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Resum  
Es presenta el treball que s’està realitzant a l’Hemeroteca de la Biblioteca de Catalunya des del gener de 
2008 com a resultat del traspàs de funcions i serveis relatius a la competència d’assignació del número 
d’ISSN (International Standard Serial Number) a publicacions en sèrie editades per empreses i entitats 
radicades a Catalunya mitjançant el Reial Decret 1405/2007, de 29 d'octubre de 2007. Com tots els 
professionals sabem es tracta del codi internacional que amb els seus vuit dígits identifica de forma 
inequívoca publicacions en sèrie de tota mena i en qualsevol suport: diaris, revistes, anuaris, informes, 
memòries, guies, etc.  

El traspàs d’aquesta gestió és rellevant perquè permet una tramitació administrativa més propera als 
editors, als qual també facilita la distribució dels exemplars doncs possibilita generar els codis de barres a 
partir de l’ISSN; també permet una gestió bibliogràfica més pròxima al nostre país i de major abast 
internacional. És una iniciativa pionera a tot l’Estat i per tant està posant les bases, procediments i 
especificacions per a un treball descentralitzat de qualitat.    
 
Al llarg dels anys de trajectòria de l’ISSN hi ha hagut distintes prioritats i tendències a l’hora de determinar 
quines revistes eren les que requerien l’assignació d’un ISSN i per tant la seva descripció bibliogràfica a la 
base de dades internacional. A Espanya, durant força anys, es van incloure preferentment les revistes 
vives dotades de contingut intel·lectual de cert nivell, actualment s’assigna a totes aquelles que ho 
demanen i compleixen amb els requeriments d’una publicació en sèrie, tal i com és preceptiu segons el 
Centre Internacional. Finalment es van començar a  introduir revistes tancades rellevants. A partir 
d’aquest moment es preveu sistematitzar l’assignació de l’ISSN al conjunt de la bibliografia catalana 
retrospectiva de publicacions en sèrie. 
 
La comunicació contextualitza la gestió de l’ISSN a Catalunya dins d’Espanya i el món i mostra  les eines 
administratives, procedimentals i catalogràfiques utilitzades. Finalment aporta un breu resum estadístic. 
 
Paraules clau 
ISSN, International Standard Serial Number, Publicacions en Sèrie, Recursos continus, Recursos 
integrants, Bibliografia Catalana, Bases de Dades, Biblioteca de Catalunya, Control Bibliogràfic Universal.         
 
 
1. Introducció 
 
L’any 2007 Catalunya assumeix la competència de la gestió de l’ISSN pel “Real Decreto 1405/2007 de 29 
de octubre de 2007” publicat al Boletín Oficial del Estado i la Generalitat de Catalunya atorga les 
competències al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació en el “Decret 5/2008 de 21 de gener 
de 2008” les quals recauen en la Biblioteca de Catalunya.  
L’ISSN es començà a gestar el 1973 a la Unesco dins del programa per a la informació científica mundial 
de l’UNISIST i el 1975 es publicà la norma ISO 3297 que defineix l’ISSN (International Standard Serial 
Number) com un codi breu, únic i unívoc per a les publicacions en sèrie. Actualment és el codi format per 
vuit dígits separats per un guió i precedits de les sigles ISSN que identifica internacionalment els recursos 
continus que inclouen d’una banda les publicacions en sèrie (diaris, revistes, etc., tant en suport paper 
com electrònic, sigui en línia o no) i de l’altra els recursos integrants (publicacions amb fulls actualitzables 
de manera constant  i pàgines web d’actualització continuada). Per facilitar la gestió dels recursos 
continus s’ha creat l’ISSN-L que agrupa les distintes versions en distints mitjants d’aquests recursos i així 
facilita la gestió dels continguts. 
La ISO declarà el “Centre International d’Enregistrement des Publications en Série” creat el 1972, 
institució responsable del règim dels números estàndards internacionals per a les publicacions en sèrie  i 
de la base de dades bibliogràfica.  
A Espanya es crea el Centro Nacional Español del ISSN el 1978 al qual s’han de trametre els números 
adjudicats juntament amb els registres bibliogràfics.    
Actualment existeixen 86 centres estatals al món més el Centre Internacional de l’ISSN. 



