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Descrivim entitats corporatives: abans de començar 
RDA vs AACR2 

SIMILITUTS 

Codificació i ordre dels camps Marc 21 

Concepte encapçalament únic (AACR2)/Punt d’accés únic (RDA) 

Addicions als noms (amb un parell d’excepcions) 

Omissions (articles, termes que indiquen societat comercial…) 

Dades afegides a l’RA (però en diferents localitzacions) 

Puntuació i espaiament 

Tractament de les entitats ambigües 

Tractament de les entitats governamentals/no governamentals 

Tractament de les entitats entrades en ordre directe o subordinat 

Instruccions per a les entrades subordinades i les subdividions directes o indirectes 

Llengua oficial de la entitat 

Qualificadors i ordre en què s’hi afegeixen 

4 



Descrivim entitats corporatives: abans de començar 
RDA vs AACR2 

DIFERÈNCIES 

Terminologia 

No es fan servir abreviatures 

RDA no distingeix entre congressos, exposicions, etc.   

Periodicitat del congrés, etc.: no s’omet del nom la periodicitat, però sí s’ometen 
l’any o els anys de convocatòria  

Localització del congrés, etc.: s’afegeix, si es pot determinar fàcilment, la localització 
del congrés, tot i que formi part del nom   

Localització del congrés, etc.: si s’ha celebrat en dues o més localitzacions s’hi 
afegeixen tots els noms de lloc, separats per punt i coma  

S’enregistra “En línia” a la localització en el cas d’un congrés que se celebra en línia 

5XXNou: possibilitat de fer ús del subcamp $rw $i, enlloc de referències “vegeu 
també” anterior/posterior ($wa/$wb) 
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Les entitats corporatives es codifiquen amb el camp X10 (110, 410, 510) i X11 per a 
congressos, etc. (111, 411, 511) 
X10 1# Un nom jurisdiccional 
X10 2# Un nom no jurisdiccional 

Codificació MARC 

008/posició 10 codificada amb el 
valor “z”  
 
040 presència del subcamp $e 
amb el codi “rda” 
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Codificació MARC 
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046 Dates especials codificades (RDA 11.4) 
368 Altres atributs de les entitats corporatives (RDA 11.7) 
370 Lloc associat (RDA 11.3) 
371 Adreça (RDA 11.9) (no a 11X) 
372 Camp d’activitat (RDA 11.10) (no a 11X) 
373 Grup associat (RDA 11.5) 
377 Llengua associada (RDA 11.8) (no en 11X) 

Nous camps MARC 
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Codificació MARC 
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Descrivim entitats corporatives: abans de començar 
 Entitats corporatives considerades com a creadores 

RDA 19.2.1.1.1 
 Les entitats corporatives es consideren creadores quan són responsables d’originar, 

publicar o fer publicar, les obres que pertanyen a una o més de les categories següents: 
 
•Obres de naturalesa administrativa que tracten de: 
 -les polítiques internes, els procediments, les finances i/o les operacions, o 
 -els càrrecs, el personal i/o els membres (per exemple, els directoris), o 
 -els recursos (per exemple, els catàlegs, els inventaris) 
•Obres que enregistren el pensament col·lectiu de l’entitat (per exemple, els informes de 
comissions, de comitès; les declaracions oficials de posició sobre les polítiques externes, els 
estàndards) 
•Obres que enregistren les sessions dels organismes legislatius, judicials, governamentals i 
d’altres entitats corporatives. 
•Obres que informen de l’activitat col·lectiva d’un congrés (per exemple, les actes, els 
reculls de comunicacions) o d’una expedició (per exemple, els resultats d’una exploració, 
d’una investigació) o d’un esdeveniment (per exemple, una exposició, una fira, un festival), 
sempre que el congrés, l’expedició o l’esdeveniment estigui mencionat en el recurs que es 
descriu. 
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Descrivim entitats corporatives: abans de començar 
 Entitats corporatives considerades com a creadores 

RDA 19.2.1.1.1 
 •Obres que són el resultat de l’activitat col·lectiva d’un grup d’intèrprets com un tot i en les 

quals la responsabilitat del grup va més enllà de la mera interpretació, execució, etc. 
•Obres cartogràfiques que s’originen en una entitat corporativa diferent d’una entitat que 
només és responsable de la seva publicació o distribució. 
•Obres legals dels tipus següents: 
 -les lleis 
 -els decrets d’un cap d’Estat, d’un cap de l’executiu o d’un organisme executiu 
 governant 
 -els projectes i avantprojectes de lleis 
 -els reglaments administratius, etc. 
 -les constitucions, les actes constitutives, etc. 
 -les regles de procediment dels tribunals 
 -la presentació de càrrecs del jutge al jurat, les actes d’acusació, les demandes 
 judicials i les decisions judicials 
•Obres d’art individuals amb nom de dos o més artistes que actuen com una entitat 
corporativa. 
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Descrivim entitats corporatives: abans de començar 
 Càrrecs del govern i religiosos considerats creadors 

RDA 19.2.1.1.2 
 Els càrrecs del govern i religiosos es consideren creadors quan són responsables dels 

tipus següents de comunicacions oficials: 
 
•Comunicacions oficials dels caps d’Estat, els caps de govern, els caps de territoris 
dependents o ocupats o els caps d’organismes internacionals (per exemple, els missatges a 
legislatures, les proclamacions, les ordres de l’executiu) 
 
•Comunicacions oficials dels papes, els patriarques, els bisbes, etc. (per exemple, les ordres, 
els decrets, les cartes pastorals, les butlles, les encícliques; els missatges oficials als concilis, 
als sínodes). 

10 



Sumari 
 
• Definició d’“entitat corporativa” 
• Terminologia: Nom 
• Terminologia: Punt d’accés 
• Elements bàsics 
• Transcripció i ús de majúscules 
• Fonts consultades 
 
 

 
 

Descrivim entitats corporatives  
RDA Capítol 8  

Enregistrament dels atributs de les entitats corporatives 

11 



Definició (RDA 8.1.2) 
 Entitat corporativa: 
 Una organització, o un grup de persones i/o d’organitzacions, que s’identifica amb 

un nom concret i que actua, o pot actuar, com una unitat. 
 
 Les entitats corporatives poden ser creadores: poden crear arxius, publicacions 

periòdiques (butlletins, newsletters…), publicacions monogràfiques (manuals, 
conferències, catàlegs, directoris…), recursos d’Internet (llocs web, blogs…) 

 Les entitats corporatives poden ser contribuidores d’una expressió o poden estar 
associades amb manifestacions i exemplars com a: intèrprets, editors, propietaris. 

 Les entitats corporatives poden ser matèries de les obres, per exemple, la història 
d’una societat. 
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Definició (RDA 8.1.2) 
 Entitat corporativa: 
  
 S’hi inclouen les associacions, institucions, firmes comercials, empreses sense 

ànim de lucre, entitats governamentals, projectes, programes, entitats religioses, 
grups d’esglésies locals identificats pel nom de l’església, els congressos, etc.  

  
 També són entitats els aconteixements esportius, les competicions atlètiques, 

expedicions, exhibicions, festivals, fires i embarcacions (per exemple vaixells o 
naus espacials) 
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Terminologia: Nom (RDA 8.1.3) 

Nom: 
Paraula, caràcter o grup de paraules i/o de caràcters pel qual es coneix una entitat 
corporativa. 
 
Nom preferit: 
Nom o forma de nom triat per identificar una entitat corporativa. 
És la forma que s’utilitza quan es construeix el punt d’accés autoritzat en el RB i el 
camp 11X de l’RA. 
 
Variant de nom: 
Nom o forma de nom pel qual es coneix una entitat corporativa i que difereix del 
nom o de la forma de nom triat com a nom preferit d’aquesta entitat corporativa. 
És la forma utilitzada em els punts d’accés variants (camps 41X de l’RA) 
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Terminologia: Punt d’accés (RDA 8.1.4) 

Punt d’accés: 
Nom, terme, codi, etc., que representa una entitat corporativa concreta. Els punts 
d’accés inclouen els punts d’accés autoritzats i les variants de punt d’accés. 
 
Punt d’accés autoritzat: 
Punt d’accés normalitzat que representa una entitat. S’elabora usant el nom 
preferit de l’entitat corporativa. 
 
Variant de punt d’accés: 
Alternativa del punt d’accés autoritzat que representa una entitat. S’elabora usant 
la (o les) variants de nom d’aquesta entitat corporativa. 
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Elements bàsics (RDA 8.3 0.6.7)  

Enregistreu sempre si es coneix la informació: 
 
• Nom preferit de la entitat corporativa 
• Localització del congrés, etc. 
• Data del congrés, etc. 
• Institució associada (en el cas de congressos, etc., si el nom de la institució proporciona 
una identificació més acurada que el nom de la localitat o si el nom de la localitat és 
desconegut o no es pot determinar fàcilment) 
• Número d’un congrés, etc. 
• Altra designació associada amb l’entitat corporativa (en el cas d’una entitat amb un nom 
que no transmet la idea d’una entitat corporativa) 
• Identificador de l’entitat corporativa 
 

Enregistreu aquests elements com a elements separats, com a parts del punt d’accés 
autoritzat que representa l’entitat corporativa, o de totes dues maneres. 
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Elements bàsics (RDA 8.3 0.6.7)  

Enregistreu si és necessari per diferenciar: 
Si el nom preferit de l’entitat corporativa és el mateix o és similar al nom pel qual es coneix 
una altra entitat corporativa diferencieu-los enregistrant: 
 
• Altre lloc associat amb l’entitat corporativa 
• Data de creació 
• Data de cessament 
• Període d’activitat de l’entitat corporativa 
• Institució associada 
• Altra designació associada amb l’entitat corporativa 
 

Enregistreu aquests elements com a elements separats, com a parts del punt d’accés 
autoritzat que representa l’entitat corporativa, o de totes dues maneres. 
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Transcripció i ús de majúscules (RDA 8.4 i 8.5)   

8.4 Llengua i escriptura Enregistreu els noms en la llengua i l’escriptura en les quals 
figuren en les fonts d’on s’han obtingut. 
 
 
 
 
Enregistreu els altres atributs identificadors d’una entitat corporativa en la llengua i 
l’escriptura especificades en el capítol 11 
 
8.5.2 Majúscules Apliqueu les instruccions de l’apèndix A.2 sobre l’ús de les majúscules 
 
8.5.3 Números expressats com a xifres o com a paraulesEnregistreu-los en la forma en 
què figuren a la font d’informació. 
Per a les instruccions sobre l’enregistrament d’un número ordinal com a designació 
associada amb el nom d’un congrés, unes jornades, una reunió, etc., vegeu 11.6.1. 
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corporatives en els punts d'accés autoritzats. 
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Transcripció i ús de majúscules (RDA 8.4 i 8.5) 

8.5.4 Accents i altres signes diacríticsEnregistreu-los tal com figuren a la font 
d’informació. Afegiu-los si és segur que són part integrant d’un nom però s’han omès en la 
font d’on s’ha obtingut el nom. 
 
8.5.5 Guionets  Retingueu un guionet si és usat per l’entitat. 
 
8.5.6 Espaiament de les inicials 
• Si una inicial va seguida d’una altra inicial, no deixeu un espai després del punt, etc., que va 
a continuació de la primera inicial. 
• Si les lletres o les inicials separades figuren a la font d’informació sense punts entre elles, 
enregistreu les lletres sense espais entre elles. 
 

8.5.7 AbreviacionsSeguiu l’us que en fa l’entitat corporativa. Apliqueu les instruccions de 
l’apèndix B.2. 
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Fonts consultades (RDA 8.12) 

• És un recurs usat per determinar qualsevol atribut identificador d’una entitat corporativa, o 
per determinar les relacions entre les persones, les famílies o les entitats corporatives. 
 

•Enregistreu en el camp 670 
 

• Incloeu sempre com a mínim un camp 670 que justifiqui el punt d’accés autoritzat 
 
•Afegiu altres 670 si són necessàries per justificar la informació continguda al punt d’accés 
autoritzat o a les variants del punt d’accés. 
 
• Citeu les fonts usades per determinar un nom preferit o una variant de nom, seguides 
d’una menció breu de la informació trobada. Identifiqueu la localització concreta dins de la 
font on s’ha trobat la informació. 
 

•Format: 
 670 Títol, data:$blocalització dins la font (dades) 
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Fonts consultades (RDA 8.12). Exemples: 

670 ## $aUnion list of artist names on line, consulta feta el 28 de juliol, 2008$b(London Stereoscopic 
Co.; estudi fotogràfic anglès i editor, actiu de 1854 fins cap a 1900; variants: London Stereoscopic & 
Photo Co., London Stereoscopic and Photo Co., London Stereoscopic and Photographic Company, 
London Stereoscopic Company) 
 
670 ## $aEnciclopèdia.cat, consulta feta el 5 de juny, 2015$b(Santa Maria del Mar [Santa Maria de les 
Arenes; nom històric: Santa Maria de la Mar]; antiga església parroquial i arxidiaconal de la ciutat de 
Barcelona, construïda al s. XIV)  
 
670 ##  $aI Congrés d'Història de l'Església Catalana, 1993:$bpàgina 4 de la coberta (Solsona, del 20 al 
23 de setembre de 1993)    
 
670 ## $aLC/NAF, consulta feta el 5 de juny, 2015$b(punt d’accés: National Equivalence Information 
Centre (Great Britain); punt d’accés relacionat: National Academic Recognition Information Centre 
(Great Britain))  
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Identificació de les entitats corporatives 
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 Triar els noms preferits de les entitats corporatives 
 Enregistrar els noms preferits i les variants de nom 
 Enregistrar els altres atributs identificadors de les entitats corporatives  
 Elaborar els punts d’accés autoritzats 
 Elaborar les variants de punt d’accés 
 
Es proporcionen directrius sobre l’enregistrament dels noms i els altres atributs identificadors 
com a elements separats, com a parts de punts d’accés o de totes dues maneres. 
 
 
      Directrius generals sobre la identificació de les entitats 
corporatives (RDA 11.1) 
 
Fonts d’informació Obtingueu el nom o els noms de les entitats corporatives i els altres 
atributs identificadors de qualsevol font.  

Propòsit i abast (RDA 11.0) 
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El nom de l’entitat corporativa  és una paraula, un caràcter o un grup de paraules i/o de 
caràcters pel qual es coneix una entitat corporativa. 
 
Es distingeixen dues categories de noms d’entitats corporatives: 
•Nom preferit de l’entitat corporativa (RDA 11.2.2): és el nom o la forma de nom triat per 
identificar l’entitat corporativa 
•Variant de nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2.3): és un nom o una forma de nom pel 
qual es coneix una entitat corporativa i que difereix del nom o de la forma de nom triat com 
a nom preferit. 
 
El nom preferit de l’entitat corporativa és un element bàsic. Les variants de nom de 
l’entitat corporativa són opcionals (a criteri del catalogador). 
 

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
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És un element bàsic 
És el nom o la forma de nom triat per identificar l’entitat corporativa 
 
Fonts d’informació (RDA 9.2.2.2) 
En aquest ordre de preferència: 
•Les fonts preferides d’informació (per exemple, una portada (RDA 2.2.2)) en els recursos 
associats amb l’entitat corporativa 
• Altres mencions formals que figuren en els recursos associats amb l’entitat corporativa 
• Altres fonts (incloses les fonts de referència). 

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

31st December Women’s Movement 
British Museum 
École de cuisine La Varenne 
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 
Voltamp Electric Mfg. Co. 
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Tria del nom preferit (RDA 11.2.2.3) 
Trieu el nom pel qual l’entitat corporativa s’identifica habitualment 
Si una entitat corporativa es coneix per més d’una forma del mateix nom, vegeu les 
instruccions addicionals sobre la tria del nom preferit (RDA 11.2.2.5) 
Quan una entitat corporativa canvia de nom, vegeu les instruccions (RDA 11.2.2.6) 
 
 
Enregistrament del nom preferit (RDA 11.2.2.4) 
•Enregistreu el nom triat com a nom preferit d’una entitat corporativa aplicant les 
directrius generals d’enregistrament de noms (RDA 8.5) 
•Enregistreu el nom d’una entitat corporativa tal com figura en els recursos associats 
amb l’entitat. Si el nom no figura en els recursos associats amb l’entitat, o en cas de 
dubte, enregistreu-lo en la forma que es troba més habitualment en les fonts de 
referència 
•Per a les instruccions sobre l’enregistrament dels noms de les entitats subordinades i 
relacionades, vegeu RDA 11.2.2.13–11.2.2.29 

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives  
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 
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Tria del nom 
Formes diferents del mateix nom (RDA 11.2.2.5) 
Quan el nom d’una entitat corporativa figura en formes diferents en els recursos 
associats amb l’entitat: 
1. Trieu el nom que figura en les fonts preferides d’informació. 
2. Si les variants de forma del nom figuren a la font preferida d’informació, trieu la forma 
del nom que es presenta formalment. 
3. Si no hi ha cap forma que es presenti formalment, o si totes les formes es presenten 
formalment, trieu la forma del nom més habitual (la més coneguda comunment). 
4. Si no hi ha una forma del nom més habitual, trieu una forma breu del nom, que pot ser 
una sigla o un acrònim i ha de ser prou específica per diferenciar l’entitat d’altres entitats 
amb un nom breu idèntic o similar. 
5. Si no hi ha una forma breu del nom que sigui prou específica per diferenciar dues o més 
entitats corporatives amb un nom idèntic o similar, trieu una forma trobada en les fonts 
de referència abans que la forma oficial. 

