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Ens complau fer-vos a mans la Guia d’ús del Dublin Core. La guia és el resultat d’un treball col·lectiu 
desenvolupat a partir d’un encàrrec de la Comissió Assessora de Catalogació, òrgan consultiu de la 
Biblioteca de Catalunya en matèria de catalogació bibliogràfica. Avui en dia la catalogació pren moltes 
formes, i en l’àmbit dels objectes digitals es desenvolupa també en forma de metadades. Les biblio-
teques, acostumades a un grau de normalització alt en catàlegs bibliogràfics i amb una experiència 
d’anys en la gestió de repositoris digitals, som conscients de la diversificació encara existent en matèria 
de metadades i la seva aplicació, i en conseqüència, de la necessitat d’establir pautes i equivalències 
entre els esquemes existents.

Per aquest motiu fou que, La Comissió Assessora de Catalogació, reunida el 30 d’octubre de 2012 va 
acordar la creació d’una Subcomissió de treball per a l’elaboració d’una una “guia breu de metadades” 
que ajudi a la comprensió i aplicació de les metadades Dublin Core i la seva equivalència amb els 
esquemes de metadades en ús, com ara ESE d’Europeana, DRIVER i Memòria Digital de Catalunya.

La Subcomissió ha estat formada per:
•	 Paquita Navarro, Biblioteca de Catalunya. Unitat de Digitalització i Reprografia (coordinadora).
•	 Cristina Azorín, Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat Tècnica i de Projectes.
•	 M. Àngels Bonson, Universitat de Barcelona. CRAI Procés Tècnic.
•	 Ida Conesa, Biblioteca de Catalunya. Servei de Normalització Bibliogràfica.
•	 Jesús Gascón, Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació.
•	 Concepció Miralpeix, Diputació de Barcelona. Servei de Biblioteques.
•	 Rafael Roset, en substitució de Noèlia Ramos, Institut Cartogràfic de Catalunya.
•	 Joana Roig i Sandra Reoyo, Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya.
•	 Luna Sindin, Generalitat de Catalunya. Servei de Biblioteques.
•	 Mercè Vázquez García, Universitat Oberta de Catalunya. Estudis Ciències de la Informació i de la 

Comunicació.

Els treballs de la Comissió s’han desenvolupat al llarg de l’any 2013 amb l’horitzó de publicació del 
2014, horitzó que avui assolim.

Volem agrair l’esforç, interès i experiència que han aportat tots els membres de la subcomissió per 
oferir-nos un document entenedor i pràctic per el treball diari de tots els professionals, cada vegada 
més nombrosos, que gestionen repositoris, portals, webs i tot tipus d’objectes digitals per difondre la 
informació i coneixement a la xarxa. Per a tots ells està pensada aquesta guia. Esperem i desitgem que 
us sigui útil.

Eugènia Serra
Directora
Biblioteca de Catalunya

Daniel Gil
President
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya
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La Guia d’ús del Dublin Core vol ser una eina útil que ajudi les institucions a comprendre i aplicar 
les metadades Dublin Core en la descripció de recursos digitals.

El Dublin Core, creat l’any 1995, és l’estàndard més utilitzat en la descripció de recursos i des dels seus 
inicis ha evolucionat fins al DCMI Metadata Terms, que inclou els quinze elements originals més un 
nombre important de propietats i classes relacionades, així com vocabularis i esquemes de codificació. 
Aquesta guia d’ús es basa en la Guia de l’usuari, que ha estat el document de referència, i com a tal 
pot complementar i ampliar les necessitats dels usuaris. Els elements i les propietats relacionades que 
apareixen en la Guia d’ús del Dublin Core inclouen la selecció dels termes de DCMI Metadata Terms, 
considerats d’ús més comú.

La creació de metadades descriptives per als documents de les col·leccions digitals, tot i que no deixa 
de ser una tasca de catalogació, és diferent de la descripció de recursos en un catàleg. En el món dels 
catàlegs es compta amb tot un conjunt d’estàndards comuns, compartits i perfectament establerts dins 
una infraestructura desenvolupada per a compartir registres en un àmbit nacional i internacional. En 
el món dels projectes digitals, l’èmfasi se situa en la col·lecció particular, el tipus específic de recurs i 
la recuperació orientada a les necessitats específiques dels seus usuaris.

Així, els esquemes de metadades permeten que cada col·lecció pugui tenir la seva pròpia guia que 
prengui en consideració el tipus de recurs, si es tracta d’un recurs nascut digital o d’una digitalització 
d’un recurs analògic, el tipus d’usuari i les possibilitats de configuració del programari escollit. A més, 
els diferents recol·lectors que fan visibles els recursos descrits en entorns de contingut més amplis 
(patrimoni, recerca, etc.) imposen les seves condicions d’ús d’algunes metadades, i n’afegeixen d’altres.

