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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 29 
Directrius generals 

Terminologia (RDA 29.1) 

Persona, família i entitat corporativa relacionada (RDA 29.1.3) 
Persona relacionada  
Persona que s’associa amb la persona, la família o l’entitat corporativa que s’identifica (per 
exemple, un col·laborador, un membre d’una família, el fundador d’una entitat corporativa). 
Les persones relacionades inclouen les identitats separades establertes per un individu (ja 
sigui sol o en col·laboració amb un o més individus).  
 
Família relacionada 
Família que s’associa amb la persona, la família o l’entitat corporativa que s’identifica (per 
exemple, la família d’una persona, una família que té el control de les accions d’una entitat 
corporativa).  
 
Entitat corporativa relacionada 
Entitat corporativa que s’associa amb la persona, la família o l’entitat corporativa que 
s’identifica (per exemple, un grup musical al qual pertany una persona, una empresa 
subsidiària). Inclouen les entitats corporatives que precedeixen o succeeixen l’entitat 
corporativa que s’identifica com a resultat d’un canvi de nom.  
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 29 
Directrius generals 

Terminologia (RDA 29.1) 

Punt d’accés (RDA 29.1.4) 
 
Punt d’accés 
És un nom, un terme, un codi, etc., que representa una persona, una família o una entitat 
corporativa concreta.  
 
Punt d’accés autoritzat 
És el punt d’accés normalitzat que representa una entitat.  
El punt d’accés autoritzat que representa una persona, una família o una entitat corporativa 
s’elabora usant el nom preferit de la persona, la família o l’entitat corporativa.  
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 29 
Directrius generals 

Terminologia (RDA 29.1) 

Designador de relació (RDA 29.1.5) 
 
És un designador que indica la natura de la relació entre les persones, les famílies o les 
entitats corporatives.  
S’enregistra amb el punt d’accés autoritzat i/o l’identificador que representa la persona, la 
família o l’entitat corporativa relacionada.  
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 29 
Directrius generals 

Objectius funcionals i principis (RDA 29.2) 

 
En un RA, les relacions entre les persones, les famílies i les entitats corporatives han de 
permetre a l’usuari:  
• Trobar les persones, les famílies o les entitats corporatives que es relacionen amb la 

persona, la família o l’entitat corporativa representada per les dades recuperades en 
resposta a la cerca de l’usuari  

• Entendre la relació entre dues o més persones, famílies o entitats corporatives.  
 
Per assegurar que les dades creades amb RDA satisfan aquests objectius funcionals, les 
dades han de reflectir totes les relacions bibliogràfiques significatives entre les persones, les 
famílies i les entitats corporatives relacionades.  
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 29 
Directrius generals 

Elements bàsics (RDA 29.3) 

 
No es requereix l’enregistrament de les relacions entre les persones, les famílies i les 
entitats corporatives (són opcionals).  
 
Les relacions entre les persones, les famílies i les entitats corporatives es fan a criteri del 
catalogador o seguint la política de cada centre. 
 
Si es fan, s’han de poder justificar sempre amb una nota 670  
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 29 
Directrius generals 

Enregistrament de les relacions entre les persones, les famílies i les 
entitats corporatives  (RDA 29.4) 

 
Enregistreu la relació entre una persona, una família o una entitat corporativa i una 
persona, una família o una entitat corporativa relacionada usant una de les tècniques 
següents o totes dues:  
 
• Identificador 
 
, i/o  
 
• punt d’accés autoritzat   
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 29 
Directrius generals 

Enregistrament de les relacions entre les persones, les famílies i les 
entitats corporatives  (RDA 29.4) 

 
 L’identificador de la persona, la família o l’entitat corporativa relacionada es proporciona 

aplicant les següents instruccions ja vistes:  
 

 - Identificador de la persona (RDA 9.18)  
 - Identificador de la família (RDA 10.10)  
 - Identificador de l’entitat corporativa (RDA 11.12) 
 
  Concrecions: 

No es proporciona mai un identificador sol. 
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 29 
Directrius generals 

Enregistrament de les relacions entre les persones, les famílies i les 
entitats corporatives  (RDA 29.4) 

