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ANTECEDENTS: Les publicacions periòdiques publicades per una entitat, que contenen 
informació sobre la pròpia entitat, i que fins ara s'havien indexat segons el patró: [Tipus 
d'entitat]--[Lloc]--Revistes, per exemple: Clubs de tennis--Catalunya--Revistes o 
Submarinisme--Clubs--Catalunya--Barcelona--Revistes, a partir de l'aplicació d'aquestes 
concrecions s'indexaran seguint l'adaptació de la norma H 2060 (5.) del SHM (Library of 
Congress Subject Headings Manual). El SNB corregirà les obres indexades segons el sistema 
anterior per tal que la forma de l'encapçalament sigui la correcta, és a dir, que no hi hagi 
encapçalaments, com els citats prèviament (per exemple: Submarinisme--Clubs), que no 
segueixen el llenguatge propi de les llistes d'encapçalaments de matèria. Si durant la 
catalogació es troben encapçalaments incorrectes, es poden fer suggeriments de canvis a 
través del sistema de propostes de correcció dels registres d'autoritat. L'agrupació temàtica de 
les revistes publicades per un determinat tipus d'entitat, es cobrirà mitjançant la classificació 
sistemàtica. Quant a la construcció del joc de referències del catàleg alfabètic de matèries 
corresponent a noms d'entitat es crearà el registre d'autoritat corresponent amb el terme genèric 
(550) que designi el tipus d'entitat, la qual cosa permetrà tenir agrupats els tipus d'entitats per 
tipologies, però no s'assignaran encapçalaments genèrics al registre bibliogràfic. 

  

PROCEDIMENTS: 

1. --SOCIETATS, ETC.  
S’usa la subdivisió --Societats, etc. com a subdivisió temàtica d’aplicació lliure sota temes per 
a les obres que tracten de dues o més societats o entitats relacionades amb aquests temes. 
Exemples: 

 

650 #7 $aBasquetbol$xSocietats, etc.$2lemac  
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651 #7 $aCatalunya$xHistòria$xSocietats, etc.$2lemac 

600 17 $aCervantes Saavedra, Miguel de,$d1547-1616$xSocietats, etc.$2lemac 

610 27 $aEsglésia Catòlica$zItàlia$xSocietats, etc.$2lemac 

650 #7 $aExcursionisme$zCatalunya$xSocietats, etc.$2lemac 

650 #7 $aQuímica$xSocietats, etc.$2lemac 
 

Aquesta subdivisió no s'ha d'emprar sota els encapçalaments per a  classes de persones, sí es 
pot assignar en el seu lloc el nom de la disciplina corresponent. Exemples: 

 

650 #7Enginyeria$xSocietats, etc.$2lemac 

[i no 650 #7 $aEnginyers$xSocietats, etc.$2lemac] 

 

650 #7 $aSardana$xSocietats, etc.$2lemac 

  [i no 650 #7 $aSardanistes$xSocietats, etc.$2lemac] 
 

 

2. --ASSOCIACIONS I CLUBS.  
Useu la subdivisió  --Associacions i clubs com a subdivisió temàtica d’aplicació lliure sota els 
encapçalaments que designen grups d'edat o sexe, per a les obres que tracten de les 
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organitzacions consagrades a aquests grups o els membres de les quals procedeixen d'aquests 
grups. Aquestes obres poden presentar els mètodes d'establir o dirigir aquestes organitzacions 
o poden tractar col·lectivament d'un tipus d'organització concreta. Exemples: 

650 #7 $aDones$xAssociacions i clubs$2lemac 

650 #7 $aJoves$xAssociacions i clubs$2lemac 

650 #7 $aPersones grans$xAssociacions i clubs$2lemac 
 

 

3. SUBDIVISIÓ SUBDIVIDIDA ULTERIORMENT PER UNA SUBDIVISIÓ DE FORMA. 
Subdivisions com --Societats, etc. i --Associacions i clubs es poden subdividir així mateix per 
qualsevol subdivisió de forma que resulti apropiada, com ara --Bibliografia, --Directoris, etc. 

 

4. SOCIETATS O CLUBS EN UN LLOC DETERMINAT.  
Per a les obres generals que tracten de les societats i institucions o entitats pròpies d'un lloc 
determinat s'assigna l'encapçalament Associacions, institucions, etc.--[Lloc]. Per a les obres 
que tracten col·lectivament de les institucions o societats culturals d'un lloc determinat, s'assigna 
Acadèmies, societats culturals, etc.--[Lloc]. Per a les obres que tracten conjuntament dels 
clubs d'un lloc determinat, s'assigna Clubs--[Lloc]. 
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5. PUBLICACIONS DE SOCIETATS.  
Les publicacions en sèrie concretes, publicades per una societat o entitat, poden incloure 
informació sobre els assumptes relatius al negoci o activitat de la societat i/o informació sobre 
el tema en el qual l'entitat s'especialitza. Els encapçalaments que s'assignen a aquests tipus 
d'obres estaran d'acord amb el tipus d'informació inclosa. 

a. Només informació sobre el negoci o activitat.  
S'assigna un encapçalament pel nom de la societat seguit, si s'escau, de la subdivisió --
Revistes   

b. Només informació temàtica.  
S'assigna l'encapçalament o encapçalaments que expressen el tema o temes seguit, si 
s'escau, de la subdivisió --Revistes 

c. Informació sobre el negoci o activitat i també sobre el tema.  
S'assignen encapçalaments per al nom de la societat o entitat i per al tema seguits, si 
s'escau, de la subdivisió --Revistes.  

 

6. ENCAPÇALAMENTS DE LA LEMAC QUE JA EXPRESSEN EL TIPUS DE SOCIETAT O 
ENTITAT.  

Quan a la llista d'encapçalaments de matèria es trobin encapçalaments ja construïts que 
designen el tipus de societat o entitat, no s'aplicarà la subdivisió --Societats, etc. sota el nom 
de la disciplina. Exemples: 
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Clubs esportius 

  [i no Esports--Societats, etc.] 

 

Clubs de natació 

  [i no Natació--Societats, etc.] 

  
Si l'encapçalament que es vol introduir no es troba a la LEMAC, s'haurà d'intentar localitzar 
l’encapçalament equivalent en els LCSH i fer la proposta mitjançant les instruccions recollides 
a NOVES PROPOSTES LEMAC: CM-107.  
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