Per tant, a l’hora d’aplicar determinades metadades Dublin Core s’han de prendre en consideració 
aquestes qüestions addicionals:

— Recursos digitals vs. recursos analògics originals: DCMI recomana seguir el principi un per un 
(one-to-one) que implica crear un registre per al recurs analògic i un altre per a la seva digitalització. 
Ara bé, per raons pràctiques, el mètode més generalitzat de creació de metadades en col·leccions 
digitals barreja descripcions del recurs analògic i de la seva reproducció digital. Per tant, la guia 
d’ús pertinent haurà d’establir convencions per tal de separar les dades dels dos recursos, i mostrar 

1
INTRODUCCIÓ

http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/
http://www.bnc.cat/Professionals/Catalogacio/Publicacions-tecniques/Utilitzar-el-Dublin-Core/Guia-de-l-usuari
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/
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les que convinguin segons l’entorn de contingut. Per exemple, en un entorn de patrimoni, la data 
important és la de publicació del document original, no la de la seva reproducció digital. Contrà-
riament, en un entorn de recerca la data digital és la més interessant per a l’usuari.

— Elements utilitzats localment vs. elements compartits: caldrà tenir present els requeriments en 
l’ús de les metadades dels recol·lectors si es vol assegurar la correcta visibilitat de la col·lecció.

En aquesta guia s’ha posat especial èmfasi en la seva flexibilitat per tal de poder-hi encabir les neces-
sitats de qualsevol usuari potencial.

Els elements es presenten ordenats alfabèticament seguint els quinze elements originals del Dublin 
Core, i a sota d’aquests apareixen les seves propietats relacionades.

Els elements es mostren en caselles, que inclouen una breu definició basada en la Guia de l’usuari i 
complementada en alguns casos amb DCMI Metadata Terms. Per tal de fer més àgil la tria d’elements, 
s’ha inclòs una recomanació sobre l’obligatorietat dels elements.

Respecte a l’ús de vocabularis i esquemes de codificació, s’han fet constar recomanacions per a la seva 
aplicació i se n’han esmentat alguns com a exemple. En aquest sentit, podem pensar en la importància 
de fer servir registres d’autoritat de nom com CANTIC, LENOTI o Library of Congress Authorities, que 
tant faciliten la recuperació de la informació d’una manera molt més pertinent.

En cada un dels elements s’han inclòs exemples codificats amb les etiquetes <dcterms>, les quals il-
lustren l’ús, i també s’ha transcrit un exemple de registre complet amb totes les etiquetes <dcterms> i 
el seu contingut.

Finalment, i per tal de facilitar l’ús dels elements als usuaris dels diferents recol·lectors, s’ha afegit una 
taula comparativa dels elements emprats per Dublin Core, Guia d’ús del Dublin Core, Memòria Digi-
tal de Catalunya, Europeana Semantic Elements Specification 3.4.1, Driver Guidelines 2.0 i OpenAIRE 
Guidelines for Literature Repository Managers 3.0.

http://www.bnc.cat/Professionals/Catalogacio/Publicacions-tecniques/Utilitzar-el-Dublin-Core/Guia-de-l-usuari
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/
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Els elements de Dublin Core són repetibles, i els usos possibles són els següents:

Obligatori (O) = L’element sempre ha d’estar present en el registre de metadades.
Obligatori si Aplicable (OA) = L’element es farà constar sempre que es pugui obtenir.
Recomanable (R) = Es recomana l’ús de l’element.
Opcional (OP) = La institució pot decidir si vol utilitzar l’element o no.

2
OBLIGATORIETAT
I REPETIBILITAT
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Citació bibliogràfica ; Cobertura ; Cobertura espacial ; Cobertura temporal ; Contribuïdor ; Creador ; 
Data ; Data creació ; Data publicat ; Descripció ; Drets ; Drets d’accés ; Editor ; És format de ; És part 
de ; És versió de ; Extensió ; Font ; Format ; Identificador ; Llengua ; Llicència ; Matèries ; Propietari 
dels drets ; Relació ; Resum ; Suport ; Tipus ; Títol ; Títol alternatiu

3
LLISTA DELS ELEMENTS
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4
DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS

Element/Propietat en català Element/Propietat DC

Element Cobertura Coverage

Definició Extensió o abast del contingut del recurs. Inclou les localitzacions espa-
cials (un nom de lloc o coordenades geogràfiques), períodes temporals 
(una etiqueta de període, una data o un grup de dates), o les jurisdicci-
ons (estats, províncies o altres ens administratius).