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 
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Tria del nom 
Formes diferents del mateix nom (RDA 11.2.2.5) 
Quan sigui apropiat, apliqueu també les instruccions especials següents: 
Ortografia (RDA 11.2.2.5.1) 
Llengua (RDA 11.2.2.5.2) 
Entitats internacionals (RDA 11.2.2.5.3) 
Nom convencional (RDA 11.2.2.5.4) 
 
 Enregistreu les altres formes del nom no triades com a variants de nom (410) 
 
Les variants de forma no inclouen els canvis de nom, és a dir, els noms que l’entitat ha 
abandonat en el passat o que ha adoptat de cara al futur. En el cas dels canvis de nom, 
vegeu  RDA 11.2.2.6 

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 
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Tria del nom 
Formes diferents del mateix nom (RDA 11.2.2.5) 

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Concrecions: 
Quan en les publicacions es troben formes que difereixen de la utilitzada com a punt d’accés 
autoritzat, es considera que NO hi ha hagut un canvi de nom, sinó que les diferents formes 
són variants d'un mateix nom, quan les diferències són menors, i no es té informació que 
confirmi que hi ha hagut un veritable canvi de nom.  
 
Es consideren diferències menors: 
-un canvi en la representació de les paraules (abreviatura, sigles o símbols, etc.)  
-un canvi en una preposició, article o conjuntament; 
-un canvi en la puntuació; 
-l'addició, omissió, o la variació de la freqüència d'una paraula en un nom de la conferència.  
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Tria del nom 
Formes diferents del mateix nom (RDA 11.2.2.5) 
1. Ortografia (RDA 11.2.2.5.1) 
Si en els recursos associats amb l’entitat figuren variants ortogràfiques del nom, trieu la 
forma que figura en el primer recurs rebut 
Enregistreu les altres formes ortogràfiques del nom com a variants de nom 
 
 

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

African Centre for Fertilizer Development 
i no  
African Center for Fertilizer Development 
El recurs rebut primer té la forma ortogràfica “Centre”; el recurs rebut en segon lloc té la 
forma ortogràfica “Center” 

Concrecions: 
Si posteriorment es rep un recurs amb el nom en la seva nova forma ortogràfica, es canvia el 
punt d’accés autoritzat per reflectir la nova ortografia i es fa com a variant de nom la forma 
anterior. 
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Tria del nom 
Formes diferents del mateix nom (RDA 11.2.2.5) 
2. Llengua (RDA 11.2.2.5.2) 
Si el nom d’una entitat corporativa figura en llengües diferents, trieu com a nom preferit 
la forma en la llengua oficial de l’entitat. 
 
 

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Concrecions: 
Si l'entitat corporativa té més d'una llengua oficial i una d'elles és el català, es tria la forma 
en català com a nom preferit. 
 
Alternativa:  
Trieu una forma en una llengua preferida per l’agència que crea les dades. 
 
S'aplica quan el nom d'una entitat internacional figura anomenada formalment en les 
fonts principals d'informació dels recursos associats en català, o en obres de referència 
catalanes fiables. 
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Tria del nom 
Formes diferents del mateix nom (RDA 11.2.2.5) 
2. Llengua (RDA 11.2.2.5.2) 
Si: 
l'entitat té més d’una llengua oficial, i 
cap de les llengües oficials de l’entitat no és català, o no es coneix la llengua oficial de 
l’entitat, llavors: 
trieu com a nom preferit la forma del nom en la llengua usada principalment en els 
recursos associats amb l’entitat. 
 
 
 
 
 
En cas de dubte, trieu la forma que es presenta en primer lloc en el primer recurs rebut. 
Enregistreu les formes del nom en altres llengües com a variants de nom 
 

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Schweizerische Nationalbibliothek 
i no Biblioteca nazionale svizzera 
i no Bibliothèque nationale suisse 
L’alemany és la llengua usada principalment per l’entitat en les seves publicacions 
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Tria del nom 
Formes diferents del mateix nom (RDA 11.2.2.5) 
3. Entitats internacionals (RDA 11.2.2.5.3) 
 Si el nom d’una entitat internacional figura en els recursos que té associats en català, 
trieu aquesta forma com a nom preferit. En els altres casos, apliqueu les instruccions 
anteriors (RDA 11.2.2.5.2 Llengua) 
 
 
 
 
 
 
Enregistreu les formes del nom en altres llengües com a variants de nom 
 

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Associació Internacional de Ciutats Educadores 
i no Asociación Internacional de Ciudades Educadoras 
i no Association internationale des villes éducatrices 
i no International Association of Educating Cities 
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Tria del nom 
Formes diferents del mateix nom (RDA 11.2.2.5) 
4. Nom convencional (RDA 11.2.2.5.4) 
És un nom, diferent del nom real o de l’oficial, pel qual una entitat corporativa ha 
esdevingut coneguda.  
Si una entitat s’identifica sovint amb un nom convencional en les fonts de referència en 
la seva pròpia llengua, trieu aquest nom convencional com a nom preferit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Però hi ha excepcions… 

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

York Minster 
i no Metropolitan Church of St. Peter, York 
 
Museo del Prado 
i no Museo Nacional de Pintura y Escultura 
i no Museo Nacional del Prado 
i no Real Museo de Pinturas y Esculturas 
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Tria del nom 
Formes diferents del mateix nom (RDA 11.2.2.5) 
4. Nom convencional (RDA 11.2.2.5.4) 
Excepcions: 
4.1. Entitats antigues i internacionals  
•Si el nom ha esdevingut ben establert en una forma en català, trieu aquesta forma com a 
nom preferit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Benedictins 
Concili Vaticà 
Conferència de Jalta 
Església Copta 
Francmaçons 
Hospitalers 
Orde del Sant Sepulcre 
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Tria del nom 
Formes diferents del mateix nom (RDA 11.2.2.5) 
4. Nom convencional (RDA 11.2.2.5.4) 
Excepcions: 
4.2. Patriarcats, arxidiòcesis, etc., autocèfals. 
•Enregistreu el nom d’un patriarcat antic, una arxidiòcesi, etc., autocèfals de l’Església 
Ortodoxa usant el nom del lloc pel qual s’identifica.  
•Afegiu, entre parèntesis, una paraula o una frase que indiqui el tipus de jurisdicció 
eclesiàstica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Antioquia (Patriarcat ortodox) 
Constantinoble (Patriarcat ecumènic) 
Xipre (Arxidiòcesi) 
Jerusalem (Patriarcat ortodox) 
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Tria del nom 
Formes diferents del mateix nom (RDA 11.2.2.5) 
4. Nom convencional (RDA 11.2.2.5.4) 
Excepcions: 
4.3. Ordes i societats religiosos 
•Trieu la forma més coneguda del nom en català. En cas de dubte, seguiu l’ordre de 
preferència següent: 
El nom convencional pel qual es coneixen els seus membres en català 
La forma del nom en català i usada per les unitats de l’orde o la societat situades en els 
països on es parla català 
El nom de l’orde o de la societat en la llengua del seu país d’origen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Franciscans 
i no Frares menors 
i no Orde de Sant Francesc 
i no Ordo Fratrum Minorum 
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Tria del nom 
Formes diferents del mateix nom (RDA 11.2.2.5) 
4. Nom convencional (RDA 11.2.2.5.4) 
Excepcions: 
4.3. Ordes i societats religiosos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Concrecions: 
Si és possible, es tria la forma més coneguda en català.  
 
Es prefereix els noms convencionals o populars sobre els noms oficials.  
 
Per ordre es tria de les obres següents:  
1. Gran enciclopèdia catalana. 
2. Guia de la vida religiosa a Catalunya: instituts i comunitats, obres i dedicacions. Barcelona: 
Unió de Religiosos de Catalunya, [1997?]-  
3. Publicacions de l'entitat on aparegui la forma catalana del nom.  
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Tria del nom 
Formes diferents del mateix nom (RDA 11.2.2.5) 
4. Nom convencional (RDA 11.2.2.5.4) 
Excepcions: 
4.4. Governs 
•El nom convencional d’un govern és el nom del territori sobre el qual el govern exerceix 
una jurisdicció. Pot ser un país, una província, un estat, una comarca, un municipi, etc.  
 
 
 
 
•Si el nom oficial del govern és d’ús comú, trieu-lo com a nom preferit. 
 
 
 
Per a la tria i l’enregistrament dels noms de llocsCapítol 16 

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Sèrbia 
i no Narodna Republika Srbija 
i no Republika Srbija 

Region Sjælland (Dinamarca) 
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Tria del nom 
Formes diferents del mateix nom (RDA 11.2.2.5) 
4. Nom convencional (RDA 11.2.2.5.4) 
Excepcions: 
4.5. Congressos, jornades, reunions, etc. 
•Si a la font preferida d’informació figuren les diferents formes del nom d’un congrés, trieu 
una forma del nom que inclogui el nom (o l’abreviatura del nom) de l’entitat associada. 
No s’aplica en el cas d’un congrés que s’enregistra subordinat al nom d’una entitat 
associada amb el congrés. 
 
 
 
•Si un congrés té un nom específic que li és propi i, a més, té un nom més general que 
correspon a una sèrie de congressos, trieu el nom específic com a nom preferit. 
 
 
 

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

FAO Technical Meeting on Coffee Production and Protection 

Northwest Conference on the Role of Nuclear Energy (1969 : Portland, Oregon) 
i no Governor’s Conference on Conservation (2a : 1969 : Portland, Oregon) 
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Tria del nom 
Formes diferents del mateix nom (RDA 11.2.2.5) 
4. Nom convencional (RDA 11.2.2.5.4) 
Excepcions: 
4.6. Llocs de culte locals 
És el nom d’una església, catedral, monestir, convent, abadia, temple, mesquita, sinagoga, 
etc.  
•Si aquest nom figura en formes diferents a la font preferida d’informació dels recursos 
associats amb l’entitat, trieu la forma que predomina.  
 

•Si no hi ha una forma que predomini, seguiu l’ordre de preferència següent: 
 
 

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 
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Tria del nom 
Formes diferents del mateix nom (RDA 11.2.2.5) 
4. Nom convencional (RDA 11.2.2.5.4) 
Excepcions: 
4.6. Llocs de culte locals. Ordre de preferència: 
a) una forma de nom que inclogui el nom d’una persona, un objecte, un lloc o un 

esdeveniment al qual es dedica l’església, etc., local, o del qual porta el nom 
 
 

b) una forma de nom que comenci amb una paraula o una frase descriptiva del tipus 
d’església, etc., local 
 
 

c) una forma de nom que comenci amb el nom de lloc on l’església, etc., local és situada 
 

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

St. Paul’s Cathedral 

Monasterio de Rueda 

Winchester Cathedral 
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Tria del nom 
Canvi de nom (RDA 11.2.2.6) 
Si canvia el nom d’una entitat corporativa (inclosos els canvis d’una llengua a una altra),  
Creeu un nou registre per al nou nom 
Trieu el nom anterior com a nom preferit per usar-lo amb els recursos associats amb el 
nom anterior.  
Trieu el nom posterior com a nom preferit per usar-lo amb els recursos associats amb el 
nom posterior. 
 
 
 
 
 
 
Enregistreu les relacions entre els noms anterior i posterior de l’entitat (510) (ho veurem 
al capítol 32. Entitats corporatives relacionades). 

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Pennsylvania State University 
Nom anterior: Pennsylvania State College 
National Tuberculosis Association 
Nom anterior: National Association for the Study and Prevention of Tuberculosis 

46 



Tria del nom 
Canvi de nom (RDA 11.2.2.6) 
 
 

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Concrecions: 
Es considera que no hi ha hagut un canvi de nom, quan les diferències són menors i no es té 
informació que confirmi que hi hagi hagut un veritable canvi de nom.  
 
Es consideren diferències menors: 
- un canvi en la representació de les paraules (abreviatura, sigles o símbols, etc.), 
- un canvi en una preposició, article, etc., 
- un canvi en la puntuació, 
- l'addició, omissió, o la variació de la freqüència d'una paraula en un nom de congres. 
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Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament del nom preferit 
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Enregistrament del nom preferit 
A l’hora d’enregistrar el nom preferit, hem de tenir en compte: 
 

•Noms que consisteixen en inicials o que contenen inicials 
•Articles inicials 
•Mencions honorífiques 
•Termes que indiquen constitució en societat comercial i alguns altres termes 
•Número o any de convocatòria d’un congrés, etc. 
•Noms trobats en una escriptura no preferida 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 
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Enregistrament del nom preferit 
Noms que consisteixen en inicials o que contenen inicials (RDA 11.2.2.7) 
Si el nom d’una entitat corporativa consisteix en inicials o conté inicials, ometeu o 
incloeu els punts i els altres signes de puntuació d’acord amb l’ús més habitual de 
l’entitat.  
En cas de dubte, ometeu els punts, etc. 
Per a les instruccions sobre l’espaiament de les inicials i els acrònims, vegeu RDA 8.5.6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Delegación Nacional de Sindicatos de F.E.T. y de las J.O.N.S. 
IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group 
Projet Assistance aux entreprises d’état B.I.T./PNUD 
USDLA 
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Concrecions: 
S’aplica alternativa 
Ometeu un article inicial excepte si s’ha d’accedir al nom per mitjà de l’article (per exemple, 
un nom corporatiu que comença amb un article que és la primera part del nom d’una 
persona o un lloc). 
 
 
 
 
 
 
 

Enregistrament del nom preferit 
Articles inicials (RDA 11.2.2.8) 
 En enregistrar el nom preferit d’una entitat corporativa, incloeu un article inicial, si n’hi 
ha un. 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Library Association 
i no The Library Association 
 
Però 
Le Corbusier Sketchbook Publication Committee 
Los Angeles Philharmonic Orchestra 
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Enregistrament del nom preferit 
Mencions honorífiques (RDA 11.2.2.9) 
Ometeu una frase que mencioni un títol honorífic o una distinció concedit a l’entitat. 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Gosudarstvennyĭ akademicheskiĭ teatr imeni Mossoveta 
i no Gosudarstvennyĭ ordena Lenina i ordena Trudovogo Krasnogo Znameni akademicheskiĭ teatr imeni 
Mossoveta 
 
Royal Ulster Constabulary 
i no Royal Ulster Constabulary GC 
i no Royal Ulster Constabulary George Cross 
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Enregistrament del nom preferit 
Termes que indiquen constitució en societat comercial i alguns altres termes (RDA 
11.2.2.10) 
Ometeu els termes següents, excepte si són una part integrant del nom o són necessaris 
per aclarir que es tracta del nom d’una entitat corporativa: 
•Un adjectiu o una abreviació que indica la constitució d’una societat comercial (per 
exemple, Incorporated, e.V., Ltd.) 
•Un terme que indica que l’entitat corporativa pertany a l’Estat 
•Una paraula o una frase, abreujada o en forma completa, que indica el tipus de societat 
comercial de l’entitat (per exemple, Aktiebolaget, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Kabushiki Kaisha, Società per azione). 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

American Cancer Society 
i no American Cancer Society, Inc. 
 
Compañía Internacional de Mapas 
i no Compañía Internacional de Mapas S.A. 

Però:  
Films Incorporated 
Nature Photographers Ltd. 
Howard Ricketts Limited 
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Enregistrament del nom preferit 
Termes que indiquen constitució en societat comercial i alguns altres termes (RDA 
11.2.2.10) 
 Si cal un terme que indiqui constitució en societat comercial, etc., per aclarir que es 
tracta del nom d’una entitat corporativa, i el terme està al començament del nom, llavors: 
transposeu el terme al final del nom. 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Aerotransport, Aktiebolaget 
i no Aktiebolaget Aerotransport 
 
Forstprojektierung Potsdam, VEB 
i no VEB Forstprojektierung Potsdam 
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Enregistrament del nom preferit 
Termes que indiquen constitució en societat comercial i alguns altres termes (RDA 
11.2.2.10) 
 Si el nom d’una entitat corporativa en una llengua asiàtica inclou una paraula o una 
frase inicial que indica el caràcter privat de l’entitat (per exemple, Shiritsu, Si li), ometeu 
aquesta paraula o frase inicial.  
No l’ometeu si és una part integrant del nom. 
 
