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ANTECEDENTS: El primer número de classificació corresponent a la CDU i el primer 
encapçalament/s assignat a una obra es basa en el tema predominant de l'obra en qüestió. Com 
a resultat, el primer número de la CDU i el primer encapçalament/s són generalment equivalents. 
Malgrat tot, no sempre és possible aconseguir que l'equivalència sigui exacta, ja que el sistema 
de classificació numèrica i el sistema d'indexació per matèries no segueixen les mateixes 
convencions. Els números de la classificació són de vegades menys específics que els 
encapçalaments de matèria. Per contra, de vegades es necessita un joc de més d'un 
encapçalament per a designar allò que la classificació expressa amb una simple notació 
numèrica. És per això que no sempre el primer encapçalament/s equival a la classificació 
numèrica. Aquesta concreció dona algunes directrius per a l'establiment de l'ordre de citació 
dels encapçalaments assignats a una obra concreta. 
 
 
 
PROCEDIMENTS: 

1. NORMA GENERAL.  
Citeu en primer lloc l'encapçalament que representa el tema predominant de l'obra. 
 
Si el tema predominant no es pot representar mitjançant un únic encapçalament, assigneu com 
a primer i segon encapçalaments, aquells que, d'una forma conjunta, expressin el tema 
predominant. Encara que en aquest cas l'ordre de citació no és significatiu, se cita en primer 
lloc el que té un significat més pròxim al número de la classificació. 
 
Per a les biografies individuals, assigneu com a primer encapçalament el nom del biografiat. 
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2. OBRA AMB DOS TEMES PRINCIPALS TRACTATS AL MATEIX NIVELL.  
Si l'obra presenta dos temes principals tractats al mateix nivell, assigneu un encapçalament/s 
pel segon d'aquests temes just després del primer encapçalament/s, i abans de qualsevol altre 
encapçalament que expressi els temes secundaris. 
 
 

3. ORDRE DELS TEMES SECUNDARIS.  
Assigneu encapçalaments pels temes secundaris, així com els encapçalaments necessaris per 
a completar la indexació, sense seguir un ordre determinat i a continuació de l'encapçalament/s 
per al tema/es principal. 
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