Ús Opcional
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

No

Aplicació Es recomana utilitzar les propietats “Temporal” i/o “Espacial”.
Exemples <dc:title>Les migracions a Catalunya 1900-2000</dc:title>

<dc:coverage>Catalunya</dc:coverage>
<dc:coverage>1900-2000</dc:coverage>

Propietat (Element Cobertura) Espacial Spatial

Definició Característiques espacials del recurs com ara llocs determinats, coorde-
nades geogràfiques o jurisdiccions.

Ús Opcional
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

Sí

Aplicació Encara que les característiques espacials poden estar recollides en l’ele-
ment “Matèria”, es poden incloure en la propietat “Espacial” segons els 
interessos de cada institució.
Les característiques espacials es poden descriure usant el text sense for-
mat o expressar-ho amb referències geogràfiques.
Per a més informació sobre codificació de característiques espacials es 
pot consultar el DCMI Box Encoding Scheme i el DCMI Point Enco-
ding Scheme.

Exemples <dc:title>Catalunya i Portugal entre 1640 i 1652</dc:title>
<dcterms:spatial>Catalunya</dcterms:spatial>
<dcterms:spatial>Portugal</dcterms:spatial>
<dc:title>Barcelona i el comerç</dc:title>
<dcterms:spatial>02°09’32”E; 41°23’20”N</dcterms:spatial>

http://dublincore.org/documents/dcmi-box/
http://dublincore.org/documents/dcmi-point/
http://dublincore.org/documents/dcmi-point/
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Propietat (Element Cobertura) Temporal Temporal

Definició Característiques temporals del recurs com ara períodes, una data o un 
grup de dates.

Ús Opcional
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

Sí

Aplicació Encara que les característiques temporals poden estar recollides en l’ele-
ment “Matèria”, es poden incloure en la propietat “Temporal” segons els 
interessos de cada institució.
Les característiques temporals es poden descriure usant el text  format o 
bé estructurant la informació de l’element usant dates.
Per a més informació sobre codificació de característiques temporals es 
pot consultar el DCMI Period Encoding Scheme.

Exemples <dc:title>Catalunya i Portugal entre 1640 i 1652</dc:title>
<dcterms:temporal>1640-1652</dcterms:temporal>

Element Contribuïdor Contributor

Definició Persona o organització responsable de fer contribucions al contingut del recurs.
Ús Recomanable
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

Sí

Aplicació Els responsables principals del contingut van a l’element “Creador”.
Es recomana donar el nom del contribuïdor d’acord amb catàlegs 
d’autoritats (CANTIC, LENOTI, LC Authorities i altres llistes com ara 
VIAF) o seguint criteris catalogràfics normalitzats (AACR2, RDA, ...).
Es recomana establir prèviament uns criteris sobre l’ús d’aquest element: 
quines responsabilitats secundàries i quan s’han de fer constar.

Exemples <dc:contributor>Catalunya. Comissariat de Propaganda</dc:contributor>
[vegeu exemples de l’element “Creador”]

Element Creador Creator

Definició Persona o organització responsable principal del contingut del recurs.
Ús Obligatori si Aplicable
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

Sí

Aplicació Els responsables secundaris del contingut van a l’element “Contribuïdor”.
En cas de dubte entre creador o contribuïdor doneu la informació a 
l’element “Contribuïdor”.
Es recomana donar el nom del creador d’acord amb catàlegs d’autoritats 
(CANTIC, LENOTI, LC Authorities o altres llistes com ara VIAF) o 
seguint criteris catalogràfics normalitzats (AACR2, RDA, ...).

Exemples <dc:creator>Cesc, 1927-2006</dc:creator>
<dc:creator>Soler i Subils, Ariadna</dc:creator>
<dc:creator>Fontserè, Carles, 1916-2007</dc:creator>
<dc:creator>Partito comunista italiano</dc:creator>
<dc:creator>Catalunya. Departament de Cultura</dc:creator>
<dc:creator>Unió Europea</dc:creator>
<dc:creator>Congrés d’Història de la Corona d’Aragó</dc:creator>

http://dublincore.org/documents/dcmi-period/
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Element Data Date

Definició Data o grup de dates associades a un esdeveniment del cicle de vida del 
recurs.

Ús Opcional
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

Sí

Aplicació Es recomana utilitzar les propietats “Data de creació” i/o “Data de 
publicació”.
Es recomana fer servir un esquema de codificació com la ISO 8601 
[W3CDTF].

