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ANTECEDENTS: L'encapçalament Estadística, i altres encapçalaments i subdivisions 
relacionats, s'assigna a les obres que contenen o que tracten de dades numèriques o dels 
mètodes de compilar i utilitzar aquestes dades. Aquesta concreció dóna les pautes per a 
l'assignació d'aquest encapçalament i d'altres encapçalaments i subdivisions relacionats. 

 

1. ESTADÍSTICA 

a. General.  
Assigneu l'encapçalament Estadística per a les obres generals que contenen o que 
tracten de les dades estadístiques que no es limiten a un tema o un lloc concret o per 
a les obres generals sobre els mètodes de compilació, estudi i utilització d'aquestes 
estadístiques. 

b. Especial.  
Assigneu la subdivisió d'aplicació lliure --Estadístiques sota noms de països, ciutats, 
etc., noms d'entitats, classes de persones, grups ètnics, i temes, per a les obres que 
contenen o tracten de les estadístiques relatives a aquests temes. Codifiqueu la 
subdivisió en un subcamp $v per a les obres que consisteixen en dades estadístiques 
i en un subcamp $x per a les obres que tracten sobre les dades estadístiques. 
Exemples: 

650 #7 $aAfronord-americans$xEstadístiques$2lemac 

610 27 $aEsglésia Catòlica$xEstadístiques$2lemac 

650 #7 $aIndústria de la construcció$vEstadístiques$2lemac 

650 #7 $aIndis de l'Amèrica del Nord$xEstadístiques$2lemac 

650 #7 $aUniversitats$vEstadístiques$2lemac 
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No s'estableixen nous encapçalaments adjectivats per als tipus específics 
d'estadístiques. No obstant això, es continuen fent servir els encapçalaments 
adjectivats que ja existeixen, com són Estadística matemàtica, o Estadística mèdica. 

 

2. ESTADÍSTICA MÈDICA 

a. General.  
Assigneu l'encapçalament Estadística mèdica a les obres que contenen o que tracten 
de les dades estadístiques mèdiques i per a les obres sobre els mètodes de compilació, 
estudi i utilització d'aquestes estadístiques. 

b. Pel lloc.  
Assigneu la subdivisió d'aplicació lliure --Estadístiques mèdiques sota noms de 
països, ciutats, etc., per a les obres que contenen o tracten de les estadístiques 
mèdiques d'aquests llocs. Codifiqueu la subdivisió en un subcamp $v per a les obres 
que consisteixen en dades estadístiques i en un subcamp $x per a les obres que tracten 
sobre les dades estadístiques. 

c. Pel tema.  
Assigneu la subdivisió d'aplicació lliure --Estadístiques sota temes mèdics concrets, 
inclosos els noms de les malalties, per a les obres que contenen o que tracten de les 
dades estadístiques relatives a aquests temes, per exemple, Càncer--Estadístiques; 
Assistència mèdica--Estadístiques. Codifiqueu la subdivisió en un subcamp $v per a 
les obres que consisteixen en dades estadístiques i en un subcamp $x per a les obres 
que tracten sobre les dades estadístiques. 

d. Pel lloc i pel tema.  
Assigneu encapçalaments [Tema]--[Lloc]--Estadístiques i [Lloc]--Estadístiques 
mèdiques per a les obres que contenen o que tracten de les dades estadístiques sobre 
un tema mèdic en un lloc concret. 
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3. ESTADÍSTICA DEMOGRÀFICA 

a. General.  
Assigneu l'encapçalament Estadística demogràfica a les obres que contenen o 
tracten de les dades estadístiques sobre el naixement, el matrimoni, i/o les morts i per 
a les obres sobre els mètodes de compilació, estudi i utilització d'aquestes 
estadístiques.  

b. Pel lloc o grup ètnic.  

1) General.  

Assigneu la subdivisió d'aplicació lliure --Estadístiques demogràfiques sota 
noms de països, ciutats, etc., o sota grups ètnics concrets per a les obres que 
contenen o que tracten de les dades estadístiques sobre la població d'aquests 
llocs o d'aquests grups. Codifiqueu la subdivisió en un subcamp $v per a les obres 
que consisteixen en dades estadístiques i en un subcamp $x per a les obres que 
tracten sobre les dades estadístiques. 

