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Manual de procediments 

 Procediments tècnics 
 
1. Creació de registre CANTIC i unificació de formes duplicades 
   Creació d’un CANTIC d’àmbit català i existeix un LENOTI al CCUC 
  Creació d’un registre CÀNTIC d’àmbit no català i existeixen formes  duplicades al CCUC 
 
2. Modificació dels registres CANTIC 
  Procediment per notificar la modificació d’un camp 1XX 
  Procediment per a l'addició de nova informació  
  Procediment quan existeix un registre CÀNTIC i existeixen formes duplicades  al CCUC 
 
3. Còpia de registres d’autoritat CANTIC 
   Còpia de registres dins del CCUC 
   Còpia de registres del CCUC al catàleg local 
4. Esborrar registres CANTIC 
5. Suport al catalogador   
 
   
  
 



Procediments tècnics 
 
 
 SIERRA treballa com si tingués 3 catàlegs  
 
 
 Un registre pot estar en  3 índexs diferents 

-Noms (i noms títols) 
 
-Títols 
 
-Matèries 

   Quan es crea, es modifica o es copia un registre en un dels índexs:  
   s'ha de comprovar si existeix el seu registre equivalent en un  
  altre índex  
 
  si existeix, donar la mateixa informació en els dos registres. 

 



Creació de registres CANTIC i unificació de duplicats 
Cal tenir en compte que: 
 Els registres d’autoritat creats a partir de les plantilles de nom, el sistema 

els guarda en l’índex d’autor. Si el registre no ha de generar entrada(es) en 
l’índex d’autor sinó a l’índex de matèria, cal canviar el tipus d’autoritat.  

 Els registres d’autoritat creats a partir de les plantilles de títol, el sistema 
els guarda en l’índex de títol. Si el registre no ha de generar entrada(es) en 
l’índex de títol sinó a l’índex de matèria, cal canviar el tipus d’autoritat.  

 CÀNTIC nou implica: 
- Unificar sota el mateix punt d’accés totes les 
formes duplicades que puguin existir en el 
CCUC.  
-Cal fer totes les cerques possible per 
detectar-les i comprovar que les diferents 
formes corresponen a la mateixa persona, 
entitat corporativa o títol preferit.  
 
En cas de dubte NO s’ha d’unificar. 
  
 



Creació d’un registre CANTIC AC i existeix un LENOTI al CCUC 
 Per establir el punt d’accés autoritzat 1XX s’han acceptat els punts d’accés 

autoritzats del catàleg d’autoritats de la Biblioteca de Catalunya (LENOTI)  
 LENOTI  nivell incomplet –capçalera/17 amb el valor “o” 
 
   camp 949 amb el codi “BC-LNT” 
 Quan el punt d’accés autoritzat d'una autoritat d’àmbit català  es troba en la 

LENOTI, es crea un registre CÀNTIC nou amb el camp 1XX d'acord amb la forma de 
la LENOTI, es cita el catàleg com a font en un camp 670. El registre de la LENOTI es 
deixa en estat “ESBORRAR” i al nou registre d’autoritat CÀNTIC s’hi afegeix el camp 
local 949 “BC-LNT” 

 Registre d’autoritat CÀNTIC creat: 
100 1# Corbatón, Maria Àngels 
400 1# Corbatón Ripollés, Maria Àngels 
670 ## LENOTI, consulta feta el 2 de febrer, 
2017$b(punt d’accés: Corbatón, Maria Àngels) 
670 ## Mor una vida, es trenca un amor, 
2005:$bportada (Maria Àngels Corbaton) 
899 ## AC 
909 ## Identificador del catalogador 
949 ## BC-LNT 
 

*Es recomana que es justifiqui també el punt d’accés autoritzat 
amb un camp 670, a partir del document catalogat en el 
CCUC. Si no és el primer, a partir del document publicat més 
antic que existeixi en el CCUC. 



Creació d’un registre CANTIC AC i existeix un LENOTI al 
CCUC 

Pràctica de la BC:   Per establir l’encapçalament 1XX d’una 
    autoritat d’àmbit català NOU se segueix 
    RDA i Concrecions a RDA.  

 Els registres de la LENOTI seran revisats i creats com a registres CÀNTIC pel 
SNB a proposta dels catalogadors (procediment Review).  