 
 
 
 Ometeu les abreviacions que van al davant del nom d’un vaixell (per exemple, U.S.S., 
H.M.S.). 
 

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Dong hai da xue 
i no Si li Dong hai da xue 

Arizona (Cuirassat) 
i no U.S.S. Arizona 
Swift (Corbeta) 
i no H.M.S. Swift 
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Enregistrament del nom preferit 
Número o any de convocatòria d’un congrés, etc. (RDA 11.2.2.11) 
Ometeu del nom d’un congrés, etc., les indicacions del número, l’any o els anys de 
convocatòria, etc.  
Apliqueu aquesta instrucció al nom d’unes jornades, una reunió, una exposició, una fira, un 
festival, etc., i al nom d’un congrés, etc., tractat com una entitat subordinada 
 
 
 
 
 
 

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Conference on Co-ordination of Galactic Research 
i no Second Conference on Co-ordination of Galactic Research 
Calcutta Film Festival 
i no 4th Calcutta Film Festival 
Symposium on Some Mathematical Questions in Biology 
i no 1992 Symposium on Some Mathematical Questions in Biology 
San Francisco Art Association. Annual Drawing and Print Exhibition 
i no San Francisco Art Association. Twenty-second Annual Drawing and Print Exhibition 
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Enregistrament del nom preferit 
Noms trobats en una escriptura no preferida (RDA 11.2.2.12) 
 Si el nom de l’entitat figura en una escriptura que difereix de la del català (alfabet llatí), 
translitereu el nom d’acord amb l’esquema triat per l’agència. 
 
 
 
 
 
 

Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Matsushita Denki Sangyō 
El nom figura en l’escriptura original com: 松下電器産業 
Institut mirovoĭ literatury imeni A.M. Gorʹkogo 
El nom figura en l’escriptura original com: Институт мировой литературы имени А.М. Горького 
Agudah ha-geʾografit ha-Yiśreʾelit 
El nom figura en l’escriptura original com: אגודה הגיאוגרפית הישראלית 

Concrecions: 
NO S’APLICA Alternativa 
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Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats 
subordinades i relacionades 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
 
Recordem: 
 
Entitat subordinada: entitat que forma part integrant d’una entitat més gran en relació a 
la qual ocupa un rang jeràrquic inferior 

 
Entitat relacionada: entitat que té una relació no jeràrquica amb una altra entitat 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
 
Veurem: 
Regla general 
Entitats subordinades i relacionades enregistrades subordinadament 
  Tipus d’entitats entrades subordinadament  
Subdivisió directa o indirecta 
Casos especials 
 Noms d’entitats i de càrrecs de l’administració pública 
  Noms d’entitats i de càrrecs religiosos  
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Directrius generals (RDA 11.2.2.13) 
Enregistreu el nom d’una entitat subordinada o relacionada de forma directa (RDA 
11.2.2.4) és a dir, pel nom que apareix en els recursos associats amb l’entitat, excepte si el 
seu nom pertany a un o més dels tipus llistats a 11.2.2.14. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Enregistreu com una variant de nom el nom de l’entitat en la forma d’una subdivisió del 
punt d’accés autoritzat que representa l’entitat superior. 
 

BBC Symphony Orchestra 
I no British Broadcasting Corporation. Symphony Orchestra 
 
Consejo Superior de Investigaciones Cientficas 
I no Espanya. Consejo Superior de Investigaciones Cientficas 
 
Provinciale Bibliotheek Centrale voor Noord-Brabant 
I no North Brabant (Països Baixos). Provinciale Bibliotheek Centrale voor Noord-Brabant 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Entitats subordinades i relacionades enregistrades subordinadament (RDA 11.2.2.14) 
 
Enregistreu el nom de l’entitat subordinada o relacionada com una subdivisió de l’entitat 
superior o relacionada si el nom de l’entitat pertany a un o més dels tipus llistats a 
continuació 
 
Enregistreu-lo en la forma d’una subdivisió del punt d’accés autoritzat que representa 
l’entitat superior o relacionada 
 
Feu una subdivisió directa o indirecta aplicant les instruccions d’11.2.2.15 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Entitats subordinades i relacionades enregistrades subordinadament (RDA 11.2.2.14) 
 
Ometeu de la subdivisió el nom (o l’abreviació del nom) de l’entitat superior o 
relacionada en la forma nominal, excepte si l’omissió dóna com a resultat un nom sense 
sentit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de dubte, enregistreu el nom de l’entitat directament. 

Canadà. Department of Consumer and Corporate Affairs 
i no Canadà. Canada Department of Consumer and Corporate Affairs 
Nom: Canada Department of Consumer and Corporate Affairs 
Però: 
Canadà. Corporations Canada 
i no Canadà. Corporations 
Nom: Corporations Canada. Nom d’una agència executiva important del Canadà.  
Es reté el nom de l’entitat superior perquè l’omissió donaria com a resultat un nom sense sentit 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Entitats subordinades i relacionades enregistrades subordinadament (RDA 11.2.2.14) 
 
Tipus d’entitats entrades subordinadament (RDA 11.2.2.14.1- 11.2.2.14.18) 
 
•Una entitat amb un nom que implica que és part d’una altra entitat (RDA 11.2.2.14.1) 
Per exemple, departament, divisió, secció, branca… 
 
 Oregon. Bridge Engineering Section 

Nom: Bridge Engineering Section 
 
Società italiana di psicologia. Divisione di psicologia clinica 
Nom: Divisione di psicologia clinica 
 
Universitat de Barcelona.|bDepartament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia 
Nom: Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Entitats subordinades i relacionades enregistrades subordinadament (RDA 11.2.2.14) 
 
Tipus d’entitats entrades subordinadament (RDA 11.2.2.14.1- 11.2.2.14.18) 
 
•Una entitat amb un nom que implica subordinació administrativa (RDA 11.2.2.14.2) 
Per exemple, comitè, comissió… Apliqueu les instruccions només si es requereix el nom de 
l’entitat superior per identificar l’entitat subordinada. 
 
 

Concrecions: 
Els termes que normalment impliquen subordinació administrativa en català són: 
administració gabinet  agència  gerència  assessoria 
grup de ... comissaria junta  comissió  negociat 
comitè  prefectura coordinació oficina  delegació 
secretaria  diputació  secretariat direcció  servei 
fiscalia  superintendència 
 
 

València (País Valencià). Servei d’Investigació Arqueològica Municipal 
Nom: Servei d’Investigació Arqueològica Municipal 65 



Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Entitats subordinades i relacionades enregistrades subordinadament (RDA 11.2.2.14) 
 
Tipus d’entitats entrades subordinadament (RDA 11.2.2.14.1- 11.2.2.14.18) 
 
•Una entitat amb un nom que és general per naturalesa (per exemple, no inclou ni noms 
propis o adjectius distintius ni termes que indiquen una matèria) o que només indica una 
subdivisió geogràfica, cronològica, numèrica o alfabètica d’una entitat superior (RDA 
11.2.2.14.3) 
 
 American Dental Association. Research Institute 

Nom: Research Institute 
 
Canadian Jewish Congress. Central Region 
Nom: Central Region 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Entitats subordinades i relacionades enregistrades subordinadament (RDA 11.2.2.14) 
 
Tipus d’entitats entrades subordinadament (RDA 11.2.2.14.1- 11.2.2.14.18) 
 
•Una entitat amb un nom que no transmet la idea d’una entitat corporativa i que no inclou 
el nom de l’entitat superior (RDA 11.2.2.14.4) 
 
 

British Library. Science, Technology, and Business 
Nom: Science, Technology, and Business 
 
Illinois. Bureau of Employment Security. Research & Analysis 
Nom: Research & Analysis 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Entitats subordinades i relacionades enregistrades subordinadament (RDA 11.2.2.14) 
 
Tipus d’entitats entrades subordinadament (RDA 11.2.2.14.1- 11.2.2.14.18) 
 
•Una facultat, una escola, un “college”, un institut, un laboratori, etc., universitari, amb un 
nom que només indica un camp concret d’estudi (RDA 11.2.2.14.5) 
 
 Princeton University. Bureau of Urban Research 

Nom: Bureau of Urban Research 
 
Però, 
Harvard Law School 
i no Harvard University. Harvard Law School 
i no Harvard University. Law School 
Nom: Harvard Law School 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Entitats subordinades i relacionades enregistrades subordinadament (RDA 11.2.2.14) 
 
Tipus d’entitats entrades subordinadament (RDA 11.2.2.14.1- 11.2.2.14.18) 
 
•Una entitat no governamental amb un nom que inclou el nom complet de l’entitat 
superior o relacionada (RDA 11.2.2.14.6) 
Distingiu els casos en què el nom de l’entitat subordinada inclou els noms de les entitats 
superiors dels casos en què els noms de les entitats superiors només figuren associats amb 
el nom de l’entitat subordinada 
 

Concrecions: 
El terme "inclou" en aquesta instrucció s'ha d'entendre com a aplicable a qualsevol relació 
gramatical entre el nom de l'entitat i el nom de l'entitat superior o relacionada. 
La frase "nom complet" s'ha d'entendre referida al nom de l'entitat superior o relacionada i 
no ha de coincidir necessàriament amb el punt d’accés autoritzat complet d’aquesta entitat.  

69 



Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Entitats subordinades i relacionades enregistrades subordinadament (RDA 11.2.2.14) 
 
Tipus d’entitats entrades subordinadament (RDA 11.2.2.14.1- 11.2.2.14.18) 
 
•Una entitat no governamental amb un nom que inclou el nom complet de l’entitat 
superior o relacionada (RDA 11.2.2.14.6) 
 

Dunedin Botanic Garden. Friends 
Nom: Friends of the Dunedin Botanic Garden 
St. John’s College (University of Oxford). Library 
Nom: St. John’s College Library 
 
Però, 
Friends of the Corcoran 
i no Corcoran Gallery of Art. Friends 
Nom: Friends of the Corcoran 

70 



Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Entitats subordinades i relacionades enregistrades subordinadament (RDA 11.2.2.14) 
 
Tipus d’entitats entrades subordinadament (RDA 11.2.2.14.1- 11.2.2.14.18) 
 
•Un ministeri o un organisme executiu principal similar (és a dir, una entitat que no en té 
cap per damunt) tal com es defineix en les publicacions oficials del govern en qüestió (RDA 
11.2.2.14.7) 
 

Catalunya.Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Espanya. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Estats Units d’Amèrica. National Aeronautics and Space Administration 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Entitats subordinades i relacionades enregistrades subordinadament (RDA 11.2.2.14) 
 
Tipus d’entitats entrades subordinadament (RDA 11.2.2.14.1- 11.2.2.14.18) 
 
•Un càrrec del govern o un càrrec religiós (RDA 11.2.2.14.8) 
Ho veurem a  RDA 11.2.2.18càrrecs governamentals  
        RDA 11.2.2.26càrrecs religiosos 
 

Estats Units d’Amèrica. President 
Espanya. Monarca 
Franciscans. Ministre general 
Església Catòlica. Papa 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Entitats subordinades i relacionades enregistrades subordinadament (RDA 11.2.2.14) 
 
Tipus d’entitats entrades subordinadament (RDA 11.2.2.14.1- 11.2.2.14.18) 
 
•Un cos legislatiu (RDA 11.2.2.14.9) 
Ho veurem a RDA 11.2.2.19 
 

Catalunya. Parlament 
Espanya. Cortes Generales. Congreso de los Diputados 
Estats Units d’Amèrica. Congress 
Suïssa. Bundesversammlung. Nationalrat 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Entitats subordinades i relacionades enregistrades subordinadament (RDA 11.2.2.14) 
 
Tipus d’entitats entrades subordinadament (RDA 11.2.2.14.1- 11.2.2.14.18) 
 
•Una assemblea constituent (RDA 11.2.2.14.10) 
Ho veurem a RDA 11.2.2.20 
 

Espanya. Cortes Constituyentes 
 
Portugal. Assembleia Constituiente 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Entitats subordinades i relacionades enregistrades subordinadament (RDA 11.2.2.14) 
 
Tipus d’entitats entrades subordinadament (RDA 11.2.2.14.1- 11.2.2.14.18) 
 
•Un tribunal (RDA 11.2.2.14.11) 
Ho veurem a RDA 11.2.2.21 
 

Catalunya. Tribunal Superior de Justícia 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Entitats subordinades i relacionades enregistrades subordinadament (RDA 11.2.2.14) 
 
Tipus d’entitats entrades subordinadament (RDA 11.2.2.14.1- 11.2.2.14.18) 
 
•Un servei principal de les forces armades d’un govern (RDA 11.2.2.14.12) 
Ho veurem a RDA 11.2.2.22 
 

Espanya. Ejercito del Aire 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Entitats subordinades i relacionades enregistrades subordinadament (RDA 11.2.2.14) 
 
Tipus d’entitats entrades subordinadament (RDA 11.2.2.14.1- 11.2.2.14.18) 
 
•Una ambaixada, un consolat, etc. (RDA 11.2.2.14.13) 
Ho veurem a RDA 11.2.2.23 
 

Estats Units d’Amèrica. Consulate (Barcelona, Catalunya) 
Estats Units d’Amèrica. Embassy (Espanya) 

77 



Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Entitats subordinades i relacionades enregistrades subordinadament (RDA 11.2.2.14) 
 
Tipus d’entitats entrades subordinadament (RDA 11.2.2.14.1- 11.2.2.14.18) 
 
•Una delegació en una organització internacional o intergovernamental (RDA 11.2.2.14.14) 
Ho veurem a RDA 11.2.2.24 
 

Estats Units d’Amèrica. Delegation (Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz (1936 : 
Buenos Aires, Argentina)) 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Entitats subordinades i relacionades enregistrades subordinadament (RDA 11.2.2.14) 
 
Tipus d’entitats entrades subordinadament (RDA 11.2.2.14.1- 11.2.2.14.18) 
 
•Un concili, etc., d’una sola entitat religiosa (RDA 11.2.2.14.15) 
Ho veurem a RDA 11.2.2.25 
 

Església Catòlica. Conferencia Episcopal Española 
Església Catòlica. Consejo Internacional para la Catequesis 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Entitats subordinades i relacionades enregistrades subordinadament (RDA 11.2.2.14) 
 
Tipus d’entitats entrades subordinadament (RDA 11.2.2.14.1- 11.2.2.14.18) 
 
•Una província, una diòcesi, un sínode, etc., religiós (RDA 11.2.2.14.16) 
Ho veurem a RDA 11.2.2.27 
 

Church of England. Diocese of Ely 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Entitats subordinades i relacionades enregistrades subordinadament (RDA 11.2.2.14) 
 
Tipus d’entitats entrades subordinadament (RDA 11.2.2.14.1- 11.2.2.14.18) 
 
•Un organisme administratiu central de l’Església Catòlica (RDA 11.2.2.14.17) 
Ho veurem a RDA 11.2.2.28 
 

Església Catòlica. Rota Romana 

81 



Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Entitats subordinades i relacionades enregistrades subordinadament (RDA 11.2.2.14) 
 
Tipus d’entitats entrades subordinadament (RDA 11.2.2.14.1- 11.2.2.14.18) 
 
•Una missió diplomàtica papal, etc. (RDA 11.2.2.14.18) 
Ho veurem a RDA 11.2.2.29 
 

Església Catòlica. Nunciatura Apostòlica (Espanya) 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Subdivisió directa o indirecta (RDA 11.2.2.15) 
 
Enregistreu el nom d’una entitat que pertany a un o més dels tipus llistats anteriorment 
com una subdivisió del punt d’accés autoritzat que representa la unitat organitzativa de 
nivell inferior de la jerarquia que s’enregistra directament sota el seu propi nom. 
 