 
El punt d’accés autoritzat que representa la persona, la família o l’entitat corporativa 
relacionada es proporciona aplicant les següents instruccions ja vistes:  
 
 - Punt d’accés autoritzat que representa una persona (RDA 9.19.1)  
 - Punt d’accés autoritzat que representa una família (RDA 10.11.1)  
 - Punt d’accés autoritzat que representa una entitat corporativa (RDA 11.13.1) 
 

Nicholas Blake 
Número de control de Library and Archives Canada: 1007F6454  
Identificador de Nicholas Blake, identitat alternativa de C. Day Lewis  
Blake, Nicholas, 1904–1972  
Punt d’accés autoritzat que representa la identitat alternativa com a escriptor de novel·la policíaca del 
poeta C. Day Lewis  
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 29 
Directrius generals 

Designador de relació (RDA 29.5 i Apèndix K) 

És un designador que indica la natura de la relació entre les persones, les famílies o les 
entitats corporatives. Proporciona una informació més concreta sobre la relació, per 
exemple: identitat alternativa, identitat real, predecessor, successor, progenitor, fundador...  
 
S’enregistra amb el punt d’accés autoritzat i/o l’identificador que representa la persona, 
la família o l’entitat corporativa relacionada.  
 
S’obté de qualsevol font. 
 
Useu els designadors de relació en el nivell d’especificitat que es consideri apropiat per 
als propòsits de la vostra biblioteca.  
Per exemple, la relació entre una persona i la família descendent d’aquesta persona es pot 
enregistrar usant o bé el designador de relació específic “progenitor” o bé el designador de 
relació més general “membre de la familia”.  
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 29 
Directrius generals 

Designador de relació (RDA 29.5 i Apèndix K) 

Per a l’ús dels designadors de relació, consulteu l’Apèndix K: 
• Designadors de relació per a les persones relacionades: Apèndix K.2 
 persones amb altres persones  
 persones amb famílies 
 persones amb entitats corporatives 
• Designadors de relació per a les famílies relacionades: Apèndix K.3 
 famílies amb altres famílies  
 famílies amb persones 
 famílies amb entitats corporatives 
• Designadors de relació per a les entitats corporatives relacionades: Apèndix K.4 
 entitats corporatives amb persones  
 entitats corporatives amb famílies 
 entitats corporatives amb altres entitats corporatives 
 
Si cap dels termes llistats en aquest apèndix no és apropiat o prou específic, useu un altre 
terme concís per indicar la natura de la relació. 
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 29 
Directrius generals 

Designador de relació (RDA 29.5 i Apèndix K) 

Pràctica CANTIC 
Són opcionals 
S’enregistren en un camp 5XX 
Sempre s’han de justificar en una nota de font 670 
Subcamps: 
 $w Subcamp de control  
  -Codi r si conté un designació de relació en els subcamp $i 
  -Codi i si conté una frase d'instrucció de referència en el subcamp $i 
 $i per al designador de relació o la frase d'instrucció de referència textual 
  -Es capitalitza la primera lletra del designador de relació o la frase 
  -El subcamp acaba amb dos punts (“:”)  
  100 1# $aClemens, Samuel Langhorne,$d1835-1910  

500 1# $wi$iVegeu també la seva identitat real:$aTwain, Mark,$d1835-1910  
 
100 1# $aCarroll, Charles N.$q(Charles Negus),$d1817-1902  
500 3# $wr$iProgenitor:$aCarroll (Família :$gCarroll, Charles N. (Charles Negus), 1817-1902) 
  
110 2# $aArts Santa Mònica  
510 2# $wr$iPredecessor:$aCentre d'Art Santa Mònica 14 



Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 29 
Directrius generals 

Font consultada (RDA 29.6) 

És un recurs usat per determinar el nom, el títol o els altres atributs identificadors d’una 
entitat, o per determinar la relació entre les entitats.  
 
La font consultada pot anar associada amb:  
-Les dades que identifiquen les obres, les expressions, les persones, les famílies i les entitats 
corporatives  
-Les relacions entre les obres, les expressions, les manifestacions o els ítems  
-Les relacions entre les persones, les famílies o les entitats corporatives.  
 
