservat un conjunt de codis per al projecte ORCID de manera que no hi hagi 
solapaments en les assignacions d’identificadors. No obstant, malgrat que un autor tingui un 
codi ISNI no figura necessàriament a la base de dades ORCID. Així, una cerca d’Eudald 
Carbonell a la base de dades ORCID no retorna cap resultat. 
 
A la figura 5 veiem un exemple de registre ORCID. Es pot observar que, a més de l’identificador 
ORCID, el registre inclou l’identificador Scopus d’aquest mateix autor. La raó és que, en el 
moment de crear el seu perfil a ORCID, un investigador pot importar la seva producció 
bibliogràfica des de la base de dades Scopus, on els autors també estan identificats amb un 
codi. 

Figura 5. Exemple de registre ORCID 
 

 
                                                           
3
 Malgrat que ORCID es defineix com a una organització sense ànim de lucre en la qual Thomson Reuters 

és només un dels membres, aquesta associació desperta alguns recels, com posa de manifest Keith 
Jeffery (Research Councils UK): “Despite all protestations to being a not-for-profit neutral organisation 
ORCID is in fact controlled by Thomson-Reuters and the ORCID ID is really the T-R researcher ID.” 
Fergurson, N. (2012). Stakeholder use cases and identifier needs. Report Two – What technical systems 

would need to interoperate with any identifier infrastructure? When does an individual become a 

‘researcher’? http://repository.jisc.ac.uk/570/. 
 

Identificador 

ORCID 
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3. Iniciatives nacionals 
Un projecte recent del JISC al Regne Unit va abordar una revisió similar a la del present estudi 
en un intent de seleccionar un identificador únic per als investigadors britànics4. Un dels 
informes realitzats en el curs d’aquell projecte va enquestar els responsables de nou projectes 
nacionals d’identificació unívoca d’autors —set van contestar un qüestionari i, pels altres dos, 
es va recopilar informació de les seves pàgines web i de diverses publicacions5. Les conclusions 
de l’autora posen de manifest que la major part dels sistemes són de creació recent —posats 
en marxa durant els últims 5 o 6 anys— i, en conseqüència, immadurs pel que fa a la seva 
integració amb la resta d’infraestructures de recerca dels seus països. No obstant, aquesta 
integració amb altres sistemes en processos d’assignació de fons de recerca, recollida de dades 
estadístiques o avaluació de l’activitat científica són els principals beneficis de la creació d’un 
sistema nacional d’identificació. Malgrat que alguns d’aquests projectes havien tingut contacte 
amb els tres sistemes internacionals descrits al capítol anterior, la relativa immaduresa de tots 
ells feia que, el novembre de 2011, el futur encara fos encara incert respecte a les possibilitats 
d’integració de tots ells. 
 
A continuació descrivim breument les característiques de sis d’aquests projectes. 

CRIStin (Noruega) 

http://www.cristin.no  
En realitat CRIStin és, com suggereix el seu nom, un “CRIS” (Current Research Information 
System), és a dir, un sistema d’informació científica de les universitats i centres de recerca 
noruecs. Segons la informació que s’ofereix a la seva pàgina web, els investigadors són 
identificats amb un codi d’11 dígits, si bé no hem pogut obtenir cap exemple de registre d’un 
investigador en el qual aparegui aquest codi. 
 

Digital Author Identifier (Països Baixos) 
http://www.surf.nl/en/themas/openonderzoek/infrastructuur/pages/digitalauthoridentifierdai.aspx  

El Digital Author Identifier és un codi assignat als investigadors afiliats a les universitats i 
instituts de recerca dels Països Baixos que, segons la informació de la seva pàgina web, és 
compatible amb l’estàndard ISNI. Aquest codi és utilitzat per a la identificació dels autors a 
Narcis, el portal de la recerca dels Països Baixos. 
 
  

                                                           
4
 Consultation on Unique Identifiers for Researchers. http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/ 

di_researchmanagement/researchinformation/idvalidation.aspx. 