 

Public Library Association. Audiovisual Committee 
Jerarquia: American Library Association - Public Library Association – Audiovisual Committee 
 
University of Texas at Austin. Petroleum Extension Service 
Jerarquia: University of Texas at Austin - Division of Continuing Education - Petroleum Extension Service 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Subdivisió directa o indirecta (RDA 11.2.2.15) 
 
Ometeu les unitats intermèdies de la jerarquia, excepte si el nom de l’entitat 
subordinada o relacionada ha estat usat, o pugui ser usat, per una altra unitat enregistrada 
com a subdivisió del punt d’accés autoritzat que representa la mateixa entitat superior o 
relacionada.  
En aquest cas, interposeu el nom de la unitat inferior de la jerarquia que distingeixi les 
dues entitats. 
 Califòrnia. Department of Corrections. Research Division 

Jerarquia: Califòrnia - Health and Welfare Agency - Department of Corrections - Research Division 
 
Califòrnia. Department of Mental Hygiene. Research Division 
Jerarquia: Califòrnia - Human Relations Agency - Department of Mental Hygiene – Research Division 
 
Califòrnia. Air Resources Board. Research Division 
Jerarquia: Califòrnia - Resources Agency - Air Resources Board – Research Division 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Subdivisió directa o indirecta (RDA 11.2.2.15) 
 
Enregistreu altres formes de subdivisió directa o indirecta com a variants de nom (RDA 
11.2.3.7) 

 
 

 
110 1#  $aFrança.$bCommission centrale des marchés 
410 1#  $aFrança.$bMinistère de l’économie et des finances.$bCommission centrale des marchés 
 
110 1#  $aEl Salvador.|bServicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre 
410 1#  $aEl Salvador.|bDirección General de Recursos Naturales Renovables.|bServicio de Parques 
Nacionales y Vida Silvestre 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Subdivisió directa o indirecta (RDA 11.2.2.15) 
 
 

 
 

RECORDEU: 
 
El nom de l’entitat del nivell jeràrquic més gran s’ha de verificar al catàleg i s’ha de fer 
servir tal com apareix al catàleg 
 
Si és necessari, s’haurà de crear un RA per a l’entitat de nivell jeràrquic més gran 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
 
Noms d’entitats i de càrrecs de l’administració pública (11.2.2.16-11.2.2.24) 
-Comitès, comissions, etc. conjunts 
-Noms convencionals de les unitats estatals i locals dels partits polítics dels Estats Units 
-Càrrecs governamentals 
-Cossos legislatius 
-Assemblees constituents 
-Tribunals 
-Forces armades 
-Ambaixades, consolats, etc. 
-Delegacions en organitzacions internacionals i intergovernamentals 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Comitès, comissions, etc. conjunts (RDA 11.2.2.16) 
 
Enregistreu el nom d’una entitat formada per representants de dues o més entitats 
aplicant les directrius generals d’11.2.2.4 és a dir, sota el seu propi nom 

Joint Committee on Court Calendar Congestion 
Comitè conjunt de l’Association of the Bar of the City of New York i del Columbia Project for Effective 
Justice 

88 



Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Comitès, comissions, etc. conjunts (RDA 11.2.2.16) 
 
Ometeu els noms de les entitats superiors si: 
1. Els noms de les entitats superiors figuren dins del nom o al final del nom, i 
2. El nom de l’entitat conjunta és prou distintiu sense aquells noms. 

Joint Committee on Insulator Standards 
Nom: Joint Committee on Insulator Standards of the Edison Electric Institute and the National Electrical 
Manufacturers Association 
 
però 
Joint Committee of the American Library Association and the Rural Sociological Society 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Comitès, comissions, etc. conjunts (RDA 11.2.2.16) 
 
Si els noms de les entitats superiors s’enregistren com a subdivisions d’una entitat 
superior comuna, enregistreu el nom de la unitat conjunta com una entitat subordinada 
de l’entitat superior comuna.  
Apliqueu les directrius generals d’11.2.2.13 (enregistrament d’entitats subordinades i 
relacionades) 

American Library Association. Joint Committee to Compile a List of International Subscription Agents 
Comitè conjunt de les seccions Acquisitions i Serials de la Resources and Technical Services Division de 
l’American Library Association 
 
Catalunya. Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica 
Comissió conjunta de: Departament de la Presidència, Departament d'Ensenyament i Departament 
d'Innovacions, Universitats i Empresa de la Generalitat 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Noms convencionals de les unitats estatals i locals dels partits polítics dels Estats Units 
(RDA 11.2.2.17) 
 
Enregistreu el nom d’una unitat estatal o local d’un partit polític dels Estats Units com 
una subdivisió del partit 
Ometeu del nom de la unitat qualsevol indicació del nom del partit o de l’estat o la 
localitat. 

Republican Party (Ohio). State Executive Committee 
Nom: Ohio Republican State Executive Committee 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Càrrecs governamentals (RDA 11.2.2.18) 
 
Abast: 
-Caps d’Estat, caps de govern, etc.  
-Cossos executius governants  
-Caps d’organitzacions internacionals intergovernamentals 
-Governadors de territoris no autònoms o ocupats 
-Altres càrrecs 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Càrrecs governamentals (RDA 11.2.2.18) 
 
Caps d’Estat, caps de govern, etc.  
Enregistreu el títol d’un sobirà, un president, un altre cap d’Estat, un governador, un cap 
de govern, o un cap de l’executiu que actua a títol oficial com una subdivisió del punt 
d’accés autoritzat que representa la jurisdicció.  
 

Concrecions: 
S’enregistra el títol en català 

Chiapas (Mèxic). Governador 
i no Chiapas (Mèxic). Gobernador 
 
Japó. Primer Ministre 
i no Japó. Naikaku Sōri Daijin 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Càrrecs governamentals (RDA 11.2.2.18) 
 
Caps d’Estat, caps de govern, etc.  
Si el càrrec identificat és un titular concret de la funció, afegiu entre parèntesis, separat 
d’espai dos punts espai (en aquest ordre): 
 - Els anys inclusius del regnat o del mandat 
 - El nom de la persona en una forma breu, en la llengua del nom preferit              
 d’aquesta persona 
  

Alemanya. Canceller (1990–1998 : Kohl) 
Espanya. President (1936-1939 : Azaña) 
Estats Pontificis. Sobirà (1800–1823 : Pius VII) 
Estats Units d’Amèrica. President (1961-1963 : Kennedy) 

110 1  $aJurisdicció.$bTitol del carrec en català (any o anys : nom de la persona) 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Càrrecs governamentals (RDA 11.2.2.18) 
 
Caps d’Estat, caps de govern, etc.  
Si el títol varia amb el sexe del titular, useu un terme general (per exemple Monarca en 
lloc de Rei o Reina)  

 
 
 
Si hi ha dos o més períodes no consecutius de mandat per al mateix titular del càrrec, 
enregistreu cada període com un nom preferit separat (dos (o més) RA diferents) 
 
 
 
Enregistreu les relacions entre el càrrec i la persona (5XX) 

Espanya. Monarca (1833-1868 : Isabel II) 
Espanya. Monarca (1975-2014 : Joan Carles I) 

Espanya. Monarca (1808 : Ferran VII) 
Espanya. Monarca (1814-1833 : Ferran VII) 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Càrrecs governamentals (RDA 11.2.2.18) 
 
Cossos executius governants 
Enregistreu el nom d’un cos executiu governant (per exemple, una junta militar), que 
actua a títol oficial com una subdivisió del punt d’accés autoritzat que representa la 
jurisdicció.  
Enregistreu el nom en la llengua oficial de la jurisdicció. 
Si a la jurisdicció hi ha més d’una llengua oficial, apliqueu les instruccions d’11.2.2.5.2. 
(Tria del nom, llengua) 
Si cal per raons d’identificació, afegiu, entre parèntesis, els anys inclusius del cos executiu 
governant. 

Argentina. Junta Militar 
Xile. Junta de Gobierno (1813) 
Xile. Junta de Gobierno (1973–1990) 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Càrrecs governamentals (RDA 11.2.2.18) 
 
Caps d’organitzacions internacionals intergovernamentals 
Enregistreu el títol d’un cap d’una organització internacional intergovernamental, que 
actua a títol oficial com una subdivisió del punt d’accés autoritzat que representa 
l’organització.  
Enregistreu el títol del càrrec en la llengua del nom preferit de l’organització. 

Asociación Latinoamericana de Integración. Secretaría General 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Càrrecs governamentals (RDA 11.2.2.18) 
 
Caps d’organitzacions internacionals intergovernamentals 
Si el càrrec identificat és un titular concret de la funció, afegiu entre parèntesis, separat 
d’espai dos punts espai (en aquest ordre):  
 -Els anys inclusius del mandat 
 -El nom de la persona en una forma breu, en la llengua del nom preferit 
 d’aquesta persona 
 
 
 
 
 
Enregistreu les relacions entre el càrrec i la persona (5XX) 

Nacions Unides. Secretari General (1997–2006 : Annan) 

110 2  $aOrganització.$bTitol del carrec en la llengua de l’organització (any o anys : nom de la 
persona) 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Càrrecs governamentals (RDA 11.2.2.18) 
 
Governadors de territoris no autònoms o ocupats 
Enregistreu el títol d’un governador d’un territori no autònom (per exemple, una colònia, 
un protectorat) o d’un territori ocupat, que actua a títol oficial, com una subdivisió del 
punt d’accés autoritzat que representa la colònia, el territori, etc. 
Enregistreu el títol del governador en la llengua del poder governant. 
Si hi ha més d’una llengua oficial a la jurisdicció del poder governant, apliqueu les 
instruccions d’11.2.2.5.2. (Tria del nom, llengua) 

Polinèsia Francesa. Gouverneur 
França (Territori sota ocupació alemanya, 1940–1944). Militärbefehlshaber in Frankreich 
Alemanya (Territori sota ocupació aliada, 1945–1955 : Zona dels EUA). Military Governor 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Càrrecs governamentals (RDA 11.2.2.18) 
 
Governadors de territoris no autònoms o ocupats 
Si el càrrec identificat és un titular concret de la funció, afegiu , afegiu entre parèntesis, 
separat d’espai dos punts espai (en aquest ordre):  
 -Els anys inclusius del mandat 
 -El nom de la persona en una forma breu, en la llengua del nom preferit 
 d’aquesta persona 
 

Macau. Governador (1951–1956 : Esparteiro) 

110 2  $aTerritori.$bTitol del governador en la llengua del poder governant (any o anys : nom 
de la persona) 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Càrrecs governamentals (RDA 11.2.2.18) 
 
Altres càrrecs  
En el cas de qualsevol altre càrrec no inclòs en els punts anteriors, useu el nom preferit 
del ministeri o de l’organisme que l’individu representa, NO el nom del càrrec. 
 
 
 
Quan un càrrec només s’identifica pel títol del càrrec, enregistreu el títol del càrrec en la 
forma d’una subdivisió del punt d’accés autoritzat que representa la jurisdicció. 
 

Espanya. Ministerio de Ciencia e Innovación 
I no: Espanya. Ministro de Ciencia e Innovación 

Austràlia. Director of National Parks 
Espanya. Defensor del Pueblo 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Càrrecs governamentals (RDA 11.2.2.18) 
 
 

RECORDEM 
Els punts d’accés dels càrrecs governamentals NO SÓN VÀLIDS PER AL SEU ÚS COM A 
ENTRADA DE MATÈRIES. A l’RA d’autors codificarem: 
•Posició 008/11 Enca Mate n 
•Posició 008/15 Enca Mat b 
•Una nota 667 d’ús temàtic 

008     101111 ||acnnnabbn          |a ana 
110 1#  $aCatalunya.$bPresident (2003-2006 : Maragall) 
500 1#  $aMaragall, Pasqual,$d1941- 
667 ##  ÚS TEMÀTIC: Aquest punt d’accés no és vàlid com a matèria. Les obres sobre 
aquesta persona són entrades sota Maragall, Pasqual, 1941- 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Cossos legislatius (RDA 11.2.2.19) 
 
Abast: 
- Legislatures 
- Comitès legislatius i unitats subordinades 
- Legislatures successives 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Cossos legislatius (RDA 11.2.2.19) 
 
Legislatures 
Enregistreu el nom d’una legislatura com una subdivisió de la jurisdicció per a la qual 
legisla 
 
 
 
Si una legislatura té més d’una cambra, tracteu cada cambra com una entitat corporativa 
separada. Enregistreu el nom de cada cambra com una subdivisió de la legislatura i feu 
com a variant de nom la cambra en forma de subdivisió directa 

Espanya. Cortes Generales 
Catalunya. Parlament 

Espanya. Cortes Generales. Congreso de los Diputados 
 Variant de nom: Espanya. Congreso de los Diputados 
Lesotho. Parliament. Senate 
 Variant de nom: Lesotho. Senate 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Cossos legislatius (RDA 11.2.2.19) 
 
Comitès legislatius i unitats subordinades 
Enregistreu el nom d’un comitè o de qualsevol altra unitat subordinada de la legislatura 
com una subdivisió del punt d’accés autoritzat que representa la legislatura o la cambra 
concreta, segons el que sigui apropiat. 

Austràlia. Parliament. Senate. Legal and Constitutional References Committee 
 
Espanya. Cortes Generales. Congreso de los Diputados. Comisión de Política Social y Empleo 
 
Espanya. Cortes Generales. Senado. Comisión Especial de Investigación de la Violencia en los 
Espectáculos Deportivos, con Especial Referencia al Fútbol 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Cossos legislatius (RDA 11.2.2.19) 
 
Legislatures successives 
Si les legislatures successives es numeren consecutivament, afegiu, entre parèntesis i 
separat amb un espai, dos punts, espai el número ordinal i els anys inclusius de la 
legislatura concreta o d’una de les seves cambres. 

 
 
 

Si les sessions de la legislatura també van numerades, afegiu entre parèntesis (en aquest 
ordre): el número de la legislatura, la sessió i el seu número, i els anys inclusius de la 
sessió. 

 

Estats Units d’Amèrica. Congress (107è : 2001–2002) 
Estats Units d’Amèrica. Congress (107è : 2001–2002). Senate 

Estats Units d’Amèrica. Congress (107è, 1a sessió : 2001) 
Estats Units d’Amèrica. Congress (107è, 1a sessió : 2001). Senate 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Assemblees constituents (RDA 11.2.2.20) 
Enregistreu el nom d’una assemblea constituent com una subdivisió del punt d’accés 
autoritzat que representa el govern que la convoca. 
Afegiu els anys inclusius en què ha tingut lloc entre parèntesis 
 

 
 
 Espanya. Cortes Constituyentes (1931-1933) 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Tribunals (RDA 11.2.2.21) 
 
Abast: 
- Tribunals civils i criminals 
- Tribunals militars ad hoc 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Tribunals (RDA 11.2.2.21) 
 
Tribunals civils i criminals 
Enregistreu el nom d’un tribunal civil o criminal com una subdivisió del punt d’accés 
autoritzat que representa la jurisdicció en la qual exerceix l’autoritat. 
Ometeu el nom del lloc en el qual el tribunal té la seu o exerceix la seva jurisdicció. 

Catalunya. Tribunal Superior de Justícia 
Nom: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
 
Canadà. Supreme Court 
Nom: Supreme Court of Canada 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Tribunals (RDA 11.2.2.21) 
 
Tribunals civils i criminals 
Si cal distingir el tribunal d’altres tribunals amb el mateix nom, afegiu, entre parèntesis: 
-el nom del lloc en el qual el tribunal té la seu, o 
-el nom del territori on exerceix (per exemple, una divisió o un districte judicial). 
 
 
 
 
Afegiu tants noms de lloc i/o de territoris servits com siguin necessaris i separeu els 
diferents noms de lloc i/o de territoris amb un espai, dos punts, espai. 
 

Califòrnia. Municipal Court (Los Angeles Judicial District) 
Nom: Municipal Court of the Los Angeles Judicial District 
Califòrnia. Municipal Court (North County Judicial District) 
Nom: Municipal Court of the North County Judicial District 

Estats Units d’Amèrica. District Court (Indiana : Southern District) 
Estats Units d’Amèrica. District Court (Indiana : Northern District) 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Tribunals (RDA 11.2.2.21) 
 
 Tribunals militars ad hoc 
Enregistreu el nom d’un tribunal militar ad hoc (per exemple, un consell de guerra, un 
tribunal d’investigació) com una subdivisió del punt d’accés autoritzat que representa el 
cos militar concret.  
Afegiu, entre parèntesis i separat d’espai, dos punts, espai,, el cognom de l’acusat i l’any 
del judici.  