Citeu la font amb un camp de nota 670,  amb una breu menció de la informació trobada. 

Concrecions: 
La font consultada és un ELEMENT BÀSIC PER A LA BC I EL CCUC per als registres d'autoritat 
CANTIC 

670 ## $aSomerville, Wilson. A history of the Department of Anesthesiology, 1942–1997, 
1998:$bportada (Wake Forest University School of Medicine) pàgina 79 (el 1997 el nom canvia de 
Bowman Gray School of Medicine a Wake Forest University School of Medicine) 
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 29 
Directrius generals 

Nota del catalogador (RDA 29.7) 

És una anotació que aclareix la selecció i l’enregistrament dels atributs identificadors, les 
dades de relació o els punts d’accés de l’entitat.  
Dóna informació que pugui ser útil a un catalogador que usi o revisi les dades de relació, o 
que creï un punt d’accés autoritzat d’una persona, una família o una entitat corporativa 
relacionada.  
 
La nota del catalogador pot anar associada amb:  
-Les dades que identifiquen les obres, les expressions, les persones, les famílies i les entitats 
corporatives (inclosa l’elaboració de punts d’accés d’aquestes entitats)  
-Les relacions entre les obres, les expressions, les manifestacions o els ítems  
-Les relacions entre les persones, les famílies o les entitats corporatives. 
 
 Es dóna amb el camp de nota 667 
 
La informació continguda en aquesta nota s’obté de qualsevol font 

667 ## $aRelació desconeguda entre el Robert Shaw Festival Chorus i les Robert Shaw Festival Singers 
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 30 

Persones relacionades 

Aquest capítol proporciona les directrius generals i les instruccions sobre l’enregistrament 
de les relacions entre una persona, una família o una entitat corporativa i les persones 
relacionades 
 
 
Una persona relacionada és una persona que s’associa amb la persona, la família o l’entitat 
corporativa que s’identifica (per exemple, un col·laborador, un membre d’una família, un 
fundador d’una entitat).  
 
Les persones relacionades inclouen les identitats separades establertes per un individu (ja 
sigui sol o en col·laboració amb un o més individus).  
 
La relació amb la persona relacionada s’enregistra usant un punt d’accés autoritzat i/o un 
identificador que representa la persona relacionada, tal com s’explica a RDA 29.4.  

Concrecions: 
La persona relacionada és un ELEMENT BÀSIC PER A LA BC I EL CCUC en el cas d’identitats 
diferenciades. 
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 30 

Persones relacionades 

Exemples de persones relacionades: 

Amb una persona: 
Carroll, Lewis, 1832–1898  
Punt d’accés autoritzat que representa la identitat alternativa establerta per Charles Lutwidge Dodgson 
per a les seves obres literàries  
 
Amb una familia: 
Peale, Titian Ramsay, 1799–1885  
Punt d’accés autoritzat que representa un membre de la família Peale  
 
Amb una entitat corporativa: 
Bono, Sonny  
Cher, 1946–  
Punts d’accés autoritzats que representen els membres del grup musical Sonny & Cher  
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 30 

Persones relacionades 

Enregistrament de les relacions amb una persona relacionada (RDA 30.1.1.3) 
Concrecions: 
Situacions: 
1. La persona fa servir un pseudònim, mai usa el nom real (vegeu: RDA 9.2.2.8 excepció; 
RDA 9.2.3.4): 
Es crea un sol registre d’autoritat.  
El camp 100 conté el pseudònim, s’afegeix un camp 400 amb el nom real.  
No s’utilitza els designadors de relació de l’apèndix K en el camp 400. 
 