 
5
 Hill, A. (2011). Report on National Approaches to Research Identification Systems. Prepared for the JISC 

Researchers Identifier Task and Finish Group. http://repository.jisc.ac.uk/id/eprint/567. 
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Figura 6. Exemple de registre a Narcis que inclou el Digital Author Identifier 
 

 
 

Lattes (Brasil) 

http://lattes.cnpq.br  
A l’igual que CRIStin, Lattes és una mena de sistema d’informació científica nacional que inclou 
els curricula de tots els investigadors de Brasil, incloent-hi estudiants de màster i de doctorat. 
 

Figura 7. Exemple de registre a Lattes 
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Names Project (Regne Unit) 

http://names.mimas.ac.uk 
Names és un projecte per identificar de manera unívoca els investigadors i institucions 
científiques del Regne Unit. Segons la informació subministrada a la seva web té identificats 
més de 47.000 investigadors, tot i que la informació facilitada per a cada investigador és molt 
escassa (vegeu, per exemple, el registre de la figura 8). 
 

Figura 8. Exemple de registre a Names Project 
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NLA Persistent Identifier (Austràlia) 

http://ands.org.au/guides/cpguide/cpgidentifiers.html 
A diferència de la majoria de projectes que venim de comentar, en el cas australià la motivació 
per crear un sistema d’identificació va néixer de la necessitat d’identificar els autors de 
materials en una biblioteca digital. És a dir, el seu origen està en un problema bibliogràfic com 
el que motiva la creació de les autoritats a un catàleg bibliogràfic i no en un intent d’identificar 
unívocament tots els investigadors d’una regió. 

 
Figura 9. Exemple de registre de NLA Persistent Identifier 

 

 
 
 

Researcher Name Resolver (Japó) 

http://rns.nii.ac.jp  
Finalment, un altre sistema nacional d’identificació unívoca d’autors emprat, en aquest cas, a 
Japó. 
 

Figura 10. Exemple de registre a Researcher Name Resolver 
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4. Projectes de bases de dades comercials 
Web of Knowledge i Scopus són les dues bases de dades multidisciplinars més utilitzades per a 
l’avaluació de l’activitat científica a nivell internacional. Ambdues han hagut de fer front a la 
dificultat d’identificar unívocament els autors de publicacions científiques6. En el cas de l’eina 
cronològicament més antiga, Web of Knowledge, hem de tenir present que els seus orígens es 
remunten als índexs de citació impresos que van aparèixer a la dècada dels anys seixanta del 
segle passat. Es tractava de productes en paper que, per una simple qüestió d’economia, 
havien de limitar la identificació dels autors al seu cognom i la inicial del seu nom, la qual cosa 
aviat va produir problemes d’homonímia. 

ResearcherID 

www.researcherid.com 
Com a conseqüència dels problemes que acabem d’exposar, Web of Knowledge va posar en 
marxa l’any 2008 un dels primers sistemes d’identificació unívoca d’investigadors assignant-los 
un codi alfanumèric —una lletra acompanyada de vuit dígits dividits en dos grups de quatre. 
 
Cal destacar que, en aquest projecte, no és un gestor de la base de dades qui assigna un codi a 
un autor i intenta agrupar la seva producció bibliogràfica, sinó que és el propi investigador qui 
recupera les seves publicacions de la base de dades sota un perfil que ell mateix crea —i que, 
posteriorment, haurà de mantenir actualitzat. Els perfils dels investigadors són públics i venen 
acompanyats d’alguns indicadors bibliomètrics relatius al nombre de citacions rebudes per 
cada publicació que serveixen d’incentiu als investigadors per a la creació del seu perfil.  
  