Estats Units d’Amèrica. Army. Court of Inquiry (Reno : 1879) 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Forces armades (RDA 11.2.2.22) 
 
Abast: 
- Forces armades de nivell nacional 
- Forces armades de nivell inferior al nacional 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Forces armades (RDA 11.2.2.22) 
 
Forces armades de nivell nacional 
Enregistreu el nom d’un cos principal de les forces armades d’un govern nacional com 
una subdivisió del punt d’accés autoritzat que representa el govern.  
Ometeu el nom (o l’abreviació del nom) del govern en forma nominal, excepte si 
l’omissió dóna com a resultat una distorsió important 

Espanya. Ejercito del Aire 
Estats Units d’Amèrica. Marine Corps 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Forces armades (RDA 11.2.2.22) 
 
Forces armades de nivell nacional 
Enregistreu el nom d’una arma, un regiment o una unitat militar, ja sigui gran o petit, 
com una subdivisió directa del punt d’accés autoritzat que representa el cos principal del 
qual forma part.  

Espanya. Ejército de Tierra. Arma de Infantería 
Estats Units d’Amèrica. Army. Corps of Engineers 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Forces armades (RDA 11.2.2.22) 
 
Forces armades de nivell nacional 
Si l’arma, etc., s’identifica amb un número, seguiu l’estil de numeració trobat en el nom 
(xifres escrites en lletres, xifres romanes o xifres aràbigues).  
Si el número va al començament del nom de l’arma, etc., doneu la numeració després 
del nom, precedida d’una coma. 

Espanya. Ejército. Brigada de Infantería Acorazada "Guadarrama" XII 
Estats Units d’Amèrica. Air Force. Medical Wing, 79th 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Forces armades (RDA 11.2.2.22) 
 
 Forces armades de nivell inferior al nacional 
Enregistreu el nom d’una força armada d’un govern de nivell inferior al nacional com 
una subdivisió directa del punt d’accés autoritzat que representa el govern. 
 
 
Enregistreu el nom d’una arma d’una força armada d’un govern de nivell inferior al 
nacional com una subdivisió del punt d’accés autoritzat que representa la força armada. 

 
 
Si una arma, etc., d’una força armada de nivell inferior al nacional és absorbida per una 
força militar nacional, enregistreu-la com una subdivisió de la força nacional. 

Nova York (Estat). Militia 

Nova York (Estat). Militia. Regiment, 71st 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Ambaixades, consolats, etc. (RDA 11.2.2.23) 
Enregistreu el nom d’una ambaixada, un consolat, una legació o qualsevol altre 
organisme que representa un país en un altre com una subdivisió del punt d’accés 
autoritzat del país representat, en la llengua del país representat. 
Ometeu el nom del país representat del nom de l’ambaixada, etc. 
En el cas d’una ambaixada o una legació, afegiu el nom del país davant del qual està 
acreditada entre parèntesis. 
 
 
En el cas d’un consolat o de qualsevol altre organisme local, afegiu el nom de la ciutat 
en la qual està situat 
 

Estats Units d’amèrica. Embassy (Espanya) 

Estats Units d’amèrica. Consulate (Barcelona, Catalunya) 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Delegacions en organitzacions internacionals i intergovernamentals (RDA 11.2.2.24) 
Enregistreu el nom d’una delegació, etc., que representa un país en una organització, 
etc., internacional o intergovernamental, com una subdivisió del punt d’accés autoritzat 
del país representat, en la llengua del país representat. 
Ometeu del nom de la delegació, etc., el nom (o l’abreviació del nom) del govern quan 
està en forma nominal, excepte si l’omissió dóna com a resultat una distorsió important. 
 

Estats Units d’Amèrica. Mission to the United Nations 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Delegacions en organitzacions internacionals i intergovernamentals (RDA 11.2.2.24) 
Si el nom de la delegació, etc., és incert, enregistreu Delegació [Missió, etc.], o els termes 
equivalents en la llengua del país representat. 
Si cal distingir la delegació, etc., d’altres entitats amb el mateix nom, afegiu el nom de 
l’organització, etc., internacional o intergovernamental davant del qual la delegació, etc., 
està acreditada.  
Afegiu el nom entre parèntesis, en la forma i la llengua del nom preferit d’aquesta entitat. 
 
 
 
Si no és segur que una delegació representa el govern d’un país, enregistreu-la sota el 
seu propi nom. 

Mèxic. Delegación (Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz (1936 : Buenos Aires, 
Argentina)) 

Delegation of the Parliament of Zimbabwe to Botswana, Namibia, and Zambia 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
 
Noms d’entitats i de càrrecs religiosos (RDA 11.2.2.25-11.2.2.29) 
-Concilis, etc., d’una sola entitat religiosa 
-Càrrecs religiosos 
-Províncies, diòcesis, sínodes, etc., religiosos 
-Organismes de l’administració central de l’Església Catòlica (Cúria Romana) 
- Missions diplomàtiques papals, etc. 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Concilis, etc., d’una sola entitat religiosa (RDA 11.2.2.25) 
Enregistreu el nom d’un concili, etc., d’una sola entitat religiosa com una subdivisió del 
punt d’accés autoritzat que representa l’entitat religiosa. 

 
 
 
Si el nom es dóna en més d’una llengua, useu la forma lingüística presentada en primer 
lloc en el primer recurs rebut. 
 

Església Catòlica. Conferencia Episcopal Española 
Mennonite Church. Lancaster Conference 

Església Catòlica. Canadian Conference of Catholic Bishops 
i no Església Catòlica. Conférence des évêques catholiques du Canada 
Forma del nom presentada en primer lloc en el primer recurs rebut: Canadian Conference of Catholic 
Bishops.  
Forma presentada en segon lloc en el mateix recurs: Conférence des évêques catholiques du Canada 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Concilis, etc., d’una sola entitat religiosa (RDA 11.2.2.25) 
Si un concili, etc., està subordinat a un districte concret de l’entitat religiosa, enregistreu-
lo com una subdivisió d’aquest districte. 

 
 
 
 
 
Enregistreu les altres formes lingüístiques del nom com a variants de nom  

Church of England. Diocese of Exeter. Synod 
Església Catòlica. Província de Mèxic. Concilio Provincial 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Càrrecs religiosos (RDA 11.2.2.26) 
 
Abast: 
- Bisbes, rabins, mul·làs, patriarques, etc.  
- Papes 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Càrrecs religiosos (RDA 11.2.2.26) 
 
Bisbes, rabins, mul·làs, patriarques, etc. 
Enregistreu el títol d’un càrrec religiós (per exemple, un bisbe, un abat, un rabí, un 
moderador de l’assemblea d’algunes esglésies protestants, un mul·là, un patriarca), que 
actua a títol oficial com una subdivisió del punt d’accés autoritzat que representa la 
jurisdicció religiosa. 

Church of England. Diocese of Winchester. Bisbe 
Franciscans. Ministre General 

Concrecions: 
S’enregistra el títol en català 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Càrrecs religiosos (RDA 11.2.2.26) 
 
Bisbes, rabins, mul·làs, patriarques, etc. 
Si el càrrec identificat és un titular concret de la funció, afegiu entre parèntesis, separat 
d’espai, dos punts, espai (en aquest ordre): 
 - els anys inclusius del mandat 
 - el nom de la persona en una forma breu, en la llengua del nom preferit 
 d’aquesta persona. 
 
 
 
 
 
Enregistreu les relacions entre el càrrec i la persona (5XX) 
 
 

Franciscans. Ministre General (1947–1952 : Perantoni) 
Església Catòlica. Diòcesi de Solsona (Catalunya). Bisbe (1814-1830 : Benito) 

110 2  $ajurisdicció religiosa.$bTitol del càrrec en català (any o anys : nom de la persona) 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Càrrecs religiosos (RDA 11.2.2.26) 
 
Papes 
Enregistreu el títol d’un papa que actua a títol oficial com una subdivisió del punt d’accés 
autoritzat que representa l’Església Catòlica.  
 

Església Catòlica. Papa 

Concrecions: 
S’enregistra el títol en català 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Càrrecs religiosos (RDA 11.2.2.26) 
 
Papes 
Si el càrrec identificat és un titular concret de la funció, afegiu entre parèntesis, separat 
d’espai, dos punts, espai (en aquest ordre): 
 - els anys inclusius del papat 
 - el nom pontifical del titular 
  
 
 
 
 
 
Enregistreu les relacions entre el càrrec i la persona (5XX) 
 
 

Església Catòlica. Papa (1878–1903 : Lleó XIII) 
Església Catòlica. Papa (2005 -2013: Benet XVI) 
Església Catòlica. Papa (2013– : Francesc) 

110 2  $aEsglésia Catòlica.$bPapa(any o anys : nom pontifical) 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Càrrecs religiosos (RDA 11.2.2.26) 
 
 

RECORDEM 
Els punts d’accés dels càrrecs religiosos NO SÓN VÀLIDS PER AL SEU ÚS COM A ENTRADA 
DE MATÈRIES. A l’RA d’autors codificarem: 
•Posició 008/11 Enca Mate n 
•Posició 008/15 Enca Mat b 
•Una nota 667 d’ús temàtic 

008     101111 ||acnnnabbn          |a ana 
110 2#  $aEsglésia Catòlica.$bPapa (1978–2005 : Joan Pau II) 
500 0#  $aJoan Pau$bII,$cpapa,$d1920-2005 
667 ##  ÚS TEMÀTIC: Aquest punt d’accés no és vàlid com a matèria. Les obres sobre 
aquesta persona són entrades sota Joan Pau II, papa, 1920-2005 

128 



Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Províncies, diòcesis, sínodes, etc., religiosos (RDA 11.2.2.27) 
 
Enregistreu el nom d’una província, una diòcesi, un sínode o qualsevol altra unitat 
subordinada d’una entitat religiosa amb jurisdicció sobre un territori geogràfic, com una 
subdivisió del punt d’accés autoritzat que representa l’entitat religiosa. 

Church of England. Diocese of Ely 
Evangelische Kirche der Altpreussischen Union. Kirchenprovinz Sachsen 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Províncies, diòcesis, sínodes, etc., religiosos (RDA 11.2.2.27) 
 
Exepció: 
Enregistreu el nom d’un patriarcat, una diòcesi, una província, etc., catòlic com una 
subdivisió del punt d’accés autoritzat que representa l’Església Catòlica. 

 

Església Catòlica. Diòcesi de Würzburg (Alemanya) 
Església Catòlica. Deganat de Legnica (Polònia) 
Església Catòlica. Diòcesi d’Almeria (Andalusia) 

Concrecions: 
S’enregistra el títol en català 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Províncies, diòcesis, sínodes, etc., religiosos (RDA 11.2.2.27) 
 

 RECORDEM 
Quan el punt d’accés autoritzat d’una diòcesi, etc. catòlica inclou un nom de lloc, es fa 
una variant de punt d’accés (4XX) en la forma següent:  
Nom del lloc (terme indicatiu del tipus d’entitat (Patriarcat, Diòcesi, Província, etc.) : 
Església Catòlica) 
110 2  $aEsglésia Catòlica.$bDiòcesi de Girona (Catalunya) 
410 1  $aGirona (Catalunya : Diòcesi : Església Catòlica) 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Organismes de l’administració central de l’Església Catòlica (Cúria Romana)(RDA 
11.2.2.28) 
 
Enregistreu el nom d’una congregació, un tribunal o qualsevol altre organisme 
administratiu central de l’Església Catòlica (és a dir, un organisme que és part de la Cúria 
Romana) com una subdivisió del punt d’accés autoritzat que representa l’Església Catòlica. 
Enregistreu la forma llatina del nom de la congregació, etc.  
Ometeu qualsevol forma de la paraula sacer quan és la primera paraula del nom. 

Església Catòlica. Congregatio Sacrorum Rituum 
 
Però: 
Església Catòlica. Rota Romana 
i no Església Catòlica. Sacra Rota Romana 
i no Església Catòlica. Sac. Rota Romana 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Missions diplomàtiques papals, etc. (RDA 11.2.2.29) 
 
Enregistreu el nom d’una missió diplomàtica del papa en un poder seglar com una 
subdivisió del punt d’accés autoritzat que representa l’Església Catòlica, i useu el terme 
Nunciatura Apostòlica o Pronunciatura Apostòlica, segons el que sigui apropiat.  
Afegiu, entre parèntesis, el nom del govern on la missió està acreditada. 

Església Catòlica. Nunciatura Apostòlica (Espanya) 
Església Catòlica. Pronunciatura Apostòlica (Xina) 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Missions diplomàtiques papals, etc. (RDA 11.2.2.29) 
 
Enregistreu el nom d’una delegació apostòlica no diplomàtica com una subdivisió del 
punt d’accés autoritzat que representa l’Església Catòlica, i useu el terme Delegació 
Apostòlica. 
Afegiu, entre parèntesis, el nom del país, la regió o qualsevol altra localització on la 
delegació exerceix les seves funcions. 

Església Catòlica. Delegació Apostòlica (Malta) 
Església Catòlica. Delegació Apostòlica (Loreto, Itàlia) 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Nom preferit (RDA 11.2.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament dels noms de les entitats subordinades i relacionades 
Casos especials (RDA 11.2.2.16-11.2.2.29) 
•Missions diplomàtiques papals, etc. (RDA 11.2.2.29) 
 
Enregistreu el nom d’un emissari del papa que actua a títol oficial com una subdivisió 
del punt d’accés autoritzat que representa l’Església Catòlica.  
Enregistreu el títol de l’emissari en català. Si no hi ha cap terme en català, useu el 
terme llatí.  
Afegiu, entre parèntesis, el nom del país, la regió o qualsevol altra localització on 
l’emissari exerceix les seves funcions. 

 
 
Si no es pot determinar el país, la regió o qualsevol altra localització on l’emissari 
exerceix les seves funcions, afegiu el nom de l’emissari en una forma breu. 

Església Catòlica. Legat (França) 

Església Catòlica. Comissari Apostòlic (Robertus Castellensis) 
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Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Variant de nom de l’entitat corporativa 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Variant de nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2.3) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

És un nom o una forma de nom pel qual es coneix una entitat corporativa i que difereix 
del nom o de la forma de nom triat com a nom preferit. 
Es troba en els recursos associats amb l’entitat corporativa i/o de les fonts de referència. 
S’enregistra a judici del catalogador. 
S’enregistra en un camp 4XX, seguint les instruccions del capítol 8. 
Són variants de nom: 
 - un nom o una forma de nom usat per l’entitat corporativa 
 - un nom o una forma de nom trobat en les fonts de referència 
 - una forma de nom que és el resultat d’una transliteració diferent del nom. 
I també: 
 - Una forma directa del nom si el nom preferit s’enregistra com una subdivisió 
 d’una entitat superior o relacionada. 
 - una subdivisió d’una entitat superior o relacionada si el nom preferit 
 s’enregistra en forma directa. 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Variant de nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2.3) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Veurem: 
 

•Nom desenvolupat 
•Acrònim/sigla/forma abreujada 
•Forma lingüística alternativa del nom 
•Altra variant del nom 

  
Els canvis de nom no es consideren variant de nom. S’enregistren com a noms 
relacionats (5XX) 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Variant de nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2.3) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Nom desenvolupat (RDA 11.2.3.4) 
 
Si el nom preferit de l’entitat corporativa consisteix en, o inclou, un acrònim, una sigla o 
una forma abreujada del nom, enregistreu la forma desenvolupada del nom com una 
variant de nom. 
 
 
 
Si el nom preferit comença amb una abreviació o inclou una abreviació i s’accedeix de 
manera diferent a les abreviacions i a les paraules escrites de forma completa, enregistreu 
la forma desenvolupada del nom com una variant de nom. 
Desenvolupeu les abreviacions en paraules escrites en forma completa usant la llengua del 
nom preferit. 

 

International Business Machines Canada 
Nom preferit: IBM Canada 

Abbey of Saint Peter and Saint Paul 
Forma que inclou una abreviació enregistrada com a nom preferit: Abbey of St. Peter and St. Paul 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Variant de nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2.3) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Acrònim/sigla/forma abreujada (RDA 11.2.3.5) 
 
Si el nom preferit de l’entitat corporativa és una forma completa del nom, enregistreu un 
acrònim, una sigla o una forma abreujada del nom com una variant de nom. 
 
 
 
Si el nom preferit consisteix en un acrònim o una sigla enregistrat amb o sense punts, si 
la presència o l’absència de punts afecta l’accés, enregistreu la forma no triada com a nom 
preferit com una variant de nom. 

 
 
Si un acrònim o una sigla s’enregistra com una variant de nom i la presència o l’absència 
de punts afecta l’accés, enregistreu l’acrònim o la sigla amb punts i sense punts. 
 