 
 
 
 
 

100 1# $aBell-lloc, Maria de,$d1841-1907 
400 1# $aMaspons i Labrós, María del Pilar,$d1841-1907 
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 30 

Persones relacionades 

Enregistrament de les relacions amb una persona relacionada (RDA 30.1.1.3) 
Concrecions: 
Situacions: 
2. La persona utilitza el nom real i un pseudònim (vegeu: RDA 9.2.2.8): 
Es creen dos registres d’autoritat.  
Els camps 500 relacionen ambdós registres.  
Es poden utilitzar opcionalment els designadors de relació de l'apèndix K2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 1# $aDay Lewis, C.$q(Cecil),$d1904–1972 
500 1# $wr$iIdentitat alternativa:$aBlake, Nicholas,$d1904–1972 
 
100 1#  $aBlake, Nicholas,$d1904–1972 
500 1# $wr$iIdentitat real:$aDay Lewis, C.$q(Cecil),$d1904–1972  
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 30 

Persones relacionades 

Enregistrament de les relacions amb una persona relacionada (RDA 30.1.1.3) 
Concrecions: 
Situacions: 
3. La persona utilitza més d'un pseudònim i pot, o no, usar el nom real (RDA 9.2.2.8):  
Es creen tants registres d’autoritat com entitats alternatives.  
Tanmateix cal triar el registre d’autoritat que es considera “bàsic” per identificar el punt 
d’accés autoritzat que s’ha d’utilitzar en matèries quan la persona és objecte d'obres 
biogràfiques o estudis crítics.  
Es tria com a "punt accés autoritzat bàsic”, la forma utilitzada predominantment per a la 
persona. Si no es disposa d’evidències suficients, es tria el nom real. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registre d’autoritat bàsic 
5XX $wnnnc per cada identitat relacionada 
663 $aPer a obres d’aquestes persones entrades sota altres noms, vegeu també: $b [nom] $b 
[nom] 
 
Registres d’autoritat relacionats 
5XX $wnnnc per al punt d’accés autoritzat bàsic 
663 $aPer als altres noms utilitzats per aquest autor, vegeu també: $b [punt accés autoritzat bàsic] 
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 30 

Persones relacionades 

Enregistrament de les relacions amb una persona relacionada (RDA 30.1.1.3) 
Concrecions: 
Situacions: 
3. La persona utilitza més d'un pseudònim i pot, o no, usar el nom real (RDA 9.2.2.8): 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Registre d’autoritat bàsic 
100 1#  $aCarner, Josep,$d1884-1970 
500 1#  $wnnnc$aBellafila,$d1884-1970 
500 1#  $wnnnc$aCantonada, Sever de la,$d1884-1970 
500 1#  $wnnnc$a…… 
663 $aPer a obres d’aquestes persones entrades sota altres noms, vegeu també:$bBellafila, 1884-
1970$bCantonada, Sever de la, 1884-1970$b… 
 
Registres d’autoritat relacionats 
100 1#  $aBellafila,$d1884-1970 
500 1#  $wnnnc$aCarner, Josep,$d1884-1970 
663 $aPer als altres noms utilitzats per aquest autor, vegeu també:$bCarner, Josep, 1884-1970 
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 30 

Persones relacionades 

Enregistrament de les relacions amb una persona relacionada (RDA 30.1.1.3) 
Concrecions: 
Situacions: 
4. Pseudònim conjunt (dues o més persones) i el catàleg no té recursos per les persones 
sota el seu nom real (RDA 9.2.2.6, Excepció):  
Es crea un registre d’autoritat per al pseudònim conjunt i els noms associats al pseudònim es 
donen en camps 400. 
 
 
 
 
 
 
 

100 1#  $aJones, Jennifer 
400 1#  $aJohnson, Enid,$d1892- 
400 1#  $aLane, Margaret,$d1907-1994 
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 30 

Persones relacionades 

Enregistrament de les relacions amb una persona relacionada (RDA 30.1.1.3) 
Concrecions: 
Situacions: 
5. Pseudònim conjunt (dues o més persones) i el catàleg té recursos per les persones sota 
els noms reals (RDA 9.2.2.8):  
Es crea un registre d’autoritat per al pseudònim conjunt i els corresponents registres 
d’autoritat per cada nom associat al pseudònim.  
En el registre d’autoritat del pseudònim conjunt es proporcionen els noms reals associats en 
camps 500  
Es dóna una nota 663 amb el text: “Pseudònim conjunt de [noms de les persones que 
utilitzen el pseudònim en ordre directe]. Per a obres d’aquests autors escrites sota el seu 
propi nom, vegeu també: $b [nom] $b [nom]” 
En els corresponents registres d’autoritat per cada nom associat al pseudònim es 
proporciona una nota 663 amb el text:”Per a obres d’aquest autor escrites en col·laboració 
amb [nom del col·laborador en ordre directe], vegeu també: $b [pseudònim conjunt] 
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 30 