Exemples <dc:date>1883</dc:date>
<dc:date>2003-04-10</dc:date>

Propietat (Element Data) Creat Created

Definició Data de creació del contingut del recurs.
Ús Opcional
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

Sí

Aplicació S’aplica a la data de publicació d’un recurs digital.
Es recomana establir prèviament uns criteris sobre l’ús d’aquest element. 
És una pràctica habitual en recursos de fons antics digitalitzats utilitzar 
aquest element per donar la data de creació, publicació o impressió del 
recurs original del qual deriva la reproducció digital descrita.
Es recomana fer servir un vocabulari de codificació com la ISO 8601 
[W3CDTF].

Exemples <dcterms:created>1515</dcterms:created>
<dcterms:created>2012</dcterms:created>

Propietat (Element Data) Publicat Issued

Definició Data de publicació del recurs.
Ús Obligatori
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

Sí

Aplicació S’aplica a la data de publicació d’un recurs digital.
Es recomana establir prèviament uns criteris sobre l’ús d’aquest element. 
És una pràctica habitual en recursos de fons modern digitalitzats utilit-
zar aquest element per donar la data de publicació del recurs original del 
qual deriva la reproducció digital descrita.
Es recomana fer servir un esquema de codificació com la ISO 8601 
[W3CDTF].

Exemples <dcterms:issued>2013-12-09</dcterms:issued>
<dcterms:issued>2013</dcterms:issued>

Element Descripció Description

Definició Explicació i abast general del contingut del recurs.
Ús Opcional
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

No
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Aplicació Qualsevol descripció o nota que no sigui el resum i que es consideri 
d’interès per a l’usuari.
Si el títol i/o altres elements ja deixen prou clar el contingut del recurs, 
no cal donar l’element “Descripció”.

Exemples <dc:description>Blog personal dedicat a la música clàssica, especialment 
l’òpera, amb comentaris crítics de les representacions de les temporades 
del Gran Teatre del Liceu (Barcelona) i de l’Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya. Inclou enllaços a enregistraments 
sonors i audiovisuals.</dc:description>

Propietat (Element Descripció) Resum Abstract

Definició Exposició breu del contingut del recurs.
Ús Opcional
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

No

Aplicació Si el recurs té resum, es donarà en aquest element i en la mateixa llengua 
en què es trobi al recurs. Si al recurs hi ha resums en més d’una llengua, 
es poden donar tots en totes les llengües, repetint l’element.

Exemples <dcterms:abstract>Es presenta un mapa aprofundit dels serveis persona-
litzats d’informació d’actualitat que els mitjans de comunicació espanyols 
ofereixen als usuaris per mitjà d’Internet. També s’assenyalen els serveis 
personalitzats que han estat creats tenint en compte les necessitats infor-
matives dels receptors del servei, i que permeten la creació de perfils d’usu-
ari en què la interacció d’aquest resulta imprescindible per aconseguir un 
servei d’acord amb els interessos informatius del receptor. El treball de 
camp portat a terme descriu els actors de la difusió de la informació d’ac-
tualitat a Espanya a la xarxa, i també presenta gràfics i taules que revelen 
l’estat de la qüestió de la tipologia de serveis oferts. </dcterms:abstract>
<dcterms:abstract>Los Catálogos de libros constituyen junto a las subas-
tas de libros y los inventarios de bibliotecas las fuentes más importantes 
para el estudio del mundo del libro durante el siglo XVIII. A través del 
estudio de los libros franceses procedentes de los Catálogos de la familia 
Mallén de libreros de Valencia se pretende conocer mejor los autores y 
obras que circularon en la ciudad, además de los circuitos, proveedores 
y clientes de tal comercio. Un negocio que contribuyó a modernizar las 
estructuras culturales y políticas del momento.</dcterms:abstract>

Element Drets Rights

Definició Informació dels drets sobre aquest recurs. Inclou informació com els
drets d’accés, drets de propietat intel·lectual (IPR), copyrights, referències
a documents legals que descriuen com utilitzar un recurs, etc.

Ús Recomanable
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

No

Aplicació Per especificar els drets de manera més precisa es pot utilitzar “Drets 
d’accés” o “Llicència”.

Exemples <dc:rights>Còpia permesa amb finalitat d’estudi o recerca, citant la font 
“Institut Cartogràfic de Catalunya”. Per a qualsevol altre ús cal demanar 
autorització.</dc:rights>
<dc:rights>Tots els drets reservats</dc:rights>
<dc:rights>Domini públic</dc:rights>
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Propietat (Element Drets) Drets d’accés AccessRights

Definició Informació dels drets d’accés sobre aquest recurs.
Ús Opcional
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

No

Aplicació Es fa constar informació sobre les restriccions de visualització, cerca o 
ús del recurs. Aquestes restriccions poden venir determinades pel mateix 
recurs o per la categoria de l’usuari.

