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ANTECEDENTS: Els encapçalaments del tipus [Lloc]--Censos o [Grup ètnic]--Censos  
s'assignen a les obres que consisteixen en, o tracten de, les dades obtingudes a partir d'un 
cens. Els censos concrets s'identifiquen per mitjà de l'addició a la subdivisió de la data o del 
número i la data. Sota RDA, totes les publicacions de censos s’entren sota títol.  

 

PROCEDIMENTS: 

1. NORMA GENERAL  
Useu la subdivisió --Censos sota noms de llocs i grups ètnics per a les obres que inclouen 
una llista oficial o patró estadístic dels habitants d'un territori o d'un grup, generalment amb 
la inclusió d'estadístiques demogràfiques i altres informacions classificades relatives a llurs 
condicions socials i econòmiques; i també per a les obres que tracten d'aquestes dades. 
Codifiqueu --Censos com a subcamp $v si l’obra consisteix quasi íntegrament en les dades 
estadístiques d’un cens, com ara una edició oficial del cens. Codifiqueu --Censos com a 
subcamp $x si l’obra consisteix primordialment en l’anàlisi i discussió de les dades del cens, 
fins i tot si també inclou algunes estadístiques. Exemples:  

Títol: Counting America : the story of the United States census.  

651 #7 $aEstats Units d’Amèrica$xCensos$2lemac 

 
Títol: Population changes among the northern Plains Indians [una anàlisi de les dades 
de diversos censos]  

650 #7 $aIndis de l'Amèrica del Nord$zGreat Plains$xCensos$2lemac 
 

Per a les obres que inclouen un cens específic afegiu la data després de la subdivisió. 
Exemples: 

Títol: Census of India, 1991 : historical and world perspective.  

651 #7 $aÍndia$xCensos, 1991$2lemac 
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Title: Census of population (1990) : Asian and Pacific Islanders in the United States. 
[l’obra consisteix en dades extretes del cens de 1990 publicat pel Bureau of the Census]  

650 #7 $aNord-americans d'origen asiàtic$vCensos, 1990$2lemac 

650 #7 $aNord-americans d'origen illenc del Pacífic$vCensos, 1990$2lemac 

651 #7 $aEstats Units d’Amèrica$vCensos, 1990$2lemac 
 

2. ASSIGNACIÓ D'UN ENCAPÇALAMENT DE CENS  
Si l'obra consisteix en, o tracta de, les dades extretes d'un cens, assigneu encapçalaments 
de cens del tipus descrit més amunt. 

Assigneu un encapçalament per la jurisdicció que du a terme la llista oficial. Si la localitat 
censada és diferent de la jurisdicció que realitza el cens, assigneu un encapçalament per a 
les dues jurisdiccions. Designeu el cens específic si és possible fer-ho. Exemple: 

Títol: The 1990 federal census of California 

651 #7 $aEstats Units d'Amèrica$xCensos, 1990$2lemac 

651 #7 $aCalifòrnia$xCensos, 1990$2lemac 

 

3. TEMA CONCRET I CENS  
Si l'obra conté informació extreta d'un cens concret sobre un tema específic, assigneu un 
encapçalament pel cens i un altre pel tema. Exemple: 

 

 Títol: Census of housing (1990) 

 650 #7 $aHabitatge$zEstats Units d'Amèrica$vEstadístiques$2lemac 

 651 #7 $aEstats Units d'Amèrica$vCensos, 1990$2lemac 
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4. TEMA CONCRET, CENS I LOCALITAT 
Si l'obra conté informació extreta d'un cens nacional concret sobre un determinat tema o 
sobre una localitat del territori del cens, assigneu un encapçalament per cadascun dels tres 
aspectes: el cens nacional, el tema i la localitat. Exemple: 

 

 Títol: Occupations in Virginia : data from 1970 census 

 650 #7 $aProfessions$zVirgínia$vEstadístiques$2lemac 

 651 #7 $aVirgínia$vCensos, 1970$2lemac 

 651 #7 $aEstats Units d'Amèrica$vCensos, 1970$2lemac 
 

5. OBRES GENEALÒGIQUES  
Les obres que pertanyen a aquest gènere consisteixen en informació extreta de la relació 
d'un cens concret a causa del seu valor genealògic. Normalment no tenen un caràcter 
estadístic. 

Per aquest tipus d'obres assigneu a més dels encapçalaments que serveixen per a designar 
els temes genealògics, els encapçalaments que es requereixen per a mencionar el cens, 
segons les pautes marcades en aquesta concreció. Aquests encapçalaments segueixen els 
següents esquemes: 

650 #7 $a[Encapçalaments genealògics, com són Registre civil; Registres obituaris; 
Pensions militars]$2lemac 

651 #7 $a[Localitat]$vGenealogia$2lemac 

650 #7 $a[Encapçalament per la nacionalitat del cens]$2lemac 

651 #7 $a[Encapçalament per la localitat del cens]$2lemac 
 

Exemples: 
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Títol: Free Black heads of household in the New York  State census, 1830 

650 #7 $aAfronord-americans$zNova York (Estat)$vGenealogia$2lemac 

650 #7 $aCaps de família$zNova York (Estat)$2lemac 

651 #7 $aNova York (Estat)$vCensos, 1830$2lemac 

651 #7 $aEstat Units d'Amèrica$vCensos, 1830$2lemac 
 

Títol: A census of pensioners in Ohio for the Revolutionary War as returned by the 
marshals during the taking of the 6th federal census in 1840 

650 #7 $aPensions militars$zEstat Units d'Amèrica$y1775-1783, Revolució$2lemac 

651 #7 $aOhio$vGenealogia$2lemac 

651 #7 $aEstats Units d'Amèrica$xHistòria$y1775-1783, 
Revolució$vRegistres$2lemac 

651 #7 $aOhio$vCensos, 1840$2lemac 

651 #7 $aEstats Units$vCensos, 1840$2lemac 
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