Figura 11. Exemple de registre a ResearcherID 
 

 

                                                           
6
 Sembla que PubMed també ha valorat la creació d’un sistema unívoc d’identificació dels autors, 

malgrat que desconeixem si finalment s’ha implementat. PubMed Author ID Project. (2010). NLM 

Technical Bulletin, 377, http://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/nd10/nd10_pm_author_id.html. 
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Scopus Author ID 

En el cas de Scopus, l’identificador és assignat pels gestors de la base de dades per a la 
identificació unívoca de cada autor indexat. No obstant, a l’igual que en el cas de ResearcherID, 
els investigadors poden reclamar la seva producció perquè sigui agrupada sota una única 
entrada. En aquest cas, l’objectiu de l’identificador és facilitar la cerca en la base de dades i els 
perfils no són públics, sinó que només estan disponibles per als subscriptors. 
 

Figura 12. Exemple de registre a Scopus Author ID 
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Google Scholar Citations 

www.google.com/intl/en/scholar/citations.html 
Finalment, Google Scholar Citations és una eina similar que permet als investigadors crear el 
seu propi perfil reclamant la seva producció d’entre la indexada per Google Scholar. 
 

Figura 13. Exemple de registre a Google Scholar 
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5. Conclusions 
La revisió dels principals projectes d’identificació unívoca d’investigadors posa de manifest la 
coexistència de diferents esquemes amb finalitats similars o idèntiques. Segurament aquesta 
abundància de propostes és lògica si tenim en compte que, a la nostra vida social i laboral, 
també emprem diversos sistemes d’identificació —DNI, passaport, número d’afiliació a la 
Seguretat Social, número d’identificació al nostre centre de treball, etc.— i resultarà molt 
difícil que un de sol adquireixi el reconeixement suficient com per esdevenir únic7. 
 
A continuació, resumim les característiques dels principals sistemes d’identificació existents, 
les seves possibilitats d’integració i fem algunes consideracions sobre l’elecció i possible 
implementació d’un d’ells per a la seva utilització en un portal de la recerca de Catalunya. 

Quins sistemes d’identificació unívoca d’autors existeixen? 

A nivell internacional, VIAF és un projecte que s’adreça a millorar la col·laboració en el 
manteniment de catàlegs d’autoritats a biblioteques. Per la seva banda, ISNI té per objectiu la 
identificació de productors de continguts culturals. En realitat, cap dels dos projectes està 
orientat a la identificació unívoca d’investigadors, tot i que ambdós inclouen registres de 
científics, principalment autors de monografies. 
 
Pel que fa als sistemes adreçats exclusivament a la comunitat investigadora, trobem ORCID a 
nivell internacional8 i un ampli ventall de sistemes nacionals que potser en el futur acordin 
algun tipus d’integració9. Cal tenir present que la posada en marxa d’ORCID és encara recent ja 
que, malgrat que el projecte es va iniciar en 2009, no va llençar els seus serveis fins al darrer 
trimestre de 2012. 
 
Finalment, existeixen protocols d’identificació d’autors lligats a productes bibliogràfics 
comercials. En aquest cas, sembla que la seva voluntat d’integració amb ORCID és clara i tant 
Elsevier, productor de Scopus, com Thomson Reuters, productor de Web of Knowledge, són 
sponsors d’ORCID10. 

Quin és el grau d’integració dels sistemes existents? 

Resulta difícil donar resposta a aquesta pregunta a partir, únicament, de la informació 
publicada al voltant de cadascun del projectes, malgrat que sovint a les seves pàgines web es 
menciona la col·laboració entre iniciatives. Sembla clar, no obstant, que VIAF ha servit de base 
per a l’assignació de codis ISNI i que, d’altra banda, ISNI i ORDID són sistemes compatibles que 

                                                           
7
 Thomas B. Hickey (Chief Scientist a OCLC) resumeix algunes de les raons que, en la seva opinió, fan 

impossible l’existència d’un únic esquema internacional d’identificació. Entre d’altres cita raons 
històriques ―moltes iniciatives resulten de la fusió de llistats d’individus recopilats anteriorment a 
d’altres projectes―, de diferències en què s’ha d’identificar ―es permeten els pseudònims? o els noms 
col·lectius?―, del tipus d’informació lligada a cada projecte ―en alguns casos dates, en d’altres 
afiliacions―, etc. http://outgoing.typepad.com/outgoing/2011/07/viaf-and-other-ids.html. 
 