Exemples <dcterms:accesRights>Sense restriccions</dcterms:accesRights>
<dcterms:accesRights>No disponible per a ús comercial, venda o repro-
ducció</dcterms:accesRights>
<dcterms:accesRights>Accés restringit; Es requereix permís per escrit del 
donant</dcterms:accesRights>

Propietat (Element Drets) Llicència License

Definició Referència a documents legals que descriuen com utilitzar el recurs.
Ús Opcional
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

No

Aplicació Es recomana com a bona practica fer ús d’un URL que adreci al text com-
plet de la llicència tal com fan, per exemple, les Creative Commons.

Exemples <dcterms:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
deed.ca</dcterms:license>
<dcterms:license>http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/</
dcterms:license>

Propietat (Element Drets) Propietari dels drets RightsHolder

Definició Persona o organització propietària o gestora dels drets sobre el recurs.
Ús Opcional
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

Sí

Aplicació Es fa constar sempre que es coneix el nom del propietari dels drets 
d’autor i/o d’explotació. Les indicacions sobre la gestió dels drets i les 
restriccions d’ús es fan constar en l’element “Drets”.
Es recomana donar el nom del propietari dels drets d’acord amb catàlegs 
d’autoritats (CANTIC, LENOTI, LC Authorities o altres llistes com ara 
VIAF) o seguint criteris catalogràfics normalitzats (AACR2, RDA, ...).

Exemples <dcterms:righstHolder>Biblioteca de Catalunya</dcterms:righstHolder>
<dcterms:righstHolder>Institut d’Estudis Ilerdencs</
dcterms:righstHolder>

Element Editor Publisher

Definició Persona o organització responsable de fer disponible el recurs.
Ús Obligatori
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació Sí

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/
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Aplicació Es recomana establir prèviament uns criteris sobre l’ús d’aquest element.
En els recursos digitalitzats es pot aplicar a l’editor del document analògic.
Es recomana donar el nom de l’editor d’acord amb catàlegs d’autoritats 
(CANTIC, LENOTI, LC Authorities o altres llistes com ara VIAF) o 
seguint criteris catalogràfics normalitzats (AACR2, RDA, ...).

Exemples <dc:publisher>Centre Excursionista de Catalunya</dc:publisher>
<dc:publisher>Universitat Autònoma de Barcelona</dc:publisher>

Element Font Source

Definició Recurs relacionat del qual deriva en tot o en part el recurs descrit.
Ús Opcional
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

No

Aplicació En els recursos digitalitzats, en l’element “Font” es poden donar les dades 
de publicació del document original, i quan no hi ha un editor (per 
exemple, en els manuscrits) es pot donar un identificador del document 
original.
Alguns agregadors reserven aquest element per al nom del repositori 
proveïdor del document.
Es recomana usar l’element “Relació” (“És format de”, “És part de” o bé 
“És versió de”) per a anotar les dades del document font/recurs relacionat.

Exemples <dc:title>Á la belle étoile</dc:title>
<dc:source>Barcelona [etc.] : Union Musical Española, cop. 1918</
dc:source>
<dc:title>A cal memorialista</dc:title>
<dc:source>Biblioteca de Catalunya. Ms. 5532</dc:dource>

Element Format Format

Definició Format del fitxer, suport físic o dimensions del recurs.
Ús Recomanable
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

No

Aplicació Es recomana fer servir un vocabulari controlat, es pot utilitzar el d’Inter-
net Media Types [MIME].
Per especificar les diferents categories de format s’ha d’utilitzar la propietat 
“Extensió” i/o “Suport”. Per donar la naturalesa o gènere del contingut 
s’utilitza l’element “ Tipus”.
Aquest element serveix per a indicar quin programari o maquinari 
necessitarà l’usuari per a la consulta.

Exemples <dc:format>jpeg</dc:format>
<dc:format>gif</dc:format>
<dc:format>html</dc:format>
<dc:format>mp4</dc:format>

Propietat (Element Format) Extensió Extent

Definició Mida (per exemple, bytes, pàgines, polzades, etc.) o durada (per exem-
ple, hores, minuts, dies, etc.) del recurs.

Ús Opcional

http://mediatypes.appspot.com/
http://mediatypes.appspot.com/
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Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

No

Aplicació Es dóna un valor numèric acompanyat d’una llegenda específica.
Es recomana fer servir valors controlats per a les llegendes.