Persones relacionades 

Enregistrament de les relacions amb una persona relacionada (RDA 30.1.1.3) 
Concrecions: 
Situacions: 
5. Pseudònim conjunt (dues o més persones) i el catàleg té recursos per les persones sota 
els noms reals (RDA 9.2.2.8):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 1#  $aKepler, Lars 
500 1#  $wnnnc$aAhndoril, Alexander,$d1967- 
500 1#  $wnnnc$aAhndoril, Alexandra Coelho,$d1966- 
663 ##  $aPseudònim conjunt de Alexander Ahndoril i Alexandra Coelho Ahndoril. Per a obres 
d’aquests autors escrites sota els seus noms, vegeu també:$bAhndoril, Alexander, 1967-
$bAhndoril, Alexandra Coelho, 1966- 
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100 1#  $aAhndoril, Alexander,$d1967- 
500 1#  $wnnnc$aKepler, Lars 
663 ##  $aPer a obres d’aquest autor escrites en 
col·laboració amb Alexandra Coelho Ahndoril, 
vegeu també:$bKepler, Lars 

100 1#  $aAhndoril, Alexandra Coelho,$d1966- 
500 1#  $wnnnc$aKepler, Lars 
663 ##  $aPer a obres d’aquesta autora escrites en 
col·laboració amb Alexander Ahndoril, vegeu 
també:$bKepler, Lars 



Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 30 

Persones relacionades 

Enregistrament de les relacions amb una persona relacionada (RDA 30.1.1.3) 
Concrecions: 
Situacions: 
6. El mateix pseudònim és utilitzat per diverses persones que treballen independentment 
l'una de l’altra:  
Es crea un registre d’autoritat per al pseudònim i els corresponents registres d’autoritat per 
cada persona.  
En el registre d’autoritat del pseudònim es proporciona una nota 663 amb el text: 
“Pseudònim utilitzat per diverses persones, per a obres escrites sota el seu propi nom, vegeu 
també: $b [nom] $b [nom] $b [nom]” 
En els corresponents registres d’autoritat per cada persona es proporciona una nota 663 
amb el text: ”Per a obres d’aquest autor escrites sota altres noms, vegeu també: $b 
[pseudònim]" 
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 30 

Persones relacionades 

És una informació que precisa o aclareix la relació amb una persona relacionada 
 
S’obté de qualsevol font 
 
Enregistreu una explicació de la relació amb una persona relacionada si es considera 
important per a la identificació o l’aclariment   
 
Es dóna en un camp 663 
 
Les directrius sobre com presentar una explicació d’una relació com a part d’una 
referència explicativa es troben a l’Apèndix E (E.1.3.4)  

Explicació de la relació (RDA 30.2) 
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 30 

Persones relacionades 

Podem enregistrar els següents tipus de designadors de relació 
Designadors de relació per relacionar les persones amb altres persones: 
• Identitat alternativa: pseudònim o qualsevol altra identitat adoptada per la persona. 
• Identitat real: persona real que adopta la identitat alternativa 

 
Designadors de relació per relacionar les persones amb les famílies: 
• Membre de la familia: persona que és un membre de la família  
• Progenitor: persona de qui descendeix la família 
 
Designadors de relació per relacionar les persones amb les entitats corporatives: 
• Empleat: persona empleada per l’entitat corporativa  
• Fundador: persona que ha fundat l’entitat corporativa 
• Graduat: persona que rep una titulació acadèmica de la institució que concedeix el títol 

acadèmic 
• Membre: persona que és membre de l’entitat corporativa 
• Patrocinador: persona que patrocina l’entitat corporativa 
• Titular: persona que té un càrrec en l’entitat corporativa 

Designadors de relació per a les persones relacionades (RDA Apèndix K.2) 
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 31 

Famílies relacionades 

Aquest capítol proporciona les directrius generals i les instruccions sobre l’enregistrament 
de les relacions entre una persona, una família o una entitat corporativa i les famílies 
relacionades.  
 