 

 

IBM 
I.B.M. 
Forma completa enregistrada com a nom preferit: International Business Machines Corporation 

U.N.E.S.C.O. 
Nom preferit: Unesco 

IUSSI 
I.U.S.S.I. 
Forma completa enregistrada com a nom preferit: International Union for the Study of Social Insects 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Variant de nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2.3) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Forma lingüística alternativa del nom (RDA 11.2.3.6) 
 
Si el nom enregistrat com a nom preferit té una o més formes lingüístiques alternatives, 
enregistreu-les com a variants de nom: 

 
•Forma lingüística diferent 
 
 
 
 

•Escriptura diferent 
 

 

Croce rossa svizzera 
Croix-Rouge suisse 
Forma en llengua alemanya enregistrada com a nom preferit: Schweizerisches Rotes Kreuz 

中央研究院 
Forma transliterada del xinès enregistrada com a nom preferit: Zhong yang yan jiu yuan 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Variant de nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2.3) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Forma lingüística alternativa del nom (RDA 11.2.3.6) 
 
Si el nom enregistrat com a nom preferit té una o més formes lingüístiques alternatives, 
enregistreu-les com a variants de nom: 

 
•Ortografia diferent 
 
 
 
 

•Transliteració diferent 
 

Organization for Economic Cooperation and Development 
Ortografia diferent enregistrada com a nom preferit: Organisation for Economic Cooperation and 
Development 

Hsin hua tʿung hsün she 
Transliteració diferent enregistrada com a nom preferit: Xin hua tong xun she 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Variant de nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2.3) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Forma lingüística alternativa del nom (RDA 11.2.3.6) 
 
Si el nom enregistrat com a nom preferit comença amb un número expressat en xifres o 
inclou un número expressat en xifres i s’accedeix de manera diferent als números 
expressats en paraules i als números expressats en xifres, enregistreu la forma amb el 
número expressat en paraules com una variant de nom. 

 
 
 
Si el nom enregistrat com a nom preferit comença amb un número expressat en paraules 
o inclou un número expressat en paraules i  s’accedeix de manera diferent als números 
expressats en paraules i als números expressats en xifres, enregistreu la forma amb el 
número expressat en xifres com una variant de nom. 

 
 
 

 

Five Browns 
Forma que comença amb un número expressat en xifres enregistrada com a nom preferit: 5 Browns 

4 Corners Interpretive Center 
Forma que comença amb un número expressat en una paraula enregistrada com a nom preferit: Four 
Corners Interpretive Center 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Variant de nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2.3) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Altra variant de nom (RDA 11.2.3.7) 
 
Enregistreu altres variants de nom si es consideren importants per a la identificació o 
l’accés (1): 

•Nom diferent 
 
 
 

•Nom general d’un congrés, etc. 
 
 
 

•Nom com a subdivisió d’un punt d’accés autoritzat d’una entitat superior o 
relacionada 
 
 

 

Frares menors 
nom preferit: Franciscans 

Nutrition Symposium 
Nom específic enregistrat com a nom preferit: Symposium on Endocrines and Nutrition 

Estats Units d’Amèrica. Tennessee Valley Authority 
Nom preferit: Tennessee Valley Authority 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Variant de nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2.3) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Altra variant de nom (RDA 11.2.3.7) 
 
Enregistreu altres variants de nom si es consideren importants per a la identificació o 
l’accés (2): 

•Nom com una subdivisió d’un punt d’accés autoritzat d’una entitat immediatament 
superior 
 
 
 
 

•Nom com una subdivisió directa d’un punt d’accés autoritzat d’una entitat de nivell 
superior 
 

 
 

 

American Library Association. Resources and Technical Services Division. Cataloging and Classification 
Section 
Nom preferit: American Library Association. Cataloging and Classification Section 

Lesotho. National Assembly 
Nom preferit: Lesotho. Parliament. National Assembly 
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Nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2) 
Variant de nom de l’entitat corporativa (RDA 11.2.3) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Altra variant de nom (RDA 11.2.3.7) 
 
Enregistreu altres variants de nom si es consideren importants per a la identificació o 
l’accés (3): 

•Nom d’una entitat subordinada amb un nom que no suggereix subordinació 
enregistrada directament 
 
 
 

•Altres variants (incloses formes breus, més completes i inverses) 
 
 

 

Friends of the Ellen Clarke Bertrand Library 
Nom preferit: Ellen Clarke Bertrand Library. Friends 

Alabama Agricultural and Mechanical University 
Forma més breu enregistrada com a nom preferit: Alabama A & M University 
 
Estats Units d’Amèrica. State Department 
Una altra forma enregistrada com a nom preferit: Estats Units d’Amèrica. Department of State 
 
Aktiebolaget Aerotransport 
Forma inversa enregistrada com a nom preferit: Aerotransport, Aktiebolaget 146 



Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Altres atributs identificadors 
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 

Poden formar part del punt d’accés 

Lloc associat (RDA 11.3) 

Data associada (RDA 11.4) 

Institució associada (RDA 11.5) 

Número d’un congrés, etc. (RDA 11.6) 

Altra designació associada (RDA 11.7) 
 

No poden formar part del punt d’accés 

Llengua de l’entitat (RDA 11.8) 

Adreça de l’entitat (RDA 11.9) 

Camp d’activitat de l’entitat (RDA 11.10) 

Història corporativa (RDA 11.11) 

Identificador de l’entitat corporativa (RDA 
11.12) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
Poden formar part del punt d’accés 
Lloc associat (RDA 11.3) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

És un element bàsic  
•Sempre, en el cas dels congressos, etc.  
•En el cas de les altres entitats corporatives, és un element bàsic quan cal distingir una 
entitat corporativa d’una altra entitat corporativa amb el mateix nom 
 
És una localització significativa associada amb l’entitat corporativa 
 
S’obté de qualsevol font 
 
 Enregistreu el nom del lloc tal com s’indica al capítol 16. Useu la forma autoritzada de 
noms de jurisdiccions recollits en la Llista d'encapçalaments de matèria en català (LEMAC) 
amb un $2lemac (quan s’usa en el camp 370) 
Recordeu: No s’aplica l’Apèndix B11 (abreviacions per als estats, les províncies, els 
territoris, etc., d’Austràlia, el Canadà i els Estats Units) 
 Concrecions: 
 No s’abreuja els noms dels països, els estats, les províncies, els territoris, etc., excepte: 
RSFSR i URSS.  149 



Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
Poden formar part del punt d’accés 
Lloc associat (RDA 11.3) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Sempre s’haurà de justificar amb una nota de font 670 
 
Es pot enregistrar com a element separat, com a part de punt d’accés o de totes dues 
maneres  
 Part del punt d’accés RDA 11.13.1.3  
  Camp X10 

•Per a congressos, etc. tancat entre parèntesis precedit de $c 
després del número de congrés i la data, separat d’espai dos punts 
espai 
•Per a les altres entitats corporatives, entre parèntesis 

     
 Element separat (opcional)Camp 370 amb $2lemac 
  Subcamps possibles: $c - País associat 
     $e - Lloc de residència/seu 
     $f - Altres llocs associats 
 111 2#  $aCongrés d'Història de l'Església Catalana$n(1r :$d1993 :$cSolsona, Catalunya)  
370 ## $eSolsona, Catalunya$2lemac    150 



Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
Poden formar part del punt d’accés 
Lloc associat (RDA 11.3) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Localització del congrés, etc. (RDA 11.3.2) 
És un element bàsic 
 
 És el lloc o llocs on se celebra un congrés, unes jornades, una reunió, una exposició, una 
fira, un festival, etc. 
 
 Si el congrés se celebra en més d’un lloc, enregistreu els noms de cada un dels llocs on 
s’ha celebrat. 

Concrecions: 
Si el congrés, etc. se celebra en més d’un lloc i no és factible enregistrar-los tots,  
enregistreu: 
 1. El o els llocs més gran,  
 o  
 2.El lloc principalment associat al congrés, etc.  
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
Poden formar part del punt d’accés 
Lloc associat (RDA 11.3) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Localització del congrés, etc. (RDA 11.3.2) 
Excepcions 
Enregistreu el nom d’una institució associada (RDA 11.5) i no el nom de la localitat si: 

•el nom de la institució associada proporciona una identificació més acurada, o 
 

•no es coneix el nom de la localitat, o 
 

•el nom de la localitat no es pot determinar fàcilment. 
 
Enregistreu En línia en el cas d’un congrés que se celebra en línia. 

111 2# $aElectronic Conference on Land Use and Land Cover Change in Europe$d(1997 :$cEn línia) 
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
Poden formar part del punt d’accés 
Lloc associat (RDA 11.3) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Localització del congrés, etc. (RDA 11.3.2) 
Diferències respecte AACR2 
 

 
 
 

  
  
AACR2: 
111 2# $aSalzburger Festspiele$d(2010) 
 
 RDA: 
111 2# $aSalzburger Festspiele$d(2010 : $cSalzburg, Àustria)   

AACR2 
•Si la localització és part del nom del 
congrés, etc., no es repeteix com a addició  

RDA 
•La localització del congrés s’afegeix sempre, 
si es pot determinar fàcilment, tot i que 
formi part del nom  
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
Poden formar part del punt d’accés 
Lloc associat (RDA 11.3) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Localització del congrés, etc. (RDA 11.3.2) 
Diferències respecte AACR2 
 

 
 
 

 
  
  
AACR2: 
111 2# $aCol·loqui Internacional sobre la Concepció de l'Espai a Grècia$n(3r :$d2010 :$cBarcelona, 
Catalunya i Tarragona, Catalunya)  
111 2# $aDanish-Swedish Analysis Seminar$d(1995 :$cCopenhaguen, Dinamarca, etc.)   
 RDA: 
111 2# $aCol·loqui Internacional sobre la Concepció de l'Espai a Grècia$n(3r :$d2010 :$cBarcelona, 
Catalunya; Tarragona, Catalunya)  
111 2# $aDanish-Swedish Analysis Seminar $d(1995 :$cCopenhaguen, Dinamarca; Lund, Suècia; París, 
França)   

AACR2 
•Si les sessions d’un congrés, etc., se celebren 
en dos llocs, s’hi afegeixen els dos noms 
separats amb la conjunció “i”.  
•Si les sessions d’un congrés, etc., se celebren 
en més de dos llocs s’hi afegeix el primer lloc  
mencionat seguit d’etc.   

RDA 
•Si les sessions d’un congrés, etc., s’han 
celebrat en dues o més localitzacions s’hi 
afegeix cada un dels noms de lloc, separats 
per punt i coma 

154 



Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
Poden formar part del punt d’accés 
Lloc associat (RDA 11.3) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Altre lloc associat amb l’entitat corporativa (RDA 11.3.3) 
 És un element bàsic quan cal distingir una entitat corporativa d’una altra entitat 
corporativa amb el mateix nom. 
 
És un lloc associat amb una entitat corporativa diferent de la localització d’un congrés, etc. 
Inclou un país, un estat, una província, una localitat, etc., associat amb una entitat 
corporativa i la localització de la seu central d’una entitat corporativa. 
 
 Si una entitat té un caràcter nacional, estatal, provincial, etc., enregistreu el nom del 
país, l’estat, la província, etc., on està situada. Però si no proporciona una identificació 
suficient o és inapropiat, enregistreu el nom de la localitat i no el país. 
 
 
 
 

Sociedad Nacional de Agricultura (Xile) 
Sociedad Nacional de Agricultura (Perú) 
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
Poden formar part del punt d’accés 
Lloc associat (RDA 11.3) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Altre lloc associat amb l’entitat corporativa (RDA 11.3.3) 
En el cas d’altres entitats, enregistreu el nom de la localitat que s’associa habitualment 
amb el nom de l’entitat. 

 
 
 
 

Si cal una identificació més precisa, afegiu el nom d’una àrea concreta dins de la localitat. 
Afegiu-lo abans del nom de la localitat. 

St. Peter’s Church (Hope, Anglaterra)  
St. Peter’s Church (Limpsfield, Anglaterra) 

St. John’s Church (Brooklyn, Nova York, Nova York) 
St. John’s Church (Staten Island, Nova York, Nova York) 
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
Poden formar part del punt d’accés 
Lloc associat (RDA 11.3) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Canvi de nom de la jurisdicció o la localitat (RDA 11.3.4) 
 Si el nom de la jurisdicció local o de la localitat geogràfica canvia al llarg de la vida de 
l’entitat, enregistreu el nom més recent usat durant la vida de l’entitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Addició opcional 
Enregistreu els noms anteriors de la jurisdicció local o de la localitat geogràfica si es 
considera important per a la identificació. 

School of Social Work (Harare, Zimbàbue) 
I no School of Social Work (Salisbury, Zimbàbue) 
Escola fundada el 1968. El nom del lloc canvia de Salisbury a Harare el 1982 
 
Però 
Skulpturmuseet (Cristiania, Noruega) 
I no Skulpturmuseet (Oslo, Noruega) 
Fundat el 1882 i tancat el 1902. L’entitat desapareix abans que Cristiania esdevingui Oslo el 1925 
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
Poden formar part del punt d’accés 
Data associada (RDA 11.4) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

És un element bàsic  
•Sempre, en el cas dels congressos, etc.  
•En el cas de les altres entitats corporatives, és un element bàsic quan cal distingir una 
entitat corporativa d’una altra entitat corporativa amb el mateix nom 

 
 És una data significativa associada amb la història d’una entitat corporativa, incloses la 
data d’un congrés, la data de creació, la de cessament i el període d’activitat. 
 
S’obté de qualsevol font 
 
S’enregistren segons el calendari gregorià 

 
Sempre s’haurà de justificar amb una nota de font 670 
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
Poden formar part del punt d’accés 
Data associada (RDA 11.4) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Inclou: 
 data del congrés, etc. (RDA 11.4.2) 
 data de creació (RDA 11.4.3) 
 data de cessament (RDA 11.4.4) 
 període d’activitat de l’entitat corporativa (RDA 11.4.5) 
 
Es pot enregistrar com a element separat, com a part dels punts d’accés o de totes dues 
maneres: 
 
Parts dels punts d’accés RDA 11.13.1.5 
 Camp X10 

•Per a congressos, etc. tancat entre parèntesis precedit de $d després del número 
de congrés i abans de la localització, separat d’espai dos punts espai 
•Per a les altres entitats corporatives, entre parèntesis, separat d’altres elements, 
si n’hi ha, per espai, dos punts, espai) 
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
Poden formar part del punt d’accés 
Data associada (RDA 11.4) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

 
Elements separats (opcional) 
 Camp 046 Subcamps: $s - Data de començament del període 
       $t - Data d'acabament del període 
 S’anoten en la forma aaaa, aaaa-mm, o aaaammdd  (ISO 8601)  
 
 
   
 

 
046  ##   $s1616$t1641  
110  2#   $aStamperia del Collegio Ambrosiano   
 
046  ##   $s19930920$t19930923   
111  2#   $aCongrés d'Història de l'Església Catalana$n(1r :$d1993 :$cSolsona, Catalunya)   
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
Poden formar part del punt d’accés 
Data associada (RDA 11.4) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Enregistrament de les dates: 
•Enregistreu una data associada amb una entitat corporativa donant l’any o el rang d’anys. 
 

•Si cal distingir entre dos o més congressos, etc., amb el mateix nom i celebrats el mateix 
any, enregistreu les dates concretes en la forma [any] [mes] [dia]. 
 

•Si l’any només es pot donar de manera aproximada, enregistreu la data en la forma 
aproximadament [any]. 
 
•Enregistreu un període d’activitat expressat com un rang d’anys en la forma [any]–[any]. 
 

•Enregistreu un període d’activitat expressat com un rang de segles en la forma [segle]– 
[segle]. 
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
Poden formar part del punt d’accés 
Data associada (RDA 11.4) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Data del congrés, etc. (RDA 11.4.2) 
És un element bàsic  
 
És la data o el rang de dates en el qual s’ha celebrat un congrés, unes jornades, una 
reunió, una exposició, una fira, un festival, etc. 

 
Enregistrament de les dates d’un congrés  
•Seguiu les mateixes instruccions de la norma general 
•Per a un rang de dos o més anys enregistreu les dates en la forma [any]–[any]. 
•Si cal distingir entre dos o més congressos, etc., amb el mateix nom i celebrats el mateix 
any, enregistreu les dates concretes en la forma [any] [mes] [dia]. 
•Enregistreu el mes en català i sense abreujar 
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
Poden formar part del punt d’accés 
Data associada (RDA 11.4) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Data de creació (RDA 11.4.3) 
És un element bàsic quan cal distingir una entitat corporativa d’una altra entitat 
corporativa amb el mateix nom 
 
És la data en la qual s’ha creat o s’ha fundat una entitat corporativa. 

 
S’enregistra seguint les mateixes instruccions de la norma general. 
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
Poden formar part del punt d’accés 
Data associada (RDA 11.4) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Data de cessament (RDA 11.4.4) 
És un element bàsic quan cal distingir una entitat corporativa d’una altra entitat 
corporativa amb el mateix nom 
 
És la data en la qual una entitat corporativa ha cessat o s’ha dissolt. 