8
 Per a una descripció de l’evolució del projecte, vegeu García-Gómez, C. (2012). ORCID: un sistema 

global para la identificación de investigadores. El Profesional de la Información, 21 (2), 210-212. 
 
9
 Aquest sembla ser el cas del Names Project que està valorant les opcions d’integració amb ORCID i 

ISNI. https://twitter.com/NamesProject/status/298446846953652225. 
 
10

 ORCID community. https://orcid.org/about/community 
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utilitzen el mateix format per als codis d’identificació11. Els diversos sistemes nacionals 
existents semblen incompatibles entre si. 
 
D’altra banda, es percep un elevat grau d’interacció entre els sistemes d’identificació de Web 
of Knowledge i de Scopus i el sistema ORCID. En el moment de crear un identificador ORCID, 
un investigador pot adreçar-se a la base de dades Scopus —si hi té accés— i importar les 
referències bibliogràfiques de les seves publicacions al seu perfil ORCID. Segons una recent 
nota de premsa el mateix serà possible amb ResearcherID12. 
 
Aquesta compatibilitat pot resultar d’interès a l’hora de poblar un portal de recerca amb 
metadades de Scopus i de Web of Knowledge, com ara el nombre de citacions rebudes per un 
determinat document, les dades de filiació dels coautors, les fonts de finançament rebudes per 
al desenvolupament de la recerca, etc. Així s’ha fet, per exemple, al HKU Scholars Hub, el 
repositori institucional de la University of Hong Kong que ha estat citat com a possible model 
de cara a la creació d’un portal de la recerca de Catalunya (figura 14). 
 
  

                                                           
11

 Segons un recent comunicat conjunt, aquestes similituds són les que justifiquen l’aprofundiment de la 
col·laboració entre ambdues iniciatives: ORCID and ISNI Issue Joint Statement on Interoperation, April 

2013.  http://orcid.org/blog/2013/04/22/orcid-and-isni-issue-joint-statement-interoperation-april-2013. 
 
12

 ResearcherID & ORCID Integration. http://wokinfo.com/researcherid/integration/ 
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Figura 14. Registre al HKU que inclou metadades de Scopus i de Web of Knowledge 
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Com seleccionar i implementar un sistema d’identificació unívoca a un 

portal de la recerca de Catalunya? 

Si es coincideix en la necessitat d’establir un sistema d’identificació unívoca dels investigadors 
afiliats als centres de recerca ubicats a Catalunya, la seva implementació requeriria d’un seguit 
de passos. En primer lloc, caldria seleccionar un sistema d’identificació. El següent pas 
consistiria a definir la població a la qual s’ha d’identificar unívocament. A continuació, caldria 
crear un codi per a cada investigador i, opcionalment, enriquir aquest codi amb dades de la 
seva activitat científica ―principalment la seva producció bibliogràfica, però també altra 
informació com, per exemple, afiliacions prèvies. Un cop realitzats aquests passos seria 
possible utilitzar aquest sistema d’identificació en la creació d’un portal de la recerca o amb 
altres finalitats. 
 
Començant per la tria d’un sistema, un treball realitzat pel JISC al Regne Unit per seleccionar 
un sistema d’identificació unívoca d’investigadors ve a posar de manifest, després d’una 
extensa revisió bibliogràfica, que les opcions disponibles es limiten a dues: seleccionar ORCID o 
crear un nou sistema13. 
 
L’elecció d’un sistema ja existent comporta alguns avantatges. En primer lloc, és factible que 
alguns dels investigadors que formen part de la comunitat investigadora amb la qual es 
treballa ja disposin d’un identificador. Així mateix, és previsible que alguns dels nous 
investigadors que s’incorporin al sistema procedents d’altres indrets també disposin d’un 
identificador. La necessitat de disposar d’un identificador esdevindrà imperiosa si, per 
exemple, alguns editors de revistes científiques demanen un codi com ORCID per a l’enviament 
de manuscrits14. Actualment, editors com Nature Publishing Group ho recomanen i permeten 
incrustar dades d’ORCID en la seva base de dades d’autors15 malgrat que ignorem si existeix 
algun cas en què disposar d’un codi arribi a ser un requeriment. 
 