 
Estat= “REVIEW” 
100 1# Homs, Joaquim,$d1906-2003.$tQuintets,$mvent,$nnúm.1 
900 ## (codi de la institució que fa la proposta): Substituir “$mvent” per “$mflauta, 
oboè, clarinet, trompa, fagot” 
Comentari: No s’ha de fer CÀNTIC. Aquest registre d’autoritat de la LENOTI es deixa 
en estat “REVIEW” i es far la proposta 900 indicant que s’ha de modificar per 
adaptar-lo a RDA.  
 
* Si la incidència és complexa, es notificarà per e-mail a l’SNB  (snb@bnc.cat) per a 
la seva resolució. 
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Creació d’un registre CANTIC AC i existeix un LENOTI al CCUC (II) 

En el registre CÀNTIC: 
 
 S’afegeix un camp 4XX amb la forma no vàlida o camps 4XX amb les formes duplicades.  
 S’estableixen com a referències locals de vegeu (4XX $wnnna+ $5ES-BaCBU) els punts d’accés 

duplicats que s’han trobat en el CCUC que no corresponguin a referències prescrites per RDA 
i Concrecions o d’aquelles que es diferencien de la forma autoritzada per errors ortogràfics 
i/o tipogràfics, o de codificació. 

 Si existeix un registre d’autoritat no-CÀNTIC, s’afegeixen els camps locals i/o opcionals que 
puguin ser presents en els registres d’autoritat duplicats a esborrar: 046, 05X, 3XX, 64X, 678, 
781, 856, 859 i 9XX (excepte 909, ja que en el registre CÀNTIC el camp 909 correspon a 
l’identificador del catalogador que ha creat el nou CÀNTIC). 

 Es verifiquen els camps amb l’eina de Sierra “Verificar encapçalaments”. Fonamental i 
obligatori per detectar errors i incompatibilitats entre el registre d’autoritat i els punts d’accés 
del CCUC.  

 Si és necessari, es copiarà el registre a l’índex de matèria. 
 Quan es considera que el punt d’accés autoritzat de l’autoritat de la LENOTI s’ha de modificar 

(p. ex., el punt d’accés autoritzat no està d’acord amb la forma predominant dels documents 
del CCUC o bé el registre LENOTI no està d’acord amb la pràctica RDA i no es pot adaptar el 
punt d’accés         es deixarà el registre LENOTI en “REVIEW” 
 

 
 
* Si la incidència és complexa, es notificarà per e-mail a la BC (snb@bnc.cat) per a la seva 
resolució. 
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Creació d’un registre CANTIC NO AC i existeixen 
formes duplicades al CCUC (I) 

Es crea el registre d’autoritat CÀNTIC nou i: 
 
 S’afegeix un camp 4XX amb la forma no vàlida o camps 4XX amb les formes duplicades.  
 S’estableixen com a referències locals de vegeu (4XX $wnnna+ $5ES-BaCBU) els punts 

d’accés duplicats que s’han trobat en el CCUC que no corresponguin a referències 
prescrites per RDA i Concrecions o d’aquelles que es diferencien de la forma 
autoritzada per errors ortogràfics i/o tipogràfics, o de codificació. 

 Si existeix un registre d’autoritat no-CÀNTIC, s’afegeixen els camps locals i/o opcionals 
que puguin ser presents en els registres d’autoritat duplicats a esborrar: 046, 05X, 3XX, 
64X, 678, 781, 856, 859 i 9XX (excepte 909, ja que en el registre CÀNTIC el camp 909 
correspon a l’identificador del catalogador que ha creat el nou CÀNTIC). 

 Es verifiquen els camps amb l’eina de Sierra “Verificar encapçalaments” 
 Si és necessari es copiarà el registre a l’índex de matèria. 
 Els registres d’autoritat no-CÀNTIC es marcaran amb l’estat “ESBORRAR” perquè siguin 

esborrats definitivament del CCUC. 

 
 
 
 



Creació d’un registre CANTIC NO AC i existeixen 
formes duplicades al CCUC (II) 

Ex.: En el CCUC existeix només un punt d’accés que no està d’acord amb el catàleg de 
referència 

 
Registre d’autoritat CÀNTIC creat: 
100 1# Arguiñano, Karlos,$d1948- 
400 1# Arguiñano Urkiola, Karlos,$d1948- 
400 1# $wnnna$aArguiñano, Karlos$5ES-BaCBU 
670 ## Autoridades BNE, consulta feta el 12 de març, 
2013$b(punt d’accés: Arguiñano, Karlos, 1948- ) 
Comentari: El sistema Sierra canvia pel procés d’actualització 
nocturn els punts d’accés dels registres bibliogràfics que 
continguin la forma del camp 4XX. 
  

