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INTRODUCCIÓ 
 
Alguns elements d’RDA (Recursos descripció i accés) s’identifiquen com a elements bàsics 
d’acord amb els atributs identificats als FRANAR (Functional requirements for authority 
data)1

 

 com essencials per satisfer les tasques dels usuaris: trobar, identificar, aclarir i entendre. 
La descripció d’una entitat associada amb un recurs (persona, família, entitat corporativa, etc.) 
hauria d’incloure com a mínim tots els elements bàsics que es puguin aplicar i comprovar 
fàcilment. 

La Subcomissió Tècnica d’RDA (STRDA) recull en aquest document els elements bàsics i els 
elements bàsics aplicables en certes circumstàncies definits a RDA i els elements addicionals 
que la STRDA considera bàsics si són aplicables per establir un model estàndard de nivell de 
descripció complet i de control d’autoritat per a les biblioteques catalanes. 
 
No es contemplen els elements bàsics corresponents als atributs identificats als FRSAD 
(Functional requirements for subject authority data) per a la descripció d’una entitat de matèria 
(concepte, objecte, esdeveniment i lloc que no sigui una entitat corporativa). RDA preveu 
incloure en un futur els capítols pertinents a aquestes entitats.  

Conclou amb una taula annexa dels elements necessaris per a un nivell complet de descripció 
en MARC 21 i que no estan contemplats a RDA.  

Aquest document es basa en la versió provisional de la traducció catalana d’RDA que s’està 
portant a terme i les polítiques establertes per les biblioteques que apliquen RDA: 
 

• LC RDA core elements [en línia]: combination of RDA “core” and RDA “core if” elements plus 
addicional elements. Revised April 9, 2015. [Washington, D.C : Library of Congress, 2015]. 
<http://www.loc.gov/aba/rda/pdf/core_elements.pdf> [Consulta: 9 juny 2015]. 

 
Es preveu que aquest document s’actualitzi quan es disposi de la versió definitiva de la 
traducció catalana i/o d’acord amb el desenvolupament i les actualitzacions de la pròpia norma.  
 

 

 
 
 

Subcomissió Tècnica d’RDA   

Juny 2015 

 

                                                 
1 Requisits funcionals de les dades d’autoritat  [en línea]: un model conceptual.  Barcelona : 
Biblioteca de Catalunya : Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2010. 
<http://www.bnc.cat/content/download/10857/110570/version/1/file/frbr.pdf> [Consulta: 9 juny 2015]. 

http://www.loc.gov/aba/rda/pdf/core_elements.pdf�
http://www.bnc.cat/content/download/10857/110570/version/1/file/frbr.pdf�
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CONJUNTS D’ELEMENTS BÀSICS D’RDA PER ALS REGISTRES D’AUTORITAT 

Bàsic: element especificat per RDA com a bàsic, o bàsic si és aplicable, per a descriure o identificar els recursos. 

Addicional: element no especificat com a bàsic per RDA; tanmateix, la STRDA el recomana com a element bàsic, o bàsic si és aplicable. 

(*) Camp opcional en un registre d’autoritat codificat en MARC 21. 
 
  ELEMENT RDA RDA 

instrucció 

OBSERVACIONS Codificació 

en  MARC 21 

 Directrius generals sobre l’enregistrament dels 
atributs de les obres i les expressions Capítol 5   

Addicional Estat de la identificació 5.7  008/33 

Addicional Font consultada 5.8  670 

Addicional Nota del catalogador 5.9  667 

 Elements per a la identificació de les obres i les 
expressions 

 

Capítol 6   

Bàsic Títol preferit de l’obra 

• Títol preferit d’una obra musical 

• Títol preferit d’una obra jurídica 

• Títol preferit d’una obra religiosa 

• Títol preferit d’una comunicació oficial 

6.2.2  

6.14.2  

6.19.2  

6.23.2  

6.26.2  

 1XX 

Bàsic Forma de l’obra 6.3  La forma de l’obra és un element bàsic quan cal distingir 
una obra d’una altra obra amb el mateix títol o diferenciar-la 
del nom d’una persona, una família o una entitat 
corporativa.  

1XX 

380* 
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Bàsic  Data de l’obra 

• Obra jurídica 

6.4  

6.20  

Quan cal distingir una obra d’una altra obra amb el mateix 
títol o diferenciar-la del nom d’una persona, una família o 
una entitat corporativa. 

Per a tractats vegeu 6.20.3. 

1XX, 

046* 

Bàsic  Lloc d’origen de l’obra 6.5  

 

Quan cal distingir una obra d’una altra obra amb el mateix 
títol o diferenciar-la del nom d’una persona, una família o 
una entitat corporativa.  