A la pràctica resulta difícil verificar la hipòtesi que acabem de plantejar. Malgrat que hem 
intentat quantificar el nombre d’investigadors afiliats a universitats catalanes que disposen 
d’alguns d’aquests identificadors, ens ha resultat extremadament complicat fer, ni que fos, un 
càlcul aproximat. En el cas de ResearcherID hem obtingut les xifres que es mostren a la taula 1 
corresponents als investigadors afiliats a les universitats públiques catalanes —el total per a 
Espanya, que és l’única cerca geogràfica disponible, és de 12.484 persones. No obstant, no es 
pot assegurar que els resultats de la taula siguin exactes ja que, a l’igual que existeix un 
problema amb la identificació unívoca dels autors, existeix un altre igual d’important amb la 
identificació de les institucions i la plataforma no realitza cap control sobre les diferents 
versions dels noms de les universitats en català, castellà o anglès així com l’existència de 

                                                           
13

 En realitat, el projecte del JISC anava més enllà de crear un identificador únic per als investigadors 
britànics i té com a objectiu desenvolupar un sistema d’autenticació única (single sign-on) que  permeti 
els investigadors haver de realitzar una única autenticació per accedir a diverses aplicacions 
informàtiques o llocs web, tant de la seva pròpia institució com d’altres organismes, poblant 
automàticament peticions de projectes, protocols d’avaluació, etc. La recomanació final del grup de 
treball va ser l’adopció del sistema ORCID. Tota la documentació elaborada en el marc del projecte està 
disponible a: Consultation on Unique Identifiers for Researchers. http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/ 
programmes/di_researchmanagement/researchinformation/idvalidation.aspx. 
 
14

 Aquesta generalització del seu ús és una de les principals recomanacions del projecte ORCID perquè 
realment esdevingui un sistema efectiu per a la identificació unívoca d’investigadors. Vegeu Haak, L. et 
al. (2012). ORCID: a system to uniquely identify researchers. Learned Publishing, 25 (4), 259-264. 
 
15

 NPG integrates ORCID identifiers. http://www.nature.com/press_releases/orcid.html 
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centres relacionats —parcs científics, per exemple. Tampoc no es pot assegurar que no hi hagi 
registres duplicats corresponents a un únic investigador. 
 

Taula 1. Investigadors afiliats a universitats catalanes amb perfil a ResearcherID 

 Investigadors 

Universitat de Barcelona 227 

Universitat Autònoma de Barcelona 58 

Universitat Politècnica de Catalunya 143 

Universitat Pompeu Fabra 105 

Universitat de Girona 82 

Universitat de Lleida 163 

Universitat Rovira i Virgili 94 

Universitat Oberta de Catalunya 37 

 
En el cas d’ORCID la cerca dels investigadors catalans que disposen d’aquest codi resulta 
encara més difícil. En el moment de redactar aquest informe, l’apartat Affiliations al perfil 
d’ORCID encara no està actiu i tot i que algunes cerques per expressions com “Universitat de 
Barcelona” retornen alguns resultats, aquests no semblen representatius i poden obeir a 
registres on s’ha fet constar aquest informació en un camp de “paraules clau”16. 
 