Una família relacionada és una família que s’associa amb la persona, la família o l’entitat 
corporativa que s’identifica (per exemple, la família d’una persona, una família que té el 
control de les accions d’una entitat corporativa).  
 
La relació amb la família relacionada s’enregistra usant un punt d’accés autoritzat i/o un 
identificador que representa la família relacionada, tal com s’explica a RDA 29.4. 
 
La informació sobre les famílies relacionades s’obté de qualsevol font.  
 
  

29 



Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 31 

Famílies relacionades 

Exemples de famílies relacionades: 

Amb una persona: 
Romanov (Dinastia : 1613–1918)  
Punt d’accés autoritzat que representa la família de Pere I, emperador de Rússia 
 
 
Amb una família: 
Wettin (Casa reial)  
Punt d’accés autoritzat que representa la família progenitora de la casa de Windsor  
 
 
Amb una entitat corporativa: 
Adey (Família : Sydney, Nova Gal·les del Sud)  
Punt d’accés autoritzat que representa la família fundadora del Darling Mills Restaurant  
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 31 

Famílies relacionades 

És una informació que precisa o aclareix la relació amb una família relacionada. 
 
S’obté de qualsevol font 
 
Enregistreu una explicació de la relació amb una família relacionada si es considera 
important per a la identificació o l’aclariment 
 
Es dóna en un camp 663 
 
Les directrius sobre com presentar una explicació d’una relació com a part d’una 
referència explicativa es troben a l’Apèndix E (E.1.3.4).   

Explicació de la relació (RDA 31.2) 
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 31 

Famílies relacionades 

Podem enregistrar els següents tipus de designadors de relació 
Designadors de relació per relacionar les famílies amb les persones: 
• Descendents: família descendent de la persona concreta 
• Família: família a la qual pertany la persona 

 
Designadors de relació per relacionar les famílies amb altres famílies: 
• Família descendent: família descendent de l’altra família 

 
Designadors de relació per relacionar les famílies amb les entitats corporatives: 
• Família fundadora: família que ha fundat l’entitat corporativa 
• Família patrocinadora: família que patrocina l’entitat corporativa 

Designadors de relació per a les famílies relacionades (RDA Apèndix K.3) 
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 32 

Entitats corporatives relacionades 

Aquest capítol proporciona les directrius generals i les instruccions sobre l’enregistrament 
de les relacions entre una persona, una família o una entitat corporativa i les entitats 
corporatives relacionades.  
 
Una entitat corporativa relacionada és una entitat corporativa que s’associa amb la 
persona, la família o l’entitat corporativa que s’identifica (per exemple, un grup musical al 
qual pertany una persona, una empresa subsidiària).  
 
Les entitats corporatives relacionades inclouen les entitats corporatives que precedeixen o 
segueixen l’entitat corporativa identificada com a resultat d’un canvi de nom.  
 
La relació amb l’entitat corporativa relacionada s’enregistra usant un punt d’accés autoritzat 
i/o un identificador que representa l’entitat corporativa relacionada, tal com s’explica a RDA 
29.4. 

Concrecions: 
Les entitats corporatives relacionades són un ELEMENT BÀSIC PER A LA BC I EL CCUC per a 
les relacions seqüencials en entitats corporatives relacionades que precedeixen o 
segueixen immediatament l’entitat corporativa identificada com a resultat d’un canvi de 
nom. 
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 32 

Entitats corporatives relacionades 

Exemples d’entitats corporatives relacionades: 

Amb una persona: 
Lewis and Clark Expedition (1804–1806)  
Punt d’accés autoritzat que representa l’expedició relacionada amb els membres del grup, Meriwether 
Lewis i William Clark  
 
Amb una familia: 
Heinz Family Foundation  
Punt d’accés autoritzat que representa l’organització patrocinada per la família Heinz de Pittsburgh, 
Pennsilvània  
 