Exemples <dcterms:extent>21 min.</dcterms:extent>
<dcterms:extent>150 p.</dcterms:extent>

Propietat (Element Format) Suport Medium

Definició Suport físic del recurs, només es pot utilitzar si el recurs és de naturalesa 
física (per exemple, una pintura, una escultura, etc.).

Ús Opcional
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

No

Aplicació Es recomana fer servir valors controlats per als termes usats.
Exemples <dcterms:medium>globus</dcterms:medium>

<dcterms:medium>oli sobre tela</dcterms:medium>

Element Identificador Identifier

Definició Referència unívoca al recurs descrit. Exemples de sistemes d’identificació 
formal inclouen l’URI (Uniform Resource Identifier), incloent-hi URL 
(Uniform Resource Locator ), DOI (Digital Object Identifier), o l’ISBN 
(International Standard Book Number).

Ús Obligatori
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

No

Aplicació És l’identificador per a l’original analògic o per a l’objecte nascut digital.
Els identificadors s’han de seleccionar entre els sistemes formals d’identi-
ficació (URI, ISBN, ...), però també poden ser identificadors locals si 
se’n fa una declaració correcta.

Exemples <dc:title>RDA i MARC - Resum de les addicions</dc:title>
<dc:identifier>http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/RDAiMARC.
html</dc:identifier>

Propietat
(Element Identificador)

Citació bibliogràfica BibliographicCitation

Definició Referència bibliogràfica del recurs. Ha d’incloure els detalls bibliogràfics 
suficients per a identificar de manera unívoca el recurs.

Ús Opcional
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

No

Aplicació Com a bona pràctica i per a informació addicional sobre la citació bibli-
ogràfica vegeu Guidelines for Encoding Bibliographic Citation Informa-
tion in Dublin Core Metadata.

Exemples <dc:title> Prototyping Digital Library Technologies in zetoc</dc:title>
<dcterms:bibliographicCitation>Lecture Notes in Computer Science 
2458, 309-323 (2002)</dcterms:bibliographicCitation>

http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/RDAiMARC.html
http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/RDAiMARC.html
http://dublincore.org/documents/dc-citation-guidelines/index.shtml
http://dublincore.org/documents/dc-citation-guidelines/index.shtml
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Element Llengua Language

Definició Llengua o llengües del contingut intel·lectual del recurs.
Ús Obligatori si Aplicable
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

No

Aplicació Es recomana utilitzar un valor de llengua derivat de la ISO 639-3
(http://www.sil.org/iso639-3/codes.asp).

Exemples <dc:language>cat</dc:language>
<dc:language>eng</dc:language>
<dc:language>Text en alemany i resums en anglès</dc:language>

Element Matèries Subject

Definició Tema del recurs.
Ús Obligatori si Aplicable
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

Sí

Aplicació Es recomana establir prèviament uns criteris sobre l’ús d’aquest element.
Es recomana donar la matèria d’acord amb catàlegs d’autoritats de 
matè ries o tesaurus (LEMAC, LCSH, Getty Thesaurus of Geographic 
Names® Online, etc.).
Si la matèria és una persona o una entitat es recomana donar el nom 
d’acord amb els catàlegs d’autoritats de nom (CANTIC, LENOTI, LC 
Authorities o altres llistes com ara VIAF) o seguint criteris catalogràfics 
normalitzats (AACR2, RDA, ...).

Exemples <dc:su<dc:subject>Biblioteques universitàries</dc:subject>
<dc:subject>Monroe, Marilyn, 1926-1962</dc:subject>
<dc:subject>1936-1939, Guerra Civil</dc:subject>bject>Biblioteques 
universitàries</dc:subject>
<dc:subject>Monroe, Marilyn, 1926-1962</dc:subject>
<dc:subject>1936-1939, Guerra Civil</dc:subject>

Element Relació Relation

Definició Relació entre el recurs descrit i un altre recurs que està relacionat d’algu-
na manera amb el recurs descrit.

Ús Opcional
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

No

Aplicació Es recomana utilitzar les propietats “És format de”, “És part de” i/o “És 
versió de”.
La relació pot ser expressada de manera recíproca, però això no és un 
requeriment i depèn del tipus de relació.
La relació es pot donar amb un URI que representi el recurs relacionat o 
amb text sense format.

Exemples <dc:relation>http://ccuc.cbuc.cat/record=b2166165~S23*cat</
dc:relation>

http://www-01.sil.org/iso639-3/
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2166165~S23*cat
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Propietat (Element Relació) És format de IsFormatOf

Definició Referència a un recurs relacionat que és una versió anterior del recurs 
descrit amb el mateix contingut intel·lectual però en un altre format.