Un cop decidit quin sistema es tria, el següent pas consistirà a definir la població 
d’investigadors als quals s’assigna un codi. Per exemple, en el cas de les universitats, a banda 
de decidir si s’identifica a totes les categories de personal docent i investigador –professorat a 
temps complet i parcial, emèrit, etc.–, s’ha d’adoptar una decisió sobre diverses figures de 
personal de recerca –investigadors Ramon y Cajal, ICREA, personal tècnic que en ocasions 
firma les publicacions, etc. Aquests exemples corresponen a personal que té una vinculació 
laboral amb la institució de filiació, però la casuística pot esdevenir més àmplia si considerem 
altres tipologies d’investigadors, com els estudiants de doctorat, que sovint no mantenen cap 
vincle amb la universitat més enllà d’una matrícula acadèmica, però que participen activament 
a la recerca que s’hi desenvolupa. De fet, l’assignació de codis d’identificació als doctorands en 
aquesta etapa inicial de la seva carrera acadèmica, abans fins i tot de publicar per primera 
vegada, seria una bona opció per aconseguir identificar unívocament els investigadors a llarg 
termini. Al mateix temps, la identificació d’estudiants de doctorat permetria la recopilació de 
dades –de producció científica, d’estades a l’estranger, d’inserció laboral, etc.– que facilitarien 
l’avaluació dels programes de doctorat o dels programes de beques predoctorals, una 
avaluació que actualment es realitza principalment mitjançant enquestes donades les 
dificultats per fer un seguiment acurat de la trajectòria professional d’aquestes persones. 
 
Després d’adoptar un sistema i establir la població a la qual s’ha d’identificar unívocament, 
caldria crear codis per als investigadors que ja es troben dins del sistema i pensar la manera 
d’assignar nous codis de manera dinàmica a aquells que s’hi incorporen. Els autors dels 
informes encarregat pel JISC per a la selecció d’un sistema insisteixen en què, per tal que la 
iniciativa tingui èxit, és imprescindible la implicació dels investigadors. És a dir, els 
investigadors haurien de conèixer l’existència del codi, saber qui és el responsable de la seva 

                                                           
16

 L’abril de 2013 un comunicat d’ORCID oferia aquestes dades d’altes al sistema durant els seus primers 
mesos de vida: “The Registry has over 100,000 unique iDs and is growing by about 5,000 researchers 
each week, through a combination of direct registrations and registrations through external systems 
that have embedded the iD, such as manuscript submissions systems, repositories, and associations 
with external identifiers. More than a quarter of the researchers have enriched their record with 
additional metadata about their publications and research Works.” 
http://orcid.org/blog/2013/04/22/orcid-and-isni-issue-joint-statement-interoperation-april-2013. 
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creació, quina finalitat té i quina informació hi està associada. Així mateix, al marge de 
subministrar-los informació sobre el projecte, és necessari que els investigadors percebin que 
la iniciativa els reporta algun avantatge. És imprescindible que observin alguna utilitat pràctica 
derivada de la utilització del codi d’identificació —per exemple, facilitar la complementació 
automàtica de sol·licituds de projectes, de formularis d’acreditació i d’avaluació, generació 
automàtica de currículums, etc. Les institucions que disposen d’un CRIS on els investigadors 
han abocat esforços en complimentar dades referides al seu currículum haurien de valorar 
com incrustar el codi d’identificació a la seva aplicació i com enllaçar ambdós sistemes. En 
qualsevol cas, caldrà pensar que l’adopció del sistema serà lenta i haurà d’estar liderada des 
de les institucions. Com adverteix l’informe del JISC, tenim exemples d’imposicions als 
investigadors ―obligació de citar les fonts de finançament en les publicacions derivades de 
projectes, mandats d’auto-arxiu, etc. ― que acaben tenint poc èxit. 
 
Pel que fa a la generació dels codis d’identificació per als investigadors involucrats, existeixen 
dues opcions: o bé és l’investigador qui crea el codi o bé és la institució de filiació qui ho fa. Els 
sistemes com ORCID estan pensats per tal que sigui l’investigador qui, gratuïtament, pugui 
donar-se d’alta a la plataforma i crear el seu perfil. Es tracta d’un sistema molt senzill en què, 
per obtenir un codi, només cal facilitar un nom i una adreça de correu electrònic17. 
 