Amb una entitat corporativa: 
College of Surgeons of Australasia  
Punt d’accés autoritzat que representa el predecessor del Royal Australasian College of Surgeons  
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 32 

Entitats corporatives relacionades 

Enregistrament de les relacions amb una entitat corporativa relacionada 
(RDA 32.1.1.3) 

Concrecions: 
Les relacions entre entitats corporatives en els registres d’autoritat codificats en MARC 21 
s’estableixen a partir de camps 5XX.  
Quan la relació no és seqüencial o no és coneix el tipus de relació, s’enregistra en un camp 
5XX sense el subcamp $w ni el subcamp $i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110 1# $aCatalunya.$bDepartament de Cultura 
510 1# $aCatalunya.$bDepartament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
 
110 1# $aCatalunya.$bDepartament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
510 1# $aCatalunya.$bDepartament de Cultura 
 
Comentari: la relació no és seqüencial, l'entitat torna a tenir un nom que ja havia tingut. 
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 32 

Entitats corporatives relacionades 

Enregistrament de les relacions amb una entitat corporativa relacionada 
(RDA 32.1.1.3) 

Concrecions: 
Les relacions seqüencials s’enregistren a partir del codi "a" ("Nom anterior") o "b" ("Nom 
posterior") en la primera posició del subcamp "$w" dels camps 5XX.  
També es poden enregistrar a partir del codi “r” en la primera posició del subcamp "$w" 
conjuntament amb el subcamp “$i”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O bé… 

110 1# $aCatalunya.$bDepartament de Benestar Social 
510 1# $wb$aCatalunya.$bDepartament de Benestar i Família 
 
110 1# $aCatalunya.$bDepartament de Benestar i Família 
510 1# $wa$a Catalunya.$bDepartament de Benestar Social 
510 1# $wb$a Catalunya.$bDepartament d'Acció Social i Ciutadania 
 
110 1# $aCatalunya.$bDepartament d'Acció Social i Ciutadania 
510 1# $wa$aCatalunya.$bDepartament de Benestar i Família 
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 32 

Entitats corporatives relacionades 

Enregistrament de les relacions amb una entitat corporativa relacionada 
(RDA 32.1.1.3) 

Concrecions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110 1# $aCatalunya.$bDepartament de Benestar Social 
510 1# $wr$iSuccessor:$aCatalunya.$bDepartament de Benestar i Família 
 
110 1# $aCatalunya.$bDepartament de Benestar i Família 
510 1# $wr$iPredecessor:$aCatalunya.$bDepartament de Benestar Social 
510 1# $wr$iSuccessor:$aCatalunya.$bDepartament d'Acció Social i Ciutadania 
 
110 1# $aCatalunya.$bDepartament d'Acció Social i Ciutadania 
510 1# $wr$iPredecessor:$aCatalunya.$bDepartament de Benestar i Família 
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 32 

Entitats corporatives relacionades 

Enregistrament de les relacions amb una entitat corporativa relacionada 
(RDA 32.1.1.3) 

Concrecions: 
En el cas d’altres relacions, es deixa a criteri del catalogador la decisió d’enregistrar-les si es 
consideren importants per a d’identificació i/o l’accés.  
 
En aquests casos s’inclou en el camp 5XX el subcamp $i amb el corresponent designador de 
relació de l’Apèndix K i el valor “r” en el subcamp $w.  
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 32 

Entitats corporatives relacionades 

És una informació que precisa o aclareix la relació amb una entitat corporativa 
relacionada. 
 
S’obté de qualsevol font 
 
Enregistreu una explicació de la relació amb una entitat corporativa relacionada si es 
considera important per a la identificació o l’aclariment 
 
Es dóna en un camp 663 
 
Les directrius sobre com presentar una explicació d’una relació com a part d’una 
referència explicativa es troben a l’Apèndix E (E.1.3.4)   

Explicació de la relació (RDA 32.2) 
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 32 