Ús Recomanable
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

No

Aplicació Per als canvis intel·lectuals entre recursos s’utilitza la propietat “Es versió 
de”.

Exemples <dcterms:isFormatOf>Reproducció digital del document en suport 
paper</dcterms:isFormatOf>

Propietat (Element Relació) És part de IsPartOf

Definició Referència a un recurs relacionat del qual el recurs descrit és una part 
física o lògica (per exemple, un article és part d’una revista).

Ús Recomanable
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

No

Aplicació S’utilitza per a establir la relació jeràrquica natural “pare/fill”. El recurs 
descrit és com el “fill” en aquesta relació.

Exemples <dc.title>Causas de la extinción de los dinosaurios</dc.title>
<dcterms:isPartOf>Ibérica, No. 119 (1972)</dcterms:isPartOf>

Propietat (Element Relació) És versió de IsVersionOf

Definició Referència addicional a un altre recurs del qual el recurs descrit és una 
versió, edició o adaptació.

Ús Recomanable
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

No

Aplicació Només s’utilitza si hi ha canvis en el contingut intel·lectual. Per als 
canvis de format s’utilitza la propietat “Es format de”.

Exemples <dcterms:isVersionOf>Reproducció del document publicat a
http://www.ub.edu/bid/03pub.htm</dcterms:isVersionOf>

Element Tipus Type

Definició Terme que indica la naturalesa o gènere del recurs.
Ús Obligatori
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

Sí

Aplicació Per descriure la manifestació física o digital s’utilitza l’element “Format”.
Es recomana fer servir un vocabulari controlat, es pot utilitzar el de 
DCMI Type Vocabulary, ESE d’Europeana, DRIVER, etc.

Exemples <dc:type>Text</dc:type>
<dc:type>Image</dc:type>
<dc:type>InteractiveResource</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>

http://bid.ub.edu/03pub.htm
http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/
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Element Títol Title

Definició Nom o noms amb què un recurs és conegut formalment.
Ús Obligatori
Aplicació Doneu el títol principal, i si és el cas el subtítol, en aquest element. 

Doneu altres títols en l’element “Títol alternatiu”.
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

No

Exemples <dc:title>Coblas de moltas cosas diferents</dc:title>
<dc:title>La voluntad del retorno : correspondencia desde el exilio 
catalán</dc:title>

Propietat (Element Títol) Alternatiu Alternative

Definició Nom o noms usats com a substitut o alternatiu del títol formal. Són 
títols secundaris, abreviacions d’un títol, traduccions d’un títol, etc.

Ús Recomanable
Aplicació Doneu tots aquells títols que facilitin l’accés al recurs.
Vocabulari controlat / Esquema 
de codificació

No

Exemples <dc:title>Les Baisers : précédés du Mois de mai, poëme</dc:title>
<dcterms:alternative>Mois de mai, poëme</dcterms:alternative>
<dc:title>Resource description & access : RDA</dc:title>
<dcterms:alternative>RDA</dcterms:alternative>
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Document original en paper, digitalitzat i publicat:

<dcterms:spatial>Catalunya</dcterms:spatial>
<dcterms:spatial>Roma</dcterms:spatial>
<dcterms:temporal>Període romà</dcterms:temporal><dc:creator>Berenguer, Pedro A., 1852-
1901</dc:creator>
<dc:creator>Barado, Francisco, 1853-1922</dc:creator>
<dcterms:created>1882</dcterms:created>
<dcterms:issued>2014</dcterms:issued><dc:right>Domini públic</dc:right>
<dcterms:license>http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/</dcterms:license>
<dc:publisher>Biblioteca de Catalunya</dc:publisher>
<dc:source>Madrid : Impr. y Litografía del Depósito de la Guerra, 1882</dc:source>
<dc:format>jpeg</dc:format>
<dcterms:extent>51 p. </dcterms:extent>
<dc:identifier>http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/llibimps19/id/84324 </dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:subject>Cèsar, Gai Juli, 100-44 aC</dc:subject>
<dc:subject>Roma</dc:subject>
<dc:subject>Història</dc:subject>
<dc:subject>49-45 aC, Guerra Civil</dc:subject>
<dc:subject>Campanyes</dc:subject>
<dc:subject>Catalunya</dc:subject>
<dc:subject> 218 aC-415 dC, Període romà</dc:subject>
<dcterms:isFormatOf>Reproducció digital del document en suport paper</dcterms:isFormatOf>
<dc:type>Text</dc:type>
<dc:title>César en Cataluña : episodio histórico militar de la dominación romana en España</
dc:title>
<dcterms:alternative>Episodio histórico militar de la dominación romana en España</
dcterms:alternative>