Ex.: En el CCUC existeixen diferents punts d’accés duplicats tant en l’índex d’autor com 
en el de matèria  
 



Creació d’un registre CANTIC NO AC i existeixen 
formes duplicades al CCUC (III) 

Registre d’autoritat CÀNTIC creat: 
100 1# Douglas, Stan,$d1960- 
400 1# $wnnna$aDouglas, Stan$5ES-BaCBU 
670 ## LC/NAF, consulta feta el 25 d'abril, 2017$b(punt d’accés: Douglas, Stan, 1960- ) 
• Comentari: el mateix registre CÀNTIC ha d’estar a l’índex d’autor i a l’índex de matèria, conté 

les referències locals amb les formes duplicades tant de l’índex d’autors com de l’índex de 
matèria.  

Ex.: En el CCUC existeixen registres d’autoritat no-CÀNTIC 
 



Creació d’un registre CANTIC NO AC i existeixen 
formes duplicades al CCUC (III) 

 Quan la incidència és complexa i no es pot solucionar pels procediments 
esmentats anteriorment, els catalogadors crearan el registre d’autoritat CÀNTIC 
nou en estat “REVIEW” i en un camp 900 s’especificaran les incidències trobades.  

 A l’inici del camp 900 es donen les inicials de la institució (opcionalment, també 
l’identificador del catalogador) que fa la proposta. Es dona la informació que es 
proposa canviar, la modificació que es vol fer i, si es considera necessari, el motiu 
del canvi i/o la font. 

Registre d’autoritat CÀNTIC: 
Estat= REVIEW 
100 1# Chabás, José,$d1877-1963 
400 1# Chabás, J.$q(José),$d1877-1963 
400 1# Chabás Bordehore, José,$d1877-1963 
400 1# $wnnna$aChabás Bordehore, José$5ES-BaCBU 
670 ## Crítica sucinta de la medicación más usada en 
el tuberculoso, 1913:$bportada (José Chabás) 
670 ## José Chabás Bordehore (1877-1963), 2007 
900 ## BC (cgjca): unificar amb Chabás, J. [tots els RB 
excepte: b32271190] 
 



Modificació  de registres CANTIC 
 Els catalogadors NO poden modificar el camp 1XX de cap registre CÀNTIC creat. Tanmateix 

poden modificar o afegir informació en altres camps (p. ex: 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, etc.). 
 Els canvis que afecten al camp 1XX de les autoritats d’àmbit català els realitza el SNB de la BC 

i les autoritats d’àmbit estatal i/o internacional l’Oficina del CSUC a proposta dels 
catalogadors. 

 
 

Exemples 
110 1# Salou (Catalunya). Ajuntament 
900 ## BC (cgjca): Substituir: 110 1# Salou (Catalunya). Ajuntament Per: 110 1#  $aSalou 
(Catalunya).$bAjuntament 
 
100 1# Salvadó i Jassans, Josep,$d1938- 
900 ## BC (cgjca): Unificar amb: 100 1# Jassans,$d1938- Motiu: és la mateixa persona i 
l'encapçalament correcte és Jassans, 1938- 
 
100 1# Cruyff, Johan,$d1947-  
900 ## BC (cgjca): substituir: 100 Cruyff, Johan,$d1947- per: 100 Cruyff, Johan,$d1947-2016 Font: 
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0020852.xml?s_q=Johan%20Cruyff 
 

En el registre 
CÀNTIC 

-Es deixa el registre en estat “REVIEW” 
-S’afegeix un camp 900 amb la proposta (Institucio + proposta i motiu del canvi) 
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Procediment per a l'addició de nova informació  
 En el registre CÀNTIC: 

 capçalera i el camp 008:   
 
 
 

 camp 040: S’afegeix un subcamp $d amb el codi MARC de la institució que 
fa la modificació. 

 
 S'afegeixen les dades noves al registre. Recordeu que si s'afegeixen 

referències 5XX noves, s'ha de revisar el joc de referències recíproques 
dels registres relacionats per camps 5XX (vegeu camp 5XX). 
 

 Es verifiquen els camps 4XX i 5XX nous amb l’eina de Sierra “Verificar 
encapçalaments”. Aquesta eina és fonamental per detectar errors i 
incompatibilitats entre el registre d’autoritat i els encapçalaments de la 
base. El seu ús és d’aplicació obligatòria per validar el registre. 
 

- Estat del registre (capçal./05)            el codi "n" es 
canvia pel codi "c”(de nou a corregit)   

- Avaluació de la referència(008/29)           té el codi "n“ 
(sense referències), i s'afegeixen referències al registre, 
el codi "n" es canvia pel codi "a“ (amb referències). 
  



