
En amarelo a última actualización V. 4, 20/06/2019

En vermello o obrigatorio, en azul o moi importante. 

FOLLA DE TRABALLO CATALOGACIÓN BM. CAMPOS A CUBRIR OU REVISAR

000 Cabeceira

Posicións

06  Tipo de rexistro

a : material textual (por defecto)
j : gravación sonora musical
g  : material gráfico proxectable
m : arquivo de computadora
e: material cartográfico
etc

07 Nivel bibliográfico

m : monografía (por defecto)
s : publicación seriada
etc

003 Identificador 
do nº de control

Usar só cos rexistros capturados : Clicar dentro do campo para que se 
cubra a información da Rede

005 Data e hora da 
última transacción

Clicar dentro do campo para que se cubra automaticamente

007 Campo fixo de 
descrición física

Posicións

00 Categoría de material

t : texto (por defecto)
s : gravación sonora
v : videogravación (para DVD, Blu-ray, VHS,...)
c : recurso electrónico
a : mapa
etc

01 Designación de material específico

a : impresión normal (por defecto para material Texto, varía segundo o 
material indicado no 00) 
etc

008 Elementos de 
lonxitude fixa

Tipo de material 

BKS : Libros (por defecto) Ollo! : cambialo se é outro tipo de 
material 

Posicións

06 Tipo de data

s : data coñecida/probable
q : data cuestionable (dubidosa ou incompleta)
etc

07-10 Data 1

Encher coa data de publicación (a mesma do 260 $c). Usar sempre 
díxitos, non usar : ?, u, #
Se a data é “q” encher cunha data probable entre esta posición e a 
seguinte.
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11-14 Data 2

Encher por exemplo no caso de obras en varios volumes con diferentes
datas de publicación
Usar sempre díxitos, non usar : ?, u, #

15-17 Lugar de publicación

sp : España (por defecto)
po : Portugal
cc : China
etc

18 Ilustracións

# : sen ilustracións
a : ilustracións
o : fotografías
e: planos
etc

22 Audiencia obxecto

g : xeral
j : xuvenil (15-18 anos)
a : Preescolar (0-5 anos)
b : Primaria (6-8 anos)
d : Primaria (9-11 anos)
c : Secundaria (12-14 anos)
etc

24 Natureza dos contidos

6 : banda deseñada/novela gráfica (encher só neste caso)

33 Forma literaria

0 : Non Ficción
1 : Ficción
etc

35-37  Idioma

spa : español (por defecto). OLLO! Cambialo se o idioma do 
documento non é o español.
glg : galego
eng : inglés
por : portugués
fre : francés
ger : alemán
cat : catalán
etc

017 D.L. ou 
Copyright

Subcampos

 $a Se hai varios DL, repetir o campo

020 ISBN  $a Se hai varios ISBN, repetir o campo (introducir con guións)

022 ISSN  $a Se hai varios ISSN, repetir o campo

040 Fonte da 
catalogación

Subcampos

$a Centro catalogador de orixe : código da biblioteca (cóbrese 
automaticamente)
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$b Lingua de catalogación : glg (cóbrese automaticamente)
$d Centro modificador : código da biblioteca (Usar só cos rexistros 
capturados)

080 CDU
Subcampos

$a 
$2 (indicar o ano da CDU que se emprega)

245 Mención de 
título

Indicadores Subcampos

1º : 1
2º : caracteres que non 
alfabetizan (artigos, 
espazos antes do título)
Exemplo : La casa (son 3
caracteres : L, a, espazo 
antes de casa)

$a : Título
$b : Resto de título. Se é un subtítulo hai que 
poñer puntuación antes do código de subcampo 
“:$b”, se é un título paralelo “=$b”.
$c : Mención de responsabilidade
$n : Número de parte ou sección da obra
$p : Nome de parte ou sección da obra

Exemplo : $aRodeiro :$bcasa para gardar o 
gando$cVicente Risco

250 Mención de 
edición

$a Mención de edición. No caso de 1ª edición, 
non se cubre.

Exemplo : 2ª ed.

260 Publicación, 
distribución etc. 
(pé de imprenta)

$a : Lugar de publicación, distribución etc.
$b : Nome do editor, distribuidor etc.
$c : Data de publicación, distribución etc. 
-Se a data é a do copyright ,a do D.L. ou a de 
impresión, que aparecen no documentoo, 
porase entre corchetes : [2010]
-Se non aparece data, pero pode deducirse hai 
que poñela entre corchetes e con interrogante : 
[1925?]. -Senón aproximarse o máis posible : 
[192-?], [ca. 1936].

Exemplo : Vigo : Xerais, 2015

300 Descrición 
física

$a : Extensión
$b : Outras características físicas
$c : Dimensións
$e : Material anexo

490 Mención de 
serie

1º indicador : 0 $a : Mención de serie
$v : Designación de volume ou secuencia

500 Nota xeral $a : Nota xeral

505 Nota de 
contido

1º indicador : 
-0 : contido completo
-1 : contido incompleto, 
non temos todos os 
volumes
-2 : contido parcial, 
describimos só partes 
seleccionadas

$a : Nota de contido

Exemplos : 
505 0# $aHistoria antiga ; Historia medieval ; 
Historia moderna ; Historia contemporánea
505 1# $aHistoria antiga ; Historia medieval
505 2# $aHistoria antiga ; Historia 
contemporánea
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520 Nota de 
sumario 

1º indicador : 3 $a : Nota de sumario

590 Nota local $a : Nota local

856 Localización e 
acceso electrónico

$u : Identificador uniforme do recurso (URI). 
Poderase indicar o enderezo electrónico dun 
recurso no caso de que dispoña de el.

942 Entrada de 
elementos 
adicionais

$n : Suprimir do OPAC

997 TITN ou Koha 
biblionumber 
antigo

$a : TITN ou Koha biblionumber antigo. É o nº 
interno que tiña no sistema anterior o rexistro 
(TITN en Absysnet, Koha biblionumber no Koha 
utilizado anteriormente).
$b : Sistema orixe. 
$c : Identificador Meiga. Trátase do nº de 
rexistro que tiña en Meiga o rexistro.
$d : Razóns criterios. Se indican as razóns polas
que o rexistro quedou oculto, son campos que 
non están correctos.
$e : Trazabilidade. Refírese ao proceso de 
migración do rexistro : procedencia, fusión...

Páxina 4