 

El traspàs de la gestió de l’ISSN és rellevant per diversos motius, entre els quals, el de permetre una 
tramitació administrativa més propera als editors, el de facilitar la distribució dels exemplars amb la 
possibilitat de generar els codis de barres a partir de l’ISSN i el  permetre una gestió bibliogràfica més 
pròxima al nostre país i de major abast internacional, perquè amb la catalogació de les publicacions 
periòdiques catalanes es materialitza una aportació directa al control bibliogràfic universal. Es tracta doncs 
d’una iniciativa pionera a tot l’Estat Espanyol i per tant està posant les bases, procediments i 
especificacions per a un treball cooperatiu i descentralitzat de qualitat. 
Segons Regina Romano Reynolds1 la Xarxa ISSN, amb un milió i mig de registres a l’ISSN Register és 
l’experiència de catalogació cooperativa de més èxit fins a l’actualitat, amb una durada de més de 35 
anys.  
 
Al llarg dels anys de trajectòria de l’ISSN hi ha hagut distintes prioritats i tendències a l’hora de determinar 
quines publicacions en sèrie eren les que requerien l’assignació d’un ISSN i per tant la seva descripció 
bibliogràfica a la base de dades internacional. A Espanya, durant força anys, es van incloure 
preferentment les revistes vives dotades de contingut intel·lectual de cert nivell, actualment s’assigna a 
totes aquelles que ho demanen i compleixen amb els requeriments d’una publicació en sèrie, tal com és 
preceptiu segons el Centre Internacional. Finalment es van començar a  introduir publicacions periòdiques 
tancades rellevants. A partir d’aquest moment es preveu sistematitzar l’assignació de l’ISSN al conjunt de 
la bibliografia catalana retrospectiva de publicacions en sèrie.  
 
 
2. Rang ISSN  
 
El “Centro Nacional Español del ISSN” va sol·licitar un rang de números al “ISSN International Centre” 
amb la finalitat de facilitar aquesta gestió. El rang assignat a Catalunya va ser de 2000 ISSNs que 
probablement quedaran adjudicats en una etapa d’uns cinc anys. 
 
 
3. Traspàs de la gestió 
 
Segons el Real Decret 1405/2007 les peticions que s’han de gestionar són les d’editors amb seu central a 
Catalunya, aquestes peticions són les prioritàries,  també es gestionen ISSNs a publicacions editades a 
Catalunya que arriben per Dipòsit Legal, o es poden assignar ISSN per aquelles publicacions periòdiques 
catalanes tancades que es vulguin identificar amb aquest codi. 
El traspàs de la gestió va comportar un treball seriós per saber la normativa aplicable, les especificacions, 
orals i escrites, i l’organització del procediment  al “Centro Nacional Español del ISSN” amb la finalitat 
d’incorporar-lo al treball habitual de l’Hemeroteca de la Biblioteca de Catalunya, així com cercar la manera 
més pràctica i efectiva perquè el “Centro Nacional Español del ISSN” seguís complint la seva funció sense 
necessitat d’incrementar la seva feina, sinó al contrari. Es va convenir que els registres bibliogràfics 
automatitzats es trametrien en format d’intercanvi, juntament amb una llista d’ISSN adjudicats. La 
periodicitat de les trameses es faria en funció de la quantitat d’ISSN assignats. Es va treballar 
intensament, principalment amb l’ajut del correu electrònic,  durant tot el 2008. Les incidències, noves 
especificacions o aquelles en les quals encara no s’hi havia entrat se segueixen treballant per correu 
electrònic i en alguns casos per telèfon. La valoració d’aquest treball és molt positiva.  
 