1XX, 

370* 

Bàsic  Altra característica distintiva de l’obra 

• Obra jurídica 

6.6  

6.21  

Quan cal distingir una obra d’una altra obra amb el mateix 
títol o diferenciar-la del nom d’una persona, una família o 
una entitat corporativa.  

1XX, 
381 * 

Bàsic  Repartiment de l’execució 6.15  

 

Quan cal distingir una obra musical d’una altra obra amb el 
mateix títol. També pot ser un element bàsic en identificar 
una obra musical amb un títol que no és distintiu. 

1XX 
382* 

 

Bàsic  Designació numèrica d’una obra musical 6.16  

 

Quan cal distingir una obra musical d’una altra obra amb el 
mateix títol. També pot ser un element bàsic en identificar 
una obra musical amb un títol que no és distintiu. 

1XX, 
383* 

 

Bàsic  Tonalitat 6.17  

 

Quan cal distingir una obra musical d’una altra obra amb el 
mateix títol. També pot ser un element bàsic en identificar 
una obra musical amb un títol que no és distintiu. 

1XX, 
384* 

 

Bàsic Data d’un tractat 6.20.3   1XX 
046* 

Bàsic Identificador de l’obra 6.8   0XX 

Bàsic  Data de l’expressió 

• Obra religiosa 

6.10  

6.24  

Quan cal distingir una expressió d’una obra d’una altra 
expressió de la mateixa obra.  

1XX 
046* 

Bàsic Llengua de l’expressió 6.11   1XX 
377* 
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 670  

Bàsic  Altra característica distintiva de l’expressió 

• Obra musical 

• Obra religiosa 

6.12  

6.18  

6.25  

Quan cal distingir una expressió d’una obra d’una altra 
expressió de la mateixa obra.  

 

1XX 
381* 

Bàsic Identificador de l’expressió 6.13  0XX 

 Enregistrament dels atributs de les persones, 
les famílies i les entitat corporatives 

 

Capítol 8   

Addicional Estat de la identificació 8.10  008/33 

Addicional Indicador de nom no diferenciat 8.11 Quan els elements bàsics enregistrats són insuficients per 
diferenciar entre dues o més persones identificades amb el 
mateix nom. 

008/32 

Addicional Font consultada 8.12  670 

Addicional  Nota del catalogador 8.13 Quan es consideri necessària per raons de claredat o de 
justificació del punt d’accés.  

667 

 Identificació de les persones 

 
Capítol 9   

Bàsic Nom preferit de la persona 9.2.2  100 

Addicional Variant de nom de la persona 9.2.3 Quan és diferent del nom enregistrat com a nom preferit. 400 

Bàsic Data de naixement 9.3.2  100 
046* 

Bàsic Data de defunció 9.3.3  100 
046* 
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Bàsic  Període d’activitat de la persona 9.3.4 Quan cal diferenciar una persona d’una altra amb el mateix 
nom. 

100 
046* 

Bàsic  Títol de la persona 9.4 En un punt d’accés autoritzat, quan:  

a) és una paraula o frase indicativa de reialesa, noblesa o 
de rang o càrrec eclesiàstic o terme de tractament d’una 
persona de vocació religiosa; 

b) cal diferenciar una persona d’una altra amb el mateix 
nom. 

100 
368* 

Bàsic  Forma més completa del nom 9.5 Quan cal diferenciar una persona d’una altra amb el mateix 
nom. 

100 
378* 

Bàsic  Altra designació associada a la persona 9.6 a) En el cas d’un sant cristià, un esperit, una persona 
mencionada en una sagrada escriptura o en un llibre 
apòcrif, una persona fictícia o llegendària o una entitat real 
no humana;  

b) quan cal diferenciar una persona d’una altra amb el 
mateix nom. 

100 
368* 

Bàsic  Professió o ocupació 9.16 a) Quan el nom d’una persona consisteix en una frase o 
una apel·lació que no dóna la idea d’una persona; 

b) quan cal diferenciar una persona d’una altra amb el 
mateix nom. 

100 
374* 

Bàsic Identificador de la persona 9.18  0XX 

 Identificació de les famílies 

 
Capítol 10   

Bàsic Nom preferit de la família 10.2.2  100 

Addicional Variant de nom de família 10.2.3 Quan és diferent del nom enregistrat com a nom preferit. 400 
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Bàsic Tipus de família 10.3  100 
376* 

Bàsic Data associada amb la família 10.4  100 
046* 
376* 

Bàsic  Lloc associat amb la família 10.5 Quan cal distingir una família d’una altra amb el mateix 
nom. 

100 
370* 

Bàsic  Membre destacat de la família 10.6 Quan cal distingir una família d’una altra amb el mateix 
nom. 