2) Pel lloc i pel grup ètnic.  

Assigneu un encapçalament del tipus [Nom del grup ètnic]--[Lloc]--
Estadístiques demogràfiques i un encapçalament del tipus [Lloc]--
Estadístiques demogràfiques per a les obres que contenen o que tracten de les 
dades estadístiques relatives a un grup ètnic en un lloc concret.  

c. Pel nom de la guerra.  
Assigneu encapçalaments del tipus [Nom de la guerra]--Baixes--Estadístiques sota 
noms de guerres concretes per a les obres que contenen o que tracten de les dades 
estadístiques del personal militar ferit, mort, capturat, etc. durant la guerra. 
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4. MÈTODES ESTADÍSTICS 

a. General.  
Assigneu l'encapçalament Estadística per a les obres generals sobre el mètode de 
compilació, estudi i utilització de les dades estadístiques.  

b. Temes concrets.  
Assigneu la subdivisió d'aplicació lliure --Mètodes estadístics sota temes per a les 
obres sobre l'aplicació dels mètodes estadístics o de probabilitats a aquests temes. 

No s'estableixen nous encapçalaments adjectivats per als mètodes estadístics aplicats 
a aquests temes. No obstant això, es continuen fent servir els encapçalaments 
adjectivats que ja existeixen, com és el cas de l'encapçalament Estadística educativa, 
en el qual el terme Educació--Mètodes estadístics surt com a terme no admès (x o UP).
  

 

5. SERVEIS ESTADÍSTICS 

a. General.  
Assigneu l'encapçalament Serveis estadístics a les obres generals que descriuen els 
serveis que es dediquen a la recollida de dades numèriques.  

b. Llocs i temes.  
Assigneu la subdivisió d’aplicació lliure --Serveis estadístics sota noms de països, 
ciutats, etc., per a les obres que tracten del serveis ubicats en aquests llocs dedicats a 
la recollida de dades estadístiques. Useu aquesta subdivisió sota temes per a les obres 
que tracten dels serveis que es dediquen a recollir dades estadístiques sobre aquests 
temes. 
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6. TEXT VERSUS DADES NUMÈRIQUES 
Si l'obra que es cataloga conté a la vegada text i dades estadístiques sobre un tema, 
assigneu encapçalaments per a expressar ambdós aspectes de l'obra, sempre que les dades 
estadístiques ocupin, com a mínim, un vint per cent (20%) de l'obra en qüestió i la seva 
importància resulti evident. 

 

7. CODIS DE NATURALESA DE L'OBRA SENCERA/NATURALESA DEL CONTINGUT  
En aquelles obres el contingut de les quals té com a mínim un vint per cent (20%) 
d'estadístiques, s'assigna el codi "s" en la posició apropiada del camp 008/24-27 dels 
registres de publicacions en sèrie i llibres (camps anomenats Naturalesa del contingut). No 
s'assigna aquest codi a les obres que tracten d'estadística, mètodes estadístics, o serveis 
estadístics, però que en realitat no contenen dades numèriques. 

 

8. ESTADÍSTIQUES EXTRETES D'UN CENS  
Tal com s'indica en la concreció ENCAPÇALAMENTS I SUBD. CRONOLÒGIQUES: CM-
046, les subdivisions cronològiques no són d'aplicació lliure, i, per tant, els encapçalaments 
relatius a les dades estadístiques mai no aniran qualificats per la data, és a dir, no s'aplicarà 
la subdivisió cronològica a continuació de les subdivisions de forma --Estadístiques, --
Estadístiques demogràfiques o --Estadístiques mèdiques. No obstant això, quan es 
tracta de les dades estadístiques extretes d'un cens, a més de l'encapçalament del tipus 
[Tema]--Estadístiques, es pot fer una entrada del tipus [Lloc]--Cens, [any]. Vegeu la 
concreció CENSOS: CM-048. 
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