 
4. Metodologia 
 
Per al funcionament del servei es requereix la utilització d’eines i recursos administratius, bibliogràfics, 
ofimàtics i resulta imprescindible l’ús de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.  
 
 
4.1 El Web  
 
Un cop efectuada la feina d’organització interna prèvia es va redactar i estructurar la informació que havia 
d’anar al web de la Biblioteca de Catalunya, es van dissenyar els formularis de sol·licitud que s’hi havien 
d’incorporar i es va crear un compte de correu amb la finalitat que els usuaris poguessin trobar tota la 
informació necessària referent a l’ISSN i també poguessin iniciar els tràmits via web. 
 
L’apartat va quedar estructurat de la manera següent: 

1. Informació general 
2. Preguntes més freqüents  

                                                 
1 Regina Romano Reynolds, “The ISSN Network as an Example of International Cooperative Cataloging”,  Cataloging & 
Classification Quarterly, Haworth Information Press. Vol. 48, no. 2 (2010),  p.169-186 (p.170). Accés restringit 
<http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a919333277~db=all> [consulta: 26 abr. 2010] 
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3. Formularis  
4. Compte de correu  

 
 

 
 
 
4.2 Procediment administratiu  
 
4.2.1 Sol·licituds 
 
Les peticions es reben sempre mitjançant formulari (via web o correu) 
Han d’anar acompanyades d’un número o de la maqueta de la publicació periòdica en la qual hi ha 
d’haver la portada o pàgina principal i la pàgina de crèdits. 
És obligatori fer constar el número de Dipòsit Legal. 
Si la publicació periòdica s’ha d’editar en línia és indispensable que s’hi pugui accedir mitjançant una 
“URL” per a poder assignar l’ISSN. 
 



 

 
4.2.1.1 Exemple de Formulari de sol·licitud 

 
 
 
4.2.2 Adjudicació 
 
Si tot està conforme al que és preceptiu s’assigna l’ISSN utilitzant el full de registre intern i  
es redacta el títol clau seguint les indicacions del manual de catalogació de l’ISSN.  
 
 
4.2.2.1 Full de Registre 
 
El full de registre consisteix en una graella on hi ha la llista del Rang d’ISSNs assignats i on s’anoten els 
títols als quals s’assigna nou ISSN amb una numeració correlativa anual.  
Les altres dades que s’anoten són l’editorial, data de recepció, dates de trameses de les comunicacions, 
número de registre bibliogràfic a la BC un cop catalogat, etc. 

  

Número
Registre ISSN Títol publicació Sol·licitant

Data de 
recepció de 
la sol·licitud

Dates de 
sortida/c.e.PDF/carta A o 
A+B i C

2008-1 2013-0015 Con niños AE Promociones Editoriales 25/02/2008

ce13/03/2008 A+B 
14/03/2008 Carta C 
18/04/2008

2008-2 2013-0023
Actualidad y avances en 
dolor Editorial Glosa 04/03/2008

ce13/03/2008 A+B 
14/03/2008 Carta C 
7/04/2008

2008-3 2013-0031

Estudio de coyuntura de 
materiales y productos 
de compra(CD-ROM) AERCE(CDROM) 03/03/2008

ce 13/03/2008 A+B 
14/03/2008

2008-4 2013-004X

Estudio de coyuntura de 
materiales y productos 
de compra (Internet) AERCE(Línia) 03/03/2008ce 13/03/2008 A14/03/2008

2008-5 2013-0058 Playhouse Disney Panini 05/03/2008
ce 14/03/2008 
A+B17/03/2008

2008-6 2013-0066 El Mundo de Cars Panini 10/03/2008
ce 14/03/2008 
A+B17/03/2008

2008-7 2013-0074 Boletín GUNI UPC 06/03/2008ce 14/03/2008 A17/03/2008

06/04/2010Control bibliogràfic: ISSN 16

Registre
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4.2.2.2 Comunicació oficial  
 
Es comunica per carta registrada l’ISSN i el Títol clau a l’editor i/o sol·licitant (es pot avançar per correu 
electrònic) 
Es resta a l’espera de rebre el número en paper ja editat o de poder visualitzar la revista electrònica 
completa.  
 
