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ANTECEDENTS: Abans de la transferència de la sobirania de la Gran Bretanya a la Xina el 
1997, des del punt de vista de la catalogació de matèries, Hong Kong es tractava com una 
entitat autònoma. A partir del juliol de 1997, Hong Kong és tractat com una divisió política de 
la Xina. Aquesta concreció fa referència a aquesta pràctica. 

 

1. TRACTAMENT COM A DIVISIÓ POLÍTICA DE LA XINA 
S’ha de tractar Hong Kong (Xina) com a  divisió administrativa de la Xina i no com a país, 
tot assignant les subdivisions aplicables sota les divisions polítiques dels països, sempre que 
es consideri oportú (vegeu: SUBDIVISIONS D’APLICACIÓ LLIURE: NOMS DE LLOC: CM 
159). Exemples: 

651 #7 $aHong Kong (Xina)$xFuncionaris i empleats$2lemac 

651 #7 $aHong Kong (Xina)$xCondicions socials$2lemac 
 

2. PRÀCTICA DE LA SUBDIVISIÓ GEOGRÀFICA 
Quan Hong Kong s’usa com a subdivisió geogràfica, sempre se cita de forma indirecta 
després de la Xina. Exemples: 

650 #7 $aAgricultura$zXina$zHong Kong$2lemac 

650 #7 $aSocietats secretes$zXina$zHong Kong$2lemac 
 

Els llocs ubicats a Hong Kong també se subdivideixen a través de la Xina quan s’empren 
com a subdivisió geogràfica. Exemple: 

650 #7 $aCartes nàutiques$zXina$zVictoria Harbour$2lemac 
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3. ESTABLIMENT D’ENCAPÇALAMENTS PER A ENTITATS UBICADES A HONG 
KONG 

S’usa (Xina) per qualificar els accidents geogràfics situats a Hong Kong. Exemples:  

151 ## $aDapeng Wan (Xina) 

[451 ## $aDapeng, Badia de (Xina)] 

 

151 ##  $aWaglan (Xina : Illa) 
 

Els edificis, parcs, jaciments arqueològics i altres entitats similars que poden anar qualificats 
pels noms de les ciutats o pobles s’han de qualificar pel nom de les localitats ubicades a 
Hong Kong, quan s’escaigui. No s’ha d’emprar (Hong Kong, Xina) per qualificar les entitats 
d’aquest tipus. Exemple:  

151 ## $aLizhengwu (Kowloon, Xina : Jaciment arqueològic) 
 

El qualificador (Hong Kong, Xina) només s’empra en el cas que calgui diferenciar una entitat 
de Hong Kong d’una altra entitat amb el mateix nom i del mateix tipus situada en algun lloc 
de la Xina.  

Els encapçalaments temàtics que s’empren com a termes genèrics de les entitats ubicades 
a Hong Kong, se subdivideixen geogràficament per la Xina, i no per Hong Kong. Exemple:  

151 ## $aHong Kong, Illa de (Xina) 

550 ## $wg$aIlles$zXina 
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4. TRANSFERÈNCIA DE SOBIRANIA  
Per a les obres que tracten de la transferència de sobirania de Hong Kong a la Xina s’assigna 
l’encapçalament Hong Kong (Xina)--Història--1997, Transferència de la sobirania de la 
Gran Bretanya. 

 

5. CODI D’ÀREA GEOGRÀFICA 
El codi d’àrea geogràfica és a-cc-hk. 
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