5
EXEMPLE
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6
TAULA COMPARATIVA
DELS ELEMENTS
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Coverage Cobertura OP Cobertura OP
Spatial Temporal OP Cobertura espacial OP
Temporal Espacial OP Cobertura temporal OP
Contributor Contribuïdor R Altres autors OP
Creator Creador OA Autor OP
Date Data Data OP
Created Creat OP Data del document original O
Valid Data de validesa OP
Available Disponible des de OP
Issued Publicat O Data de publicació OP
Modified Modificat OP
dateCopyrighted
dateSubmitted
dateAccepted
dateCaptured
Description Descripció OP Descripció OP
TableOfContents Sumari OP
Abstract Resum OP Resum OP
Rights Drets R Gestió dels drets OP
accessRights Drets d’accés OP
license Llicència OP
rightsHolder Propietari dels drets OP
Publisher Editor O Editor O
Source Font OP Repositori O
Format Format R Format OP
Extent Extensió OP Extensió OP
Medium Suport OP Mitjà OP
Identifier Identificador O
BibliographicCitation Citació Bibliogràfica OP
Language Llengua OA Llengua OP
Subject Matèries OA Matèries OP
Relation Relació Relació OP

IsVersionOf És Una Versió De R Versió de OP
HasVersion Té una versió OP
IsReplacedBy Substituït per OP
Replaces Substitueix OP
IsRequiredBy És requerit per OP
Requires Requereix OP
IsPartOf És Part De R Part de OP
HasPart Té part de OP
IsReferencedBy Referenciat per OP
References Referència OP
IsFormatOf Format original OP
HasFormat Té un format OP
ConformtsTo

Type Tipus O Tipus de recurs O
Title Títol O Títol O
Alternative Alternatiu R Títol alternatiu OP
Audience Audiència
Provenance

Gestió del drets (Europeana) O

DUBLIN CORE
<http://dublincore.org/documents/dcmi-
terms/>

Guia d’ús del DC MDC
<http://mdc1.cbuc.cat/>

Notes:
En el Dublin Core no s’especifica l’obligatorietat dels elements.     
Es recomana especialment la consulta dels documents fonts per a un ús correcte dels elements marcats amb *.
O = Obligatori; OA = Obligatori si Aplicable; R = Recomanable; OP = Opcional
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Coverage O* Coverage OP Coverage R
Spatial Coverage O*
Temporal Coverage OP
Contributor OP Contributor OP Contributor R
Creator OP Creator O Creator O
Date OP Data O Publication Date / Embargo End O / OA*
Date Created OP

Date Issued OP

Description O* Description OA Description OA
TableOfContents OP

Rights OP Rights R Rights/accessRights O

Publisher OP Publisher R Publisher OA
Source OP Source OP Source R
Format OP Format R Format R
Extent OP
Medium OP
Identifier OP Identifier O Resource Identifier O

Language O* Language R Language R
Subject O* Subject OA Subject OA
Relation OP Relation OP Relation (O,OA,R,OP)*

Project Identifier OA
Alternative Identifier R
Publication Reference R
Dataset Reference R

IsVersionOf OP
HasVersion OP
IsReplacedBy OP
Replaces OP
IsRequiredBy OP
Requires OP
IsPartOf OP
HasPart OP
IsReferencedBy OP
References OP
IsFormatOf OP
HasFormat OP
ConformtsTo OP
Is Shown At OP*
Is Shown By OP*
Type O* Type O Publication Type O / OP*
Title O* Title O Title O
Alternative Title OP

Audience R
Provenance OP
Country O
Europeana Data Provider O
Europeana Language OP*
Object OP
Europeana Provider O
Europeana Rights O
Europeana Type O
UGC OA
Unstored OP
Europeana URI O
User Tag OP
Europeana Year OP

Europeana Semantic Elements 
Specification. Version 3.4.1
<http://pro.europeana.eu/docu-
ments/900548/dc80802e-6efb-4127-
a98e-c27c95396d57> 

DRIVER Guidelines 2.0
<http://www.driver-support.eu/docu-
ments/DRIVER_Guidelines_v2_Fi-
nal_2008-11-13.pdf> 

OpenAIRE Guidelines for Literature 
Repository Managers 3.0
<https://guidelines.openaire.eu/wiki/OpenAIRE_
Guidelines:_For_Literature_repositories>
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