 
S’enregistra seguint les mateixes instruccions de la norma general. 
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
Poden formar part del punt d’accés 
Data associada (RDA 11.4) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Període d’activitat de l’entitat corporativa (RDA 11.4.5) 
És un element bàsic quan cal distingir una entitat corporativa d’una altra entitat 
corporativa amb el mateix nom 
 
És una data o un rang de dates indicatiu del període en què l’entitat corporativa estava 
activa. 
 
Enregistrament del període d’activitat 
•S’enregistra si no es coneix ni la data de creació ni la data de cessament d’una entitat 
corporativa. 
•Seguiu les mateixes instruccions de la norma general. 
•Si no és possible establir els anys concrets d’activitat, enregistreu el segle o els segles 
en què l’entitat corporativa estava activa. 
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
Poden formar part del punt d’accés 
Institució associada (RDA 11.5) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

És un element bàsic  
•En el cas dels congressos, etc. si el nom de la institució proporciona una identificació 
més acurada que el nom de la localitat o si no es coneix el nom de la localitat o no es 
pot determinar fàcilment. 
En aquest cas formarà part del punt d’accés autoritzat.   
•En el cas de les altres entitats corporatives, és un element bàsic quan cal distingir una 
entitat corporativa d’una altra entitat corporativa amb el mateix nom i el nom de la 
institució proporciona una identificació més acurada que el nom de la localitat o si no 
es coneix el nom de la localitat o no es pot determinar fàcilment. 
En aquest cas formarà part del punt d’accés autoritzat.   

 
 És un grup, una institució, associació, etc. que està associada normalment a l’entitat 
corporativa descrita en el registre d’autoritat. 
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
Poden formar part del punt d’accés 
Institució associada (RDA 11.5) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

S’obté de qualsevol font 
 
S’enregistra usant el nom preferit de la institució (RDA 11.2.2) 
 
Sempre s’haurà de justificar amb una nota de font 670 

 
Annual Computer Law Institute (Practising Law Institute)  
Annual Computer Law Institute (University of Southern California. Law Center)  
 
Newman Club (Brooklyn College) 
Newman Club (University of Maryland)  
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
Poden formar part del punt d’accés 
Institució associada (RDA 11.5) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Es pot enregistrar com a element separat, com a part dels punts d’accés o de totes dues 
maneres: 
 
Parts dels punts d’accés RDA 11.13.1.4 
 Camp X10 tancat entre parèntesis 
Elements separats (opcional) 
 Camp 373 
  
110 2#  $aInstituto de Ecología y Sistemática (Academia de Ciencias de  Cuba)  
373 ##  $aAcademia de Ciencias de Cuba 
 
110 2#  $aNational Portrait Gallery (Smithsonian Institution) 
373 ## $aSmithsonian Institution   
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
Poden formar part del punt d’accés 
Número d’un congrés, etc. (RDA 11.6) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

És un element bàsic   
 
És una designació de la seqüència d’un congrés, etc., dins d’una sèrie de congressos, etc. 
 
S’obté de qualsevol font 
 
Enregistrament del número de congrés, etc 
Si es menciona o es dedueix que un congrés, etc., forma part d’una sèrie de reunions 
numerades que tenen el mateix nom, enregistreu el número del congrés com un número 
ordinal en català (1r, 1a, 2n, 2a, 3r, 3a, 4t, 4a, etc.) 
 
Enregistreu-lo com a part del punt d’accés autoritzat RDA 11.13.1.8. 
 Camp X11 Subcamp $n entre parèntesis 
 

 
 
 

 
111 2#  $aCongrés d'Història de l'Església Catalana$n(1r :$d1993 :$cSolsona, Catalunya)   
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
Poden formar part del punt d’accés 
Altra designació associada amb l’entitat corporativa (RDA 11.7) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

És un element bàsic  
•En el cas d’una entitat amb un nom que no transmet la idea d’una entitat corporativa 
•Quan cal distingir una entitat corporativa d’una altra entitat corporativa amb el mateix 
nom  

 
És: 

•Una paraula, una frase o una abreviació que indica la constitució en societat comercial 
o l’estat jurídic d’una entitat corporativa, o 
•Qualsevol terme que diferencia l’entitat d’altres entitats corporatives, persones, etc. 

 
S’obté de qualsevol font 
 
Inclou: 
 Tipus d’entitat corporativa (RDA 11.7.1.4) 
 Tipus de jurisdicció (RDA 11.7.1.5) 
 Altra designació (RDA 11.7.1.6) 
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
Poden formar part del punt d’accés 
Altra designació associada amb l’entitat corporativa (RDA 11.7) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Es pot enregistrar com a element separat, com a part dels punts d’accés o de totes dues 
maneres: 
 
Parts dels punts d’accés 1.13.1.6–11.13.1.7 
 Camp X10 tancat entre parèntesis 
 
Element separat (opcional)Camp 368 
Si s’utilitza un vocabulari controlat  (LEMAC) s’indicarà en un subcamp $2   
 

 
 
110 2# $aApollo 11 (Nau espacial) 
368 ## $aVehicles espacials$2lemac 
368 ## $aNau espacial 
  
110 2# $aNacions Unides  
368 ## $aOrganimes internacionals$2lemac    
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
Poden formar part del punt d’accés 
Altra designació associada amb l’entitat corporativa (RDA 11.7) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Tipus d’entitat corporativa (RDA 11.7.1.4) 
Enregistreu el tipus d’entitat en català  
 
Seleccioneu els termes a partir d’una llista normalitzada de noms de tipus d’entitat 
corporativa, si n’hi ha una de disponible 
 
 
 
 
 
 
Termes més usats: Companyia de dansa, Emisora de ràdio, Emisora de televisió, Equip 
d'arquitectes, Església, Firma, Galeria, Grup de teatre, Grup musical, Nau espacial, 
Organització, Programa, Vaixell... 
 

 

Santa Maria del Mar (Església : Barcelona, Catalunya) 
Johann Traeg (Firma) 
Health of the Public (Programa) 
Red Hot Chili Peppers (Grup musical) 
Apollo 11 (Nau espacial) 
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
Poden formar part del punt d’accés 
Altra designació associada amb l’entitat corporativa (RDA 11.7) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Tipus de jurisdicció (RDA 11.7.1.5) 
En el cas d’un govern, enregistreu el tipus d’entitat en català  
 
Si no hi ha un terme equivalent per al tipus de jurisdicció en català, o en cas de dubte, 
enregistreu-lo en la llengua oficial de la jurisdicció  

 
 
 
 
 

 
Si el tipus de jurisdicció no proporciona una identificació suficient, enregistreu una 
paraula o una frase apropiada  
 

 

Barcelona (Catalunya : Província) 
Nova York (Estat) 
 
Però: 
Darmstadt (Alemanya : Landkreis) 
Lublin (Polònia: Powiat) 

Alemanya (República Democràtica) 
Alemanya (República Federal) 
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
Poden formar part del punt d’accés 
Altra designació associada amb l’entitat corporativa (RDA 11.7) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Altra designació (RDA 11.7.1.6) 
Enregistreu la designació en català 
 
Enregistreu una designació apropiada si cap dels atributs anteriorment vists no són 
suficients o apropiats per distingir entre dues o més entitats corporatives amb el mateix 
nom: 
 lloc associat amb l’entitat corporativa 
 data associada amb l’entitat corporativa 
 institució associada 
 tipus d’entitat corporativa 
 tipus de jurisdicció 
 

 
World Cup (Criquet) 
World Cup (Futbol) 
 
Church of God (Adventista) 
Church of God (Apostòlica) 
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
No poden formar part del punt d’accés 
Llengua de l’entitat corporativa (RDA 11.8) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

És una llengua que usa una entitat corporativa en les seves comunicacions. 
 
És un element opcional 
 
S’obté de qualsevol font 
 
Sempre s’haurà de justificar amb una nota de font 670 
 
 Enregistreu la llengua o les llengües que l’entitat usa en les seves comunicacions usant un 
o més termes apropiats en català. 
Seleccioneu els termes d’una llista normalitzada de noms de llengües, si n’hi ha una de 
disponible 
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
No poden formar part del punt d’accés 
Llengua de l’entitat corporativa (RDA 11.8) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Es pot enregistrar com a element separat. NO forma part del punt d’accés autoritzat 
 
-Element separat (opcional) Camp 377 
  Subcamps: $a - Codi de llengua. S’usa la: MARC Code List  
                    for Languages  
    http://www.loc.gov/marc/languages/langhome.html 
    $l - Terme de llengua. S’usa el terme en català 
 

110 2# $aCanadian Standards Association 
377 ## $aeng$lAnglès$afre$lFrancès 
Llengües usades per l’entitat: anglès i francès 
 
110 2# $aCroix-Rouge française  
377 ## $afre$lFrancès   
Llengua usada per l’entitat: francès    
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
No poden formar part del punt d’accés 
Adreça de l’entitat corporativa (RDA 11.9) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

És l’adreça de la seu central o les oficines d’uma entitat corporativa, o una adreça de 
correu electrònic o d’Internet de l’entitat. 
 
És un element opcional 
 
S’obté de qualsevol font 
 
Sempre s’haurà de justificar amb una nota de font 670 
 
Enregistreu l’adreça del lloc de negoci de l’entitat corporativa i/o una adreça de correu 
electrònic o d’Internet de l’entitat. 
 
Es pot enregistrar com a element separat. NO forma part del punt d’accés autoritzat 
 Camp 371 (opcional) 
 110 2# $aBiblioteca de Catalunya  

371 ## $mbustia@bnc.cat   
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
No poden formar part del punt d’accés 
Camp d’activitat de l’entitat corporativa (RDA 11.10) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

És un camp d’activitat al qual es dedica una entitat corporativa i/o l’àrea de competència, 
de responsabilitat, de jurisdicció, etc., de l’entitat. 
 
És un element opcional 
 
S’obté de qualsevol font 
 
Sempre s’haurà de justificar amb una nota de font 670 
 
Enregistreu el camp o els camps d’activitat de l’entitat corporativa enregistrant un terme 
que indiqui el camp.  
S’usarà un vocabulari controlat, com per exemple Llista d'encapçalaments de matèria en 
català (LEMAC)  
 
  

178 



Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
No poden formar part del punt d’accés 
Camp d’activitat de l’entitat corporativa (RDA 11.10) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Es pot enregistrar com a element separat. NO forma part del punt d’accés autoritzat 
  
 -Camp 372 (opcional) amb $2lemac 
 
El camp es repeteix si l'entitat té diversos camps d'activitat en diferents períodes de temps 
que es fan constar en els subcamps $s (període de començament) i/o $t (període 
d’acabament) 
 

110 2# $aFundació Suñol  
372 ## $aArt modern$2lemac  
 
110 2# $aAmnistia Internacional 
372 ## $aDrets humans$2lemac  
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
No poden formar part del punt d’accés 
Història corporativa (RDA 11.11) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

És la informació històrica sobre l’entitat corporativa 
 
És un element opcional 
 
S’obté de qualsevol font 
 
Sempre s’haurà de justificar amb una nota de font 670 
 
Es pot enregistrar com a element separat. NO forma part del punt d’accés autoritzat 
 Camp 678. Primer indicador “0” 
  Subcamps: $a - Dades biogràfiques o històriques  
 
 
  

678 0# $aLa Salem Female Academy es va fundar originalment el 1772 i va ser constituïda com a 
Female Academy and College el 1866. El 1907 canvia el nom a Salem Academy and College, i el 1912 
la institució es divideix en Salem College i Salem Academy 
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Altres atributs identificadors (RDA 11.3-11.12) 
No poden formar part del punt d’accés 
Identificador de l’entitat corporativa (RDA 11.12) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

És una cadena de caràcters associada de manera única amb una entitat corporativa o amb 
un substitut de l’entitat corporativa (per exemple, un registre d’autoritat).  
L’identificador serveix per diferenciar aquesta entitat corporativa d’altres entitats 
corporatives. 
 
És un element bàsic 
 
S’obté de qualsevol font 
 
Enregistreu-lo com a element separat 
 Camp 0XX 
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Elaborem els punts d’accés que representen les 
entitats corporatives 

 
  
  
  
  
 
   

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les entitats 
corporatives (RDA 11.13) 

 
  
  
  
  
 
   

Recordem terminologia: Punt d’accés (RDA 8.1.4) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Punt d’accés: 
Nom, terme, codi, etc., que representa una entitat corporativa concreta. Els punts 
d’accés inclouen els punts d’accés autoritzats i les variants de punt d’accés. 
 
Punt d’accés autoritzat: 
Punt d’accés normalitzat que representa una entitat. S’elabora usant el nom 
preferit de l’entitat corporativa. 
 
Variant de punt d’accés: 
Alternativa del punt d’accés autoritzat que representa una entitat. S’elabora usant 
la (o les) variants de nom d’aquesta entitat corporativa. 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les entitats 
corporatives (RDA 11.13) 

 
  
  
  
  
 
   

Construcció del punt d’accés (RDA 11.13.1) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

El punt d’accés s’elabora usant el nom preferit de l’entitat corporativa més les 
addicions que siguin apropiades 
 

Nom preferit   Addicions 
 
National Gallery of Art (Nigèria)   
 
Fusion (Organització : Chichester, Anglaterra)   
 
Elizabeth (Goleta : 1846–1855) 
 
European Society for Neurochemistry. Meeting (11è : 1996 : Groningen, Països Baixos) 
 
Center for the Study of Man (Smithsonian Institution)     
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Elaboració dels punts d’accés que representen les entitats 
corporatives (RDA 11.13) 

 
  
  
  
  
 
   

Construcció del punt d’accés (RDA 11.13.1) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Les addicions 
•Feu les addicions al nom tal com s’indica a 11.13.1.2–11.13.1.8, en aquest ordre, quan 
s’apliquin: 
a) Si cal distingir entre els punts d’accés que representen diferents entitats corporatives amb 
el mateix nom: 
 - Tipus d’entitat corporativa 
 - Lloc associat 
 - Institució associada 
 - Data associada 
 - Tipus de jurisdicció 
 - Altra dessignació associada 
b) Sempre que sigui apropiat: 
 - Número, data i lloc d’un congrés, etc. 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les entitats 
corporatives (RDA 11.13) 

 
  
  
  
  
 
   

Construcció del punt d’accés (RDA 11.13.1) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

Les addicions 
•Si s’elabora un punt d’accés autoritzat d’una entitat corporativa amb un nom que no 
transmet la idea d’entitat, afegiu després del nom: 
 - un tipus d’entitat corporativa, o 
 - una altra designació associada amb l’entitat 
fins i tot si no cal distingir els punts d’accés que representen diferents entitats corporatives 
amb el mateix nom.  
 
 
 
 

Concrecions: 
Quan dos o més entitats tenen el mateix nom, cal fer una addició a cada nom.  
Quan és una variant de nom la que entra en conflicte amb un punt d’accés autoritzat, es 
resol a nivell de la variant.  
Si el conflicte es dóna entre variants, s’ignora.  

186 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboració dels punts d’accés que representen les entitats 
corporatives (RDA 11.13) 

 
  
  
  
  
 
   

Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
entitats corporatives (RDA 11.13.1.2-11.13.1.8) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

 
 
 
 

Tipus d’entitat corporativa (RDA 11.13.1.2) 
•Incloeu el tipus d’entitat si cal distingir un punt d’accés autoritzat d’un altre: quan dues o 
més entitats tenen el mateix nom o noms tan similars que es podrien confondre. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Concrecions: 
Quan la forma del nom triada per al punt d’accés autoritzat conté inicials, s’enregistren en 
majúscula (amb o sense punts segons correspongui) i s’afegeix el tipus d’entitat 
corporativa com a qualificador del nom.  
Alternativament es pot desenvolupar el nom com una adició, si es considera important per 
a la identificació de l’entitat.  
 

111 2#  $aU.S. Open (Torneig de golf) 
111 2#  $aU.S. Open (Torneig de tennis) 

111 2#  $aCVM (Congrés) 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les entitats 
corporatives (RDA 11.13) 

 
  
  
  
  
 
   

Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
entitats corporatives (RDA 11.13.1.2-11.13.1.8) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

 
 
 
 

Lloc associat amb l’entitat (RDA 11.13.1.3) 
•Incloeu el lloc si cal distingir un punt d’accés autoritzat d’un altre: quan dues o més entitats 
tenen el mateix nom o noms tan similars que es podrien confondre. 
•Incloeu el nom del país, l’estat, la província, etc., o el nom de la localitat que s’associa amb 
l’entitat. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

110 2#  $aSociedad Nacional de Agricultura (Xile) 
110 2#  $aSociedad Nacional de Agricultura (Perú) 
110 2#  $aSt. Peter’s Church (Hope, Anglaterra) 
110 2#  $aSt. Peter’s Church (Limpsfield, Anglaterra) 

Concrecions: 
S’aplica l’addició opcional si es considera important per a la identificació: 
Incloeu el nom del lloc associat amb l’entitat si l’addició ajuda a identificar l’entitat. 
 