100 
376* 

Bàsic Identificador de la família 10.10  0XX 

 Identificació de les entitats corporatives 

 
Capítol 11   

Bàsic Nom preferit de l’entitat corporativa 11.2.2  11X 
151 

Addicional Variant de nom de l’entitat corporativa 11.2.3 Quan és diferent del nom enregistrat com a nom preferit. 41X 
451 

Bàsic   Localització del congrés, etc. 11.3.2 Quan és apropiat (en recursos que es cataloguen com a 
monografies). 

11X 
370* 

Bàsic  Localització de la seu central 11.3.3 Quan cal diferenciar una entitat corporativa d’una altra amb 
el mateix nom. 

11X 
370* 

Bàsic  Data del congrés, etc. 11.4.2 Quan és apropiat (en recursos que es cataloguen com a 
monografies). 

11X 
046* 

Bàsic  Data de creació 11.4.3 Quan cal diferenciar una entitat corporativa d’una altra amb 
el mateix nom. 

11X 
046* 

Bàsic  Data de cessament 11.4.4 Quan cal diferenciar una entitat corporativa d’una altra amb 
el mateix nom. 

11X 
046* 
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Bàsic Període d’activitat de l’entitat corporativa 11.4.5 Quan cal diferenciar una entitat corporativa d’una altra amb 
el mateix nom. 

11X 
046* 

Bàsic Institució associada 11.5 a) En el cas dels congressos, etc. si el nom de la institució 
proporciona una identificació més acurada que el nom de la 
localitat o no es pot determinar;  

b) en el cas d’altres entitats corporatives, si és necessari 
per diferenciar dues entitats corporatives amb el mateix 
nom, quan el nom de la institució associada proporciona 
una informació més acurada que el nom de la localitat o bé 
no es coneix el nom de la localitat. 

11X 
373* 

Bàsic  Número d’un congrés, etc. 11.6 Quan és apropiat (en recursos que es cataloguen com a 
monografies). 

11X 

Bàsic  Altra designació associada amb l’entitat corporativa 11.7 a) Quan una entitat no transmet la idea d’una entitat 
corporativa;  

b) quan cal diferenciar una entitat corporativa d’una altra 
amb el mateix nom. 

11X 
368* 

Bàsic Identificador de l’entitat corporativa 11.12  0XX 

 Identificació dels llocs 

 
Capítol 16   

Addicional Nom preferit del lloc 16.2.2 En el context d’RDA 11.2, quan representen entitats 
corporatives. 

151 

Addicional Variant de nom de lloc 16.2.3 Quan és significativament diferent del nom enregistrat com 
a nom preferit del lloc. 

451 

 Persones, famílies i entitats corporatives 
associades a una obra  

Capítol 19   
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Bàsic Creador 19.2  1XX 

Bàsic  Altra persona, família o autor corporatiu associat a 
l’obra 19.3  100 

 Enregistrament de les relacions entre obres, 
expressions, manifestacions i ítems 

Capítol 24   

Addicional Font consultada 24.7  670 

 Enregistrament de les relacions entre 
persones, famílies i entitats corporatives 

Capítol 29   

Addicional Font consultada 29.6  670 

 Persones relacionades Capítol 30   

Addicional Persona relacionada 30.1 Per a diferents identitats. 500 

 Entitats corporatives relacionades Capítol 32   

Addicional Entitat relacionada 32.1 Per a les relacions seqüencials d’entitats corporatives que 
no són congressos, només les entitats immediatament 
anteriors o posteriors. 

Per als congressos es fa la relació només en els registres 
per als punt d’accés col·lectius. 

510 
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ANNEX: Elements necessaris per a un nivell complet de descripció en MARC 21 i que no estan contemplats a RDA.  

MARC 21 ELEMENT OBSERVACIONS 

Capçalera   

Posició 05  Estat del registre 

Posició 06 Tipus de registre z - Dades d'autoritat   

Posició 17 Nivell de codificació n - Nivell complet   

008 Elements de longitud fixa   

Posicions 00-05 Data d'entrada al fitxer  

Posició 06 Subdivisió geogràfica directa o indirecta  

Posició 09 Classe de registre a - Encapçalament establert 

Posició 10 z - Altres  Regles de catalogació descriptiva 

Posició 11  Sistema d’encapçalaments de matèria/tesaurus 

Posició 12 Tipus de col·lecció    

Posició 13  Col·leccions numerades i no numerades 

Posicions 14-16 Ús de l’encapçalament  

Posició 29 Avaluació de la referència  

Posició 31 Actualització del registre en procés  

Posició 32 Nom personal no diferenciat  

Posició 33 Nivell d’establiment  

Posició 38 Registre modificat  

Posició 39 Font de la catalogació  
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040   

$a Agència catalogràfica original  

$b Llengua de la catalogació  cat 

$e Convencions de descripció  rda (sempre després del $b) 

$c Agència que fa la transcripció  

$d Agència que fa la modificació  

 


