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METADADES DEL REPOSITORI BCNROC PER ALS EDITORS 
 

METADADA ETIQUETA NOTES 

contributor.author Autor  Camp obligatori 
Definició : Autor o autors del document 
Es consignen els autors, sempre que siguin creadors del document 
(p.ex. els departaments o entitats que elaboren el document, els 
fotògrafs, els autors d'articles de revista, de monografies, etc…) 
Vocabulari controlat parcialment amb la Llista d'encapçalaments de 
noms i títols de la Biblioteca de Catalunya (Lenoti) 

contributor.other Col·laborador Definició: Persona o entitat responsable de fer contribucions al 
contingut del recurs, però que no són creadors directes del 
contingut:  editors de contingut, traductors, prologuistes, etc... 
En les fotografies, s’inclou l’autor de l’obra representada. 
Vocabulari controlat amb la Llista d'encapçalaments de noms i títols 
de la Biblioteca de Catalunya (Lenoti) 

date.created Data 
d'aprovació/creació 

Camp obligatori 
Definició: Data de creació del contingut del recurs 
*En els documents normatius, és la data d'aprovació 
*En les mesures de govern i en els informes, és la data de 
presentació al Consell Plenari 
*En els documents del Registre d’estudis i informes és la data 
d’encàrrec de l’informe o estudi. 
 
Format: Seguint la norma ISO 8601, el format serà AAAA-MM-DD, 
on A=any, M=mes i D=dia.  
 

date.issued Data de publicació Definició:  Data d'emissió formal (per exemple, la publicació) del 
recurs. 
* En general, és la data de publicació  
* En els documents normatius,  la data de publicació en el BOP, 
GM, etc.  
* En els documents del Registre d’estudis i informes és la data de 
versió definitiva del document (Camp obligatori) 
* En els documents digitalitzats, data de publicació del document 
original  
* És la data en què es comunica alguna cosa als ciutadans (bans, 
discursos, conferències, dossiers de premsa) 
 

description Nota Definició: Qualsevol descripció o nota que no sigui el resum. 
 

format Format Definició: Manifestació física o digital del recurs. Serveix per 
determinar el programari, maquinari o un altre equip necessari per 
a mostrar o operar el recurs 
Es segueix una llista controlada, d'acord amb la a llista de Tipus 
d'internet mitjans de comunicació [MIME] 
Exemples: application/pdf 
                   application/msword 
                   image/jpeg 
                   image/gif 
                   video/mp4 
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METADADA ETIQUETA NOTES 

format.extent Extensió Definició: Durada o tamany del recurs descrit 
Es recomana fer servir valors controlats.  
# Mides: píxels x píxels (en el cas de les imatges) 
# Durada: minuts, segons, fraccions de segons (en el cas dels 
vídeos) 
# Pes: Els Mbytes que pesa el fitxer 
# Característiques:   b/n, color, so 
Exemples: 21 min.  ;  150 p. ;  899 Kb 
No es posa quan d'una descripció pengen diversos fitxers 

identifier.ab* ID Ajuntament Metadada pròpia 
Definició: Identificadors numèrics que poden constar en certs 
documents municipals (per exemple, la referència intern en els 
informes jurídics) 

identifier.mandat* Mandat de govern Metadada pròpia 
Definició: Període de 4 anys de política municipal. Serveix per 
recuperar els documents que s’han generat durant un mandat. 
Llista controlada. Els valors actuals son: 
 

        
 
Es fa servir una llista controlada elaborada per el SEDAC 
Aquesta metadada es posa només als documents següents: 
      # Acords, actes i ordres del dia dels Òrgans de Govern 
      # Acords Òrgans de Govern 
      # Comptes 
      # Declaracions institucionals 
      # Decrets d’Alcaldia 
      # Documents de l’alcalde 
      # Documents del Registre d’estudis i informes 
      # Dossiers i Notes de premsa 
      # Informes presentats als Òrgans de Govern 
      # Memòries  generals 
      # Mesures de govern 
      # Plans estratègics municipals 
      # Plans de treball 
      # Pressupostos i Comptes 
      # Vídeos  institucionals 

LLISTA DE VALIDACIÓ PER 

LA METADADA  

identifier.mandat

Quan comença i quan acaba 

cada mandat:

Mandat 2015- 13/06/2015 -

Mandat 2011-2015 01/07/2011 - 12/06/2015

Mandat 2007-2011 16/06/2007 - 30/06/2011

Mandat 2003-2007 14/06/2003 - 15/06/2007

Mandat 1999-2003 03/07/1999 -13/06/2003

Mandat 1995-1999 17/06/1995 -02/07/1999

Mandat 1991-1995 05/07/0991 - 16/06/1995

Mandat 1987 - 1991 30/06/1987 - 04/07/1991

Mandat 1983 - 1987 24/05/1983 -29/06/1987

Mandat 1979 - 1983 19/04/1979 - 23/05/1983

Mandats anteriors a 1979
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METADADA ETIQUETA NOTES 

language Llengua 
 

 

Definició: Llengua o llengües del contingut intel·lectual del recurs 
Es fa servir una llista controlada, seguint la norma ISO 639.2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rights Condicions d'ús 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 
* Es fa servir una llista controlada, d'acord a la Circular per la qual 
s'aprova el BCNROC 
 

rights.accessRights Drets d'accés Definició Biblioteca Catalunya: Informació dels drets d’accés sobre 
aquest recurs. 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. 
Es fa servir una llista controlada, amb els valors següents:    

rightsHolder Propietari dels drets Definició: Persona o organització propietària o que gestiona els 
drets d'un recurs  

rights.uri Més informació dels 
drets d’ús 

Definició : enllaç al text de la llicència Creative Commons que 
explica les condicions d’accés del recurs.   
 
* Aquí es posarà l'enllaç al text de la llicència  
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METADADA ETIQUETA NOTES 

subject.category Categoria temàtica Definició: Categories temàtiques generals d'una llista prescrita. 
Es fa servir una llista controlada, traducció al català de la 
Taxonomia de Datos.gob, que s'utilitza per a la reutilització de 
recursos d'informació. 
Els valors son: 

title Títol Camp obligatori 
Definició : Nom o noms amb què un recurs és conegut formalment 
 

type Tipus de contingut Definició : Terme que indica la naturalesa o gènere del recurs.   
Fem servir el vocabulari controlat  DCMI Type Vocabulary 
Els valors que es fan servir son: 

 