Procediment per a l'addició de nova informació  
 

capçal./05): el codi "n" es canvia 
pel codi "c”: de nou a corregit Avaluació de la referència 

(008/29) té el codi "n“ quan 
no té referències. Si afegim 
referències cal canviar-lo a  “a” 

camp 040 un subcamp $d amb el codi MARC de la institució que 
fa la modificació. En aquest cas la BC i la UB han modificat el 
registre CANTIC 
 

Comentari: Catalogació feta pel CSUC i modificacions subseqüents fetes per la BC i la UB. Observeu: el  
codi “c” de la posició 008/39 (Font de catalogació) sempre fa referència a la institució que ha creat el 
registre, i per tant no canvia mai. 
 



Procediment quan existeix un registre CÀNTIC i existeixen 
formes duplicades al CCUC 
(amb o sense registre d’autoritat no-CÀNTIC) 
 
En el registre CÀNTIC: 
 Estat del registre (capçal./05): el codi "n" es canvia pel codi "c“ (registre corregit o revisat). 
  Avaluació de la referència (008/29) té el codi "n“ (sense referències) i s'afegeixen 

referències al registre, el codi "n" es canvia pel codi "a”(amb referències). 
 S’afegeix un camp 4XX amb la forma no vàlida o camps 4XX amb les formes duplicades. 

S’estableixen com a referències locals de vegeu (4XX $wnnna+ $5ES-BaCBU) els punts d’accés 
duplicats que s’han trobat en el CCUC que no corresponguin a referències prescrites per RDA 
i Concrecions o d’aquelles que es diferencien de la forma autoritzada per errors ortogràfics 
i/o tipogràfics o de codificació. 

 Si existeix un registre d’autoritat no-Càntic, s’afegeixen els camps locals i/o opcionals que 
puguin ser presents en els registres d’autoritat duplicats a esborrar: 046, 05X, 3XX, 64X, 678, 
781, 856, 859 i 9XX (excepte 909, ja que en el registre CÀNTIC el camp 909 correspon a 
l’identificador del catalogador que ha creat el nou CÀNTIC). 

 Es faran les modificacions pertinents tant en el registre CÀNTIC de l’índex d’autors com en el 
de matèries si existeix, perquè ambdós quedin idèntics. 

 Es verifiquen els camps amb l’eina de Sierra “Verificar encapçalaments”. Aquesta eina és 
fonamental per detectar errors i incompatibilitats entre el registre d’autoritat i els 
encapçalaments del CCUC. El seu ús és d’aplicació obligatòria per validar el registre. 
 
 

 
 

 



Procediment quan existeix un registre CÀNTIC i existeixen 
formes duplicades al CCUC 

(amb o sense registre d’autoritat no-CÀNTIC) 
 
En els registres d’autoritat NO-CÀNTIC: 
 
 Els registres es marcaran amb l’estat “ESBORRAR” perquè siguin esborrats 

definitivament del CCUC 
 

 Si la incidència és complexa, el registre CÀNTIC es deixa en estat “REVIEW” i en un 
camp 900 s’especifiquen les incidències trobades. Les autoritats d’àmbit català 
seran revisades pel SNB de la BC i les autoritats d’àmbit estatal i/o internacional 
seran revisades per l’Oficina del CSUC. 

 
 A l’inici del camp 900 es donen les inicials de la institució (opcionalment, també 

l’identificador del catalogador) que fa la proposta. Es dona la informació que es 
proposa canviar, la modificació que es vol fer i, si es considera necessari, el motiu 
del canvi i/o la font. 

 
 
 

 
 

 



Còpia de registres CANTIC 
Còpia de registres dins del CCUC 
Quan hi ha necessitat de copiar un registre d’autoritats ja existent* al CCUC : 
  per un altre índex (el més habitual d’autors a matèries o l’inrevés) 

*s’ha de copiar en el nou índex el registre equivalent ja existent (no crear-ne un de 
nou) 
 
En el nou registre, es verifiquen els camps amb l’eina de Sierra “Verificar 
encapçalaments”. Aquesta eina és fonamental per detectar errors i 
incompatibilitats entre el registre d’autoritat i els encapçalaments del CCUC. El seu 
ús és d’aplicació obligatòria per validar el registre.  