 

110 2#  $aBushcare (Programa : Austràlia) 
No hi ha conflicte 188 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboració dels punts d’accés que representen les entitats 
corporatives (RDA 11.13) 

 
  
  
  
  
 
   

Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
entitats corporatives (RDA 11.13.1.2-11.13.1.8) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

 
 
 
 

Lloc associat amb l’entitat (RDA 11.13.1.3) 
•Si un capítol, una branca, etc., s’enregistra com una subdivisió d’una entitat superior i du a 
terme les activitats de l’entitat superior en una localitat concreta i el nom de la localitat no 
és part del nom del capítol, la branca, etc., incloeu el nom de la localitat al nom de la 
subdivisió. 
 
 
 

 
 
 
 
 

110 2#  $aKnights Templar (Orde francmaçònic). Grand Commandery (Ohio) 
Però 
110 2#  $aKnights Templar (Orde francmaçònic). Boston Encampment 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les entitats 
corporatives (RDA 11.13) 

 
  
  
  
  
 
   

Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
entitats corporatives (RDA 11.13.1.2-11.13.1.8) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

 
 
 
 

Lloc associat amb l’entitat (RDA 11.13.1.3) 
•Si el nom preferit d’una església, un temple, una mesquita, etc., local, no indica 
clarament el lloc on està situat, incloeu el nom del lloc o de la jurisdicció eclesiàstica 
Local. 
 
 

 
 
 
 
 

110 2#  $aBeth Tikvah Synagogue (Toronto, Ontario) 
110 2#  $aSt. Mary (Església : Abberley, Anglaterra) 
Però 
110 2#  $aCattedrale di Palermo  
110 2#  $aLondon Central Mosque 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les entitats 
corporatives (RDA 11.13) 

 
  
  
  
  
 
   

Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
entitats corporatives (RDA 11.13.1.2-11.13.1.8) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

 
 
 
 

Lloc associat amb l’entitat (RDA 11.13.1.3) 
•Si el nom preferit d’una emissora de ràdio o de televisió consisteix només, o principalment, 
en les lletres que la designen, incloeu el nom del lloc on està situada l’emissora. 
 
 
 

•Si el nom preferit d’una emissora de ràdio o de televisió no inclou el nom de la localitat com 
una part integrant del seu nom, incloeu el nom de la localitat en el punt d’accés autoritzat.  
Si el nom preferit inclou el nom de la localitat, no incloeu el nom del lloc com un element 
separat en el punt d’accés. 
 

 
 
 
 
 

110 2#  $aKUON (Emissora de televisió : Lincoln, Nebraska) 

110 2#  $aRádio Moçambique (Maputo, Moçambic) 
però 
110 2#  $aKBS Kyōto (Emissora de ràdio) 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les entitats 
corporatives (RDA 11.13) 

 
  
  
  
  
 
   

Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
entitats corporatives (RDA 11.13.1.2-11.13.1.8) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

 
 
 
 

Lloc associat amb l’entitat (RDA 11.13.1.3) 
•Si el nom del lloc associat amb l’entitat canvia durant la vida de l’entitat, enregistreu el 
darrer nom en ús durant la vida de l’entitat. 
 
 
 
 
 

110 2#  $aMidlands Museum (Zimbabwe) 
I no 
110 2#  $aMidlands Museum (Rhodèsia del Sud) 

Concrecions: 
Quan el lloc associat amb l’entitat corporativa canvia, cal revisar el punt d’accés autoritzat 
per reflectir el canvi. 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les entitats 
corporatives (RDA 11.13) 

 
  
  
  
  
 
   

Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
entitats corporatives (RDA 11.13.1.2-11.13.1.8) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

 
 
 
 

Lloc associat amb l’entitat (RDA 11.13.1.3) 
•Si els elements següents proporcionen una identificació més acurada que el nom de la 
localitat, useu un d’aquests elements enlloc del nom de la localitat: 
 
 - El nom d’una institució associada 
 - Una o més dates associades amb l’entitat 
 - Una altra designació 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les entitats 
corporatives (RDA 11.13) 

 
  
  
  
  
 
   

Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
entitats corporatives (RDA 11.13.1.2-11.13.1.8) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

 
 
 
 

Institució associada (RDA 11.13.1.4) 
•Incloeu el nom d’una institució associada si cal distingir un punt d’accés autoritzat d’un 
altre: quan dues o més entitats corporatives tenen el mateix nom o noms tan similars que es 
podrien confondre. 
•Preferiu el nom d’una institució associada en lloc del nom de la localitat si el nom de la 
institució s’associa normalment amb el nom de l’entitat corporativa. 
 
 

111 2#  $aAnnual Computer Law Institute (Practising Law Institute) 
110 2#  $aAnnual Computer Law Institute (University of Southern California. Law Center) 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les entitats 
corporatives (RDA 11.13) 

 
  
  
  
  
 
   

Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
entitats corporatives (RDA 11.13.1.2-11.13.1.8) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

 
 
 
 

Institució associada (RDA 11.13.1.4) 
 
 

110 2#  $aCenter for Biodiversity and Conservation (American Museum of Natural History) 
No hi ha conflicte 
110 2#  $aDelta Tau Delta Fraternity. Beta Omicron Chapter (Cornell University) 
No hi ha conflicte 

Concrecions: 
S’aplica l’addició opcional si es considera important per a la identificació: 
Incloeu el nom d’una institució associada amb l’entitat si l’element ajuda a identificar 
l’entitat. 
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Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
entitats corporatives (RDA 11.13.1.2-11.13.1.8) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

 
 
 
 

Data associada amb l’entitat (RDA 11.13.1.5) 
•Incloeu una o més dates associades amb l’entitat si cal distingir un punt d’accés autoritzat 
d’un altre quan no estan disponibles ni el lloc associat ni la institució associada. 
 
 

110 2#  $aDouble Image (Grup musical : 1977– ) 
110 2#  $aDouble Image (Grup musical : 1989– ) 
 
110 2#  $aHarrison & Leigh ( –2007) 
110 2#  $aHarrison & Leigh (actiu 1810–1818) 
S’inclou el període d’activitat perquè no es coneixen les dates de creació i de cessament 

Concrecions: 
S’aplica l’addició opcional si es considera important per a la identificació: 
Incloeu una o més dates associades amb l’entitat si l’element ajuda a identificar l’entitat. 
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Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
entitats corporatives (RDA 11.13.1.2-11.13.1.8) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

 
 
 
 

Tipus de jurisdicció (RDA 11.13.1.6) 
•Incloeu el tipus de jurisdicció si cal distingir un punt d’accés autoritzat d’un altre: quan dues 
o més entitats corporatives tenen el mateix nom o noms tan similars que es podrien 
confondre.  
•Afegiu el terme al nom d’un govern que no sigui el d’una ciutat o un poble. 
 
 151 ##  $aAlacant (País Valencià) 

151 ##  $aAlacant (País Valencià : Província) 
 
151 ##  $aNova York (Nova York) 
151 ##  $aNova York (Estat) 
 
151 ##  $aWestfàlia (Ducat) 
151 ##  $aWestfàlia (Regne) 
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Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
entitats corporatives (RDA 11.13.1.2-11.13.1.8) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

 
 
 
 

Tipus de jurisdicció (RDA 11.13.1.6) 
 
 
Concrecions (1): 
•Quan un país o un estat, etc. entra en conflicte amb el nom d’un lloc que pertany a una 
altra jurisdicció, no s’ha de qualificar el país o estat, etc. 
 
•Un país o un estat, etc. no s’ha de qualificar per distingir les seves diferents jurisdiccions o 
etapes històriques. Per a la successió de jurisdiccions s’ha d’utilitzar un sol punt d’accés 
autoritzat.  
 

•Tanmateix, quan un país o un estat, etc., entra en conflicte amb el mateix nom d’un lloc 
més petit dins de la seva jurisdicció, s’afegeix el tipus de jurisdicció com a qualificador a 
l’entitat geogràfica més gran. 
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Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
entitats corporatives (RDA 11.13.1.2-11.13.1.8) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

 
 
 
 

Tipus de jurisdicció (RDA 11.13.1.6) 
 
 
Concrecions (2): 
•Si una jurisdicció que ha estat tractada com un estat independent és absorbida per una 
altre estat existent i manté el mateix nom, com a part dins de l’estat que ha efectuat 
l’absorció, o, si una part d’un estat ja existent esdevé un estat independent i manté el 
mateix nom, es crea un punts d’accés autoritzat per a la nova entitat i es manté el punt 
d’accés autoritzat de l’entitat anterior. 
 

•Quan el punt d’accés autoritzat resultant no és apropiat per a una jurisdicció antiga amb 
el mateix nom, s’ha d’utilitzar dos punts d’accés autoritzats diferents, cadascun amb la 
seva qualificació pertinent. 
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Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
entitats corporatives (RDA 11.13.1.2-11.13.1.8) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

 
 
 
 

Tipus de jurisdicció (RDA 11.13.1.6) 
 
 
Concrecions (3): 
•S’afegeix un qualificador al punt d’accés autoritzat d’una jurisdicció que no entra en 
conflicte amb una altra jurisdicció quan:  
 
1) el punt d’accés autoritzat d’una jurisdicció té el mateix nom que el d’una àrea 
geogràfica, però el territori governat per a la jurisdicció varia significativament de l’àrea 
geogràfica;  
2) el punt d’accés autoritzat per la jurisdicció és el mateix que el nom d’una àrea geogràfica 
però el nom de la jurisdicció ha cessat. 
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Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
entitats corporatives (RDA 11.13.1.2-11.13.1.8) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

 
 
 
 

Altra designació associada amb l’entitat (RDA 11.13.1.7) 
•Si cap dels elements anteriors no és suficient o apropiat per distingir entre els punts d’accés 
autoritzats de dues o més entitats, incloeu una designació adequada. 

151 ##  $aKorea (Nord) 
151 ##  $aKorea (Sud) 
 
111 2#  $aWorld Cup (Criquet) 
111 2#  $aWorld Cup (Futbol) 

Concrecions: 
S’aplica l’addició opcional si es considera important per a la identificació: 
Incloeu una designació d’aquest tipus si ajuda a entendre la natura o el propòsit de 
l’entitat. 
 111 2# $aOxford University International (Torneig d’escacs) 
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Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
entitats corporatives (RDA 11.13.1.2-11.13.1.8) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

 
 
 
 

Altra designació associada amb l’entitat (RDA 11.13.1.7) 
•Si es requereix una designació per distingir entre els punts d’accés de dues o més entitats 
amb el mateix nom i associades amb el mateix lloc, afegiu la designació a continuació del 
nom de lloc. 

110 2#  $aAll Hallows (Església : Londres, Anglaterra : Bread Street) 
110 2#  $aAll Hallows (Església : Londres, Anglaterra : Honey Lane) 
110 2#  $aAll Hallows (Església : Londres, Anglaterra : London Wall) 
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Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
entitats corporatives (RDA 11.13.1.2-11.13.1.8) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

 
 
 
 

Número, data i lloc d’un congrés, etc. (RDA 11.13.1.8) 
Punt d’accés autoritzat d’una sola ocurrència d’un congrés, etc. 
•Apliqueu aquesta instrucció a un congrés, etc., que només se celebra una vegada, o a una 
sola ocurrència d’una sèrie de congressos.  
També apliqueu aquesta instrucció a un congrés enregistrat subordinadament. 
 
•Afegiu els elements següents (per aquest ordre) al nom d’un congrés, etc., si s’apliquen i es 
poden determinar fàcilment: 
 - Número del congrés, etc.  
 - Data del congrés, etc.  
 - Lloc del congrés, etc.  
Aquests elements se separen per espai, dos punts, espai 

111 2# $aClambake Conference on the Nature and Source of Human Error $n(1a :$d1980 
:$cColumbia Falls, Maine) 
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Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
entitats corporatives (RDA 11.13.1.2-11.13.1.8) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

 
 
 
 

Número, data i lloc d’un congrés, etc. (RDA 11.13.1.8) 
Punt d’accés autoritzat d’una sola ocurrència d’un congrés, etc. 
•Incloeu el nom de la institució associada en lloc del nom de la localitat si: 
 -El nom d’una institució associada proporciona una identificació més acurada que 
 el nom de la localitat, o, 
 -No es coneix el nom de la localitat o no es pot determinar fàcilment. 
 
 
 
•Si el congrés, etc., se celebra en línia, enregistreu En línia com a localització. 

110 2# $aSociety for the Study of Economic Inequality. Meeting $n(1a :$d2005 :$cUniversitat de les 
Illes Balears) 

111 2# $aElectronic Conference on Land Use and Land Cover Change in Europe $d(1997 :$cEn línia) 
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Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
entitats corporatives (RDA 11.13.1.2-11.13.1.8) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

 
 
 
 

Número, data i lloc d’un congrés, etc. (RDA 11.13.1.8) 
Punt d’accés autoritzat d’una sola ocurrència d’un congrés, etc. 
•Si les sessions d’un congrés, etc., s’han celebrat en dues o més localitzacions, incloeu cada 
un dels noms de lloc, separats per punt i coma. 

111 2# $aDanish-Swedish Analysis Seminar (1995 : Copenhaguen, Dinamarca; Lund, Suècia; París, 
França) 
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Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
entitats corporatives (RDA 11.13.1.2-11.13.1.8) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

 
 
 
 

Número, data i lloc d’un congrés, etc. (RDA 11.13.1.8) 
Punt d’accés autoritzat d’una sèrie de congressos, etc.  
• No incloeu el número, la data o la localització dels congressos, etc. 
 
 
 
 
 
 

•Si es requereixen elements addicionals per distingir dues o més sèries de congressos, etc., 
amb el mateix nom o amb noms tan similars que es podrien confondre, afegiu les addicions 
anteriorment vistes, si s’apliquen. 

Blue Ridge Folklife Festival 
Punt d’accés autoritzat del programa anual del festival descrit com una publicació en sèrie 
 
Salzburger Festspiele 
Punt d’accés autoritzat d’un enregistrament sonor de música executada en els festivals de 1956 a 1965 
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Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

RECORDEM 
En la construcció del punt d’accés en RDA,  
 

Puntuació 
Ús de majúscules 
Etiquetes i codis 
Articles inicials 

 
No varia respecte a AACR2 
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Variant de punt d’accés que representa una entitat corporativa (RDA 
11.13.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

 
 
 
 

Una variant de nom és un nom o una forma de nom pel qual es coneix una entitat 
corporativa i que difereix del nom o de la forma de nom triat com a nom preferit (RDA 
11.2.3)  
 
 
Useu una variant de nom de l’entitat corporativa com a base de la variant de punt d’accés 
(Camp MARC: 41X) 
 
Feu addicions al nom si es considera important per a la identificació, aplicant les mateixes 
instruccions vistes anteriorment. 
 

208 
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Variant de punt d’accés que representa una entitat corporativa (RDA 
11.13.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

 
 
 
 

 
En construir una variant de punt d’accés, elaboreu-la com si fos un punt d’accés autoritzat: 
totes les addicions que es permeten en un punt d’accés autoritzat són també apropiades en 
una variant de punt d’accés 

 
 

Les variants de punt d’accés s’estableixen a criteri del catalogador: considereu si és 
probable que aquesta variant sigui utilitzada pels usuaris a l’hora de cercar informació 
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Variant de punt d’accés que representa una entitat corporativa (RDA 
11.13.2) 

Descrivim entitats corporatives 
RDA Capítol 11  

Identificació de les entitats corporatives 

 
 
 
 

Exemples de variants de punt d’accés: 
110 2#  $aApollo 11 (Nau espacial) 
410 2#  $aApollo Eleven (Nau espacial) 
 
110 2#  $aOpéra de Paris 
410 2#  $aAcadémie nationale de musique (França) 
 
110 2#  $aAMNH Digital Library Project 
410 2#  $aDigital Library Project (American Museum of Natural History) 
 
110 2#  $aUniversity of Puerto Rico (1903–1966) 
410 2#  $aUniversidad de Puerto Rico (1903–1966) 
 
151 ##  $aGeòrgia (República) 
451 ##  $aGéorgie (República) 
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