Entitats corporatives relacionades 

Podem enregistrar els següents tipus de designadors de relació 
Designadors de relació per relacionar les entitats corporatives amb les persones: 
• Empleador: entitat corporativa que dóna treball a la persona 
• Entitat corporativa: entitat corporativa de la qual és membre la persona 
• Entitat corporativa administrada: entitat corporativa en la qual la persona té un càrrec 
• Entitat corporativa fundada: organització que ha fundat la persona 
• Titulat de: institució o facultat que concedeix un títol acadèmic a la persona 

 
Designadors de relació per relacionar les entitats corporatives amb les famílies:  
• Entitat corporativa fundada: organització que ha fundat la familia 
• Entitat corporativa patrocinada: organització que la família patrocina 

Designadors de relació per a les entitats corporatives relacionades (RDA 
Apèndix K.4) 
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 32 

Entitats corporatives relacionades 

Designadors de relació per relacionar les entitats corporatives amb altres entitats 
corporatives (1): 
• Component de fusió: entitat corporativa que ha format l’altra entitat corporativa en 

fusionar-se amb una o més entitats corporatives 
• Congrés celebrat conjuntament: congrés que se celebra conjuntament amb un altre 

congrés 
• Entitat afiliada local: entitat corporativa local afiliada amb l’entitat més àmplia que actua 

per a aquella i per a altres entitats en un nivell organitzatiu més ampli 
• Entitat afiliada més àmplia: entitat corporativa que actua en un nivell organitzatiu més 

ampli per a l’entitat afiliada local i per a altres entitats 
• Entitat corporativa absorbent: entitat corporativa que absorbeix una altra entitat 

corporativa 
• Entitat corporativa absorbida: entitat corporativa absorbida per una altra entitat 

corporativa 
• Entitat corporativa federativa: entitat corporativa formada per l’agrupament d’altres 

entitats corporatives 

Designadors de relació per a les entitats corporatives relacionades (RDA 
Apèndix K.4) 
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 32 

Entitats corporatives relacionades 

Designadors de relació per relacionar les entitats corporatives amb altres entitats 
corporatives (2): 
• Entitat corporativa fundada: entitat corporativa fundada per l’altra entitat corporativa 
• Entitat corporativa fundadora: entitat corporativa que ha fundat l’altra entitat 

corporativa 
• Entitat corporativa fusionada: entitat corporativa que s’ha fusionat amb l’altra entitat 

corporativa per formar-ne una tercera 
• Entitat corporativa patrocinada: entitat corporativa que és patrocinada per l’altra entitat 

corporativa 
• Entitat corporativa patrocinadora. entitat corporativa que patrocina l’altra entitat 

corporativa 
• Membre corporatiu: entitat corporativa que és un membre de l’altra entitat corporativa 
• Predecessor: entitat corporativa que precedeix l’altra entitat corporativa 
• Predecessor abans de l’escissió: entitat corporativa escindida o dividida per formar l’altra 

entitat corporativa 
• Resultat de fusió: entitat corporativa que és el resultat de la fusió de dues o més entitats 

corporatives.  

Designadors de relació per a les entitats corporatives relacionades (RDA 
Apèndix K.4) 

42 



Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 32 

Entitats corporatives relacionades 

Designadors de relació per relacionar les entitats corporatives amb altres entitats 
corporatives (3): 
• Resultat d’escissió: entitat corporativa que és el resultat d’una escissió o una divisió de 

l’altra entitat corporativa 
• Subordinat jeràrquic: entitat corporativa que se subordina a l’altra entitat corporativa 
• Successor: entitat corporativa que succeeix o segueix l’altra entitat corporativa 
• Superior jeràrquic: entitat corporativa que és jeràrquicament superior a l’altra entitat 

corporativa 
 
 

Designadors de relació per a les entitats corporatives relacionades (RDA 
Apèndix K.4) 
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Relacions entre persones, famílies i entitats corporatives 
RDA Capítol 32 

Entitats corporatives relacionades 

 
 

 
Recordem que per al CANTIC només és bàsic enregistrar els canvis de nom d’una entitat 
corporativa, els noms immediatament anterior i/o immediatament posterior 
 
Les altres relacions s’enregistren, a criteri del catalogador, si es consideren importants per 
a d’identificació i/o l’accés 

Designadors de relació per a les entitats corporatives relacionades (RDA 
Apèndix K.4) 
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