Còpia de registres CANTIC 
Còpia de registres dins del CCUC 
Quan hi ha necessitat de copiar un registre d’autoritats ja existent* al CCUC : 
  per un altre índex (el més habitual d’autors a matèries o l’inrevés) 

*s’ha de copiar en el nou índex el registre equivalent ja existent (no crear-ne un de 
nou) 
 
En el nou registre, es verifiquen els camps amb l’eina de Sierra “Verificar 
encapçalaments”. Aquesta eina és fonamental per detectar errors i 
incompatibilitats entre el registre d’autoritat i els encapçalaments del CCUC. El seu 
ús és d’aplicació obligatòria per validar el registre.  



Còpia de registres del CCUC al catàleg local 
Còpia registre per registre 
 
 Es visualitza en MARC el registre d'autoritat que es vol copiar. 
 Es canvia la visualització Sierra dels grups de camp, de “literals” a “etiquetes” (icona Editar> botó dret del 

ratolí>Preferencias>Editor) 
 Es copia (control + c) en el portapapers tots els camps del registre d’autoritat a partir del camp 008 (no es 

copia la capçalera) 
 Al catàleg local, s’obre la finestra “Fitxer” i es tria l’opció “Nou Registre”, el sistema mostra un desplegable 

per seleccionar el tipus de registre. Es tria l’opció “Registre d’Autoritat”, i es selecciona la plantilla genèrica 
(prèvia creació al local). Aquesta plantilla només és aplicable als registres de nom amb entrada en l'índex 
de noms. Si el registre no ha de ser una entrada en l’índex de noms si no una entrada en l’índex de matèria 
cal canviar el tipus d’autoritat (Editar>Change Authority Type>Matèria) 

 Es posiciona el cursor a l'inici del camp i s'edita la informació continguda en el portapapers (control + v). 
 
 S'adeqüen els codis i els camps al registre nou:  
 
 - Es revisa la posició de Sierra “Àmbit” d’acord amb el camp 899. 
 - S’afegeix el camp 001 amb el número de registre del CCUC. 
  - Es verifica l’encapçalament 1XX i els camps 4XX i 5XX amb l’eina de Sierra “Verificar encapçalaments” 
 - Catalogador BC: S’afegeix |flemac al final del cap 040 
 - Es guarda el registre perquè el sistema el processi. 
 - El sistema crea la capçalera per defecte com a registre nou, cal revisar la posició 05, si és el cas, el codi 

"n”,  es canvia pel codi "c"--registre corregit o revisat. 
 



Còpia de registres del CCUC al catàleg local 

Local es tria la plantilla 

Enganxar el registre del CCUC 

Local, BC: Àmbit, 001, lemac i referències. 
Verificar 

Pas 1 copiar registre CCUC  



Còpia de registres del CCUC al catàleg local 
  
 
 
 Totes les institucions que fan registres CÀNTIC al CCUC que estiguin 

interessades en copiar els registres d’autoritat en el seu catàleg local, 
s’han de posar en contacte amb l’Oficina del CSUC (qualitatccuc@csuc.cat) 
per determinar el procediment més adequat d’acord amb les seves 
necessitats. Les institucions membres del CCUC extreuen elles mateixes 
les autoritats a través de Sierra. 

 

Altres procediments 
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Esborrar registres CANTIC 
 Els catalogadors NO poden esborrar cap registre CÀNTIC creat. Qualsevol 

incidència s’ha de notificar. Les incidències en autoritats d’àmbit català les 
resoldrà el SNB de la BC i les d’autoritats d’àmbit estatal i/o internacional l’Oficina 
del CSUC a proposta dels catalogadors. 

Procediment 
 En el registre CÀNTIC que presenta la incidència: 
 - Es deixa el registre en estat “REVIEW”. 
 - S’afegeix un camp 900 amb la proposta. A l’inici del camp 900 es donen les 

inicials de la institució (opcionalment, també l’identificador del catalogador) que fa 
la proposta. Es dona la informació i/o el motiu pel qual s’ha d’esborrar el registre. 

 



Suport al catalogador 
 Per a qualsevol dubte sobre la normativa o sobre dels procediments, es 

pot trametre un missatge al Servei de Normalització Bibliogràfica de la BC 
(snb@bnc.cat). 

 
 Per a incidències que requereixen de l’ajut de l’Oficina del CSUC --perquè 

la institució no té els permisos per modificar els registres bibliogràfics del 
CCUC, etc.-- es pot trametre a l’Oficina (qualitatccuc@csuc.cat) un 
missatge detallat de la incidència amb l’assumpte: XX: incidència (on XX és 
el nom de la institució). 
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Biblioteca de Catalunya 
Barcelona de juny de 2018 

snb@bnc.cat 
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