Si l’investigador va un pas més enllà i decideix enriquir el registre ORCID amb la seva producció 
científica, el procés resulta relativament senzill en el cas d’articles indexats a Scopus ja que la 
base de dades permet exportar els seus registres al perfil ORCID. Les dificultats apareixen amb 
altres tipologies documentals com llibres o participacions a congressos que s’han d’introduir 
manualment. Tenint en compte que en ocasions aquestes dades hauran estat incorporades 
manualment pels investigadors al CRIS local, segurament no està justificat sol·licitar-los que 
repeteixin aquesta tasca al perfil ORCID. 
 
Com podem observar, el sistema es basa es basa en la confiança en l’investigador. Aquest 
facilita el seu nom i adreça de correu electrònic i, a continuació, “reclama” la seva producció 
sense que hi hagi cap comprovació de la veracitat de les dades aportades. Aquesta informació, 
si l’investigador ho permet18, es pot consultar a través d’una API pública (també coneguda 
com Tier 1 API) que permet realitzar les següents consultes: 

• Bio: donat un codi, retorna el nom de l’investigador i les dades de filiació 

• Works: donat un codi, retorna la llista de publicacions 

• Full: donat un codi, retorna la llista de publicacions, nom i dades de filiació 

• Search: cercant per qualsevol metadada, retorna una llista de potencials investigadors 
 
  

                                                           
17

 Trobem dos exemples de bibliotecaris a la Syracuse University (EUA) i a la University of Southern 
Queensland (Austràlia) que promocionen la creació d’identificadors ORCID entre els seus investigadors 
a: DeLory, C. (2013), Feeding an ORCID: Libraries encourage researchers to register for the new 
identifier. Library Connect Newsletter, 11 (1), http://libraryconnect.elsevier.com/articles/best-
practices/2013-01/feeding-orcid-libraries-encourage-researchers-register-new. 
 
18

 Els camps d’un registre ORCID poden ser “públics” —consultables al web per qualsevol persona—, 
d’accés “limitat” —accessibles i editables per a les entitats a les quals s’ha donat accés— o privats —
només hi té accés l’investigador. Més informació a: Granting permission, 
http://support.orcid.org/knowledgebase/ articles/131598. 
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Al marge de la introducció de dades per investigadors individuals, també està prevista l’opció 
de què les institucions de filiació que siguin membres d’ORCID puguin crear identificadors de 
manera massiva per als seus investigadors a través d’una API per a membres (Member API o 
Tier 2 API). En aquests casos, les institucions paguen una quota que serveix per sufragar els 
costos d’ORCID19: 
 

Membership/subscriptions are for those organizations that wish to
20

: 

• create ORCID records on behalf of employees or affiliates 

• integrate authenticated ORCIDs into manuscript submission systems 

• integrate authenticated ORCIDs into grant application processes 

• ingest ORCID data to maintain internal systems such as institutional repositories 

• link ORCID identifiers to other IDs and registry systems 

• support the mission of ORCID and maintenance of the Registry 

 
Al marge dels costos inherents a aquesta opció, cal valorar si la creació massiva 
d’identificadors per part de les institucions pot ser contradictòria amb la idea anteriorment 
exposada d’involucrar els investigadors en el procés de creació i manteniment dels 
identificadors.  
 
Per a la creació d’automàtica de codis ORCID, la institució hauria de recopilar la informació dels 
seus investigadors en un fitxer XML amb dues dades bàsiques dels seus investigadors: nom i 
adreça de correu electrònic: 
 

Figura 17. Exemple de fitxer XML per a la creació d’un registre ORCID21 

 

                                                           
19

 L’abril de 2013 ORCID ofereix dues tarifes per a institucions: bàsica (5.000 dòlars anuals) i premium 
(10.000 dòlars). Dos consorcis d’entitats dedicades a la recerca en l’àmbit de la biologia —GEN2PHEN i 
BioSHaRE— van publicar, el marc de 2013, una carta oberta lamentant l’elevat cost d’aquestes tarifes I 
demanat, o bé una opció de “limited membership” sense costos que permetés registrar-se i accedir a 
una part de la informació que actualment només està disponible per als membres, o bé una tarifa més 
barata o gratuïta per organitzacions petites o sense ànim de lucre que faran un ús reduït del servei. An 

open letter to the Open Researcher & Contributor ID Initiative (ORCID) from GEN2PHEN and BioSHaRE. 
http://www.gen2phen.org/syndicatednews/2013-03/open-letter-open-researcher-contributor-id-
initiative-orcid-gen2phen. 
 
20

 http://orcid.org/about/membership 
 
21

 http://support.orcid.org/knowledgebase/articles/162412 
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A continuació, caldria enviar la informació d’aquest fitxer al portal ORCID a través d’una línia 
de comandament cURL: 
 

Figura 18. Comandament cURL per a la creació d’un registre ORCID22 

 
 
Un cop creat el registre, l’investigador rebria un correu electrònic amb un enllaç per confirmar 
el registre i, si ho considera oportú, incorporar informació addicional sobre la seva trajectòria 
acadèmica i autoritzar a la seva institució a editar les dades del perfil. 
 
Malauradament, en el moment de redactar aquest informe no hem pogut trobar cap exemple 
d’una institució membre d’ORCID que hagi generat codis d’identificació de forma massiva per 
als seus investigadors que ens permeti valorar la viabilitat d’aquest opció. Segurament 
l’exemple més proper seria el de la Universidad de Oviedo que, el desembre de 2012, va 
esdevenir el primer membre institucional espanyol d’ORCID. A finals de març de 2013 aquest 
centre ha dut a terme un experiment de creació automàtica d’una desena de codis ORCID per 
a alguns dels seus investigadors23. 
 
En definitiva, la implementació d’un codi d’identificació unívoca dels investigadors afiliats a 
centres de recerca catalans requeriria de les següents etapes: 
1. Selecció del sistema d’identificació 
2. Definició de la població d’investigadors a identificar  
3. Creació dels codis d’identificació: 

a) Per part dels investigadors: si l’obligació d’obtenir un codi es fixa a través d’un mandat 
institucional, cal tenir present que l’èxit de la iniciativa dependrà en bona mesura de què 
els investigadors percebin algun avantatge en la seva utilització. L’existència d’una 
recompensa recaurà parcialment en les pròpies institucions de filiació, que podran utilitzar 
el codi per facilitar als investigadors la realització de processos interns, i de la seva 
utilització per agents externs, com agències d’avaluació de la recerca o editors de revistes. 
Pel que fa a l’enriquiment d’aquests codis amb dades de la trajectòria científica dels 
investigadors —que sovint esdevindrà necessari per poder oferir recompenses com les 
mencionades—, cal tenir present que en alguns casos ja es demana als investigadors 
complimentar aquest tipus d’informació en CRIS locals, per la qual cosa difícilment es 
podrà justificar que hagin de tornar a realitzar aquesta tasca. Caldrà, doncs, estudiar si 
només s’utilitza el codi d’identificació d’un projecte com ORCID per identificar 
unívocament els investigadors, si la informació ja introduïda al CRIS local pot ser utilitzada 
per actualitzar els perfils existent a ORCID o si, a l’inrevés, el manteniment d’un perfil 
actualitzat a ORCID pot resultar útil per nodrir de metadades el CRIS local. 
b) Per part de les institucions: en aquest cas caldrà valorar els costos econòmics, la 
viabilitat tècnica i les conseqüències negatives de l’escassa implicació dels investigadors. 
Així mateix s’hauran de valorar les qüestions relatives a la possible integració amb el CRIS 
local mencionades a l’apartat anterior. 

                                                           
22

 http://support.orcid.org/knowledgebase/articles/162412 
 
23

 La biblioteca va elaborar un fitxer XML dels investigadors amb les seves signatures més freqüents així 
com el seu ScopusID o ResearcherID. Aquesta informació va ser enviada a l’API d’ORCID que va crear 
codis ORCID per aquells investigadors que no en disposaven, identificant-ne aquells que ja l’havien 
sol·licitat. Més detalls a: First successful automated ORCID creation at institutional level, 
http://grandirblog.blogspot.com.es/2013/03/first-successful-automated-orcid.html.  