 

4.2.2.3 Reclamació  
 
Si al cap d’un període de temps, en funció de la periodicitat, la publicació en sèrie no ha estat dipositada o 
no figura l’ISSN a la publicació en línia, s’escriu una carta de reclamació especificant un termini de 
lliurament o d’inserció de l’ISSN. 
L’incompliment d’aquests requisits comporten l’anul·lació de l’ISSN assignat que queda buit. 
 
 
 
4.3 Catalogació  
 
Un cop s’ha rebut l’exemplar ja editat o s’ha accedit al número en línea del títol al qual s’ha adjudicat 
l’ISSN s’inicia el procés de catalogació. 
El catàleg de la Biblioteca de Catalunya es recolza en el programari de gestió Millennium (Innovative 
Interface), utilitza el conjunt de formats MARC 21, la normativa AACCR2 (2005 Update)2, etc.  
També s’utilitzen les especificacions a la catalogació de la Biblioteca de Catalunya i les del Catàleg 
Col·lectiu de les Universitats Catalanes, segons s’estigui catalogant a un catàleg o a l’altre.  
En el procés de catalogació de les publicacions en sèrie per a la Base de dades del Registre de l’ISSN,  
s’ha de tenir en compte que s’ha d’utilitzar la normativa i especificacions pròpies del Centre Internacional 
de l’ISSN i que per tant tindrà modificacions respecte de la utilitzada per a la catalogació a la Biblioteca de 
Catalunya, malgrat l’harmonització de les normes internacionals que es va iniciar el 1999. 
 
Per exemple: 
 

• A la catalogació habitual s’hi han d’afegir els enllaços necessaris perquè quan aquest registre 
entri a la base de dades de l’ISSN quedi perfectament relacionat  

• Aquests enllaços que no són propis de la BC s’esborraran automàticament quan s’hagi acabat el 
procés i siguin visibles a l’OPAC  

• Si durant tota aquesta gestió es troben publicacions periòdiques relacionades amb la que s’està 
treballant i no tenen ISSN se’ls en adjudicarà un, es catalogaran i entraran dintre del procés. 
S’haurà d’informar als editors. 

• Si la publicació periòdica nova presenta un canvi de títol respecte d’una d’anterior s’haurà de 
tancar el registre bibliogràfic del títol anterior i trametre aquest registre bibliogràfic modificat al 
Centro Español del ISSN, juntament amb les trameses de registres nous. 

 
 
Per  a la catalogació dels registres bibliogràfics de la Base de dades de l’ISSN els formats admesos són 
MARC 21 i Unimarc i s’han d’utilitzar el Manual de l’ISSN, la llista de d’abreviatures de paraules del títol, la 
llista d’editors internacional, la llista de codis de països i la llista de codis de llengües3.  
També s’han d’utilitzar les eines de consulta bàsiques com són la  Base de dades de l’ISSN, el Catálogo 
de la Biblioteca Nacional i el Catàleg de la Biblioteca de Catalunya. 
  

                                                 
2 Per a més informació sobre les normatives de catalogació utilitzades a la Biblioteca de Catalunya vegeu:   
http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/general.php [consulta: 22 abr. 2010] 
3 Per a més informació sobre les normatives utilitzades per a la catalogació al Registre de l’ISSN vegeu: 
 http://www.issn.org/2-22675-Documentation.php [consulta: 22 abr. 2010] 



 

Exemple

07/04/2010Control bibliogràfic: ISSN 27

 
 
 
4.4 Exportació de registres bibliogràfics  
 
L’exportació de registres cap al Centro Español del ISSN es realitza utilitzant el Format d’Intercanvi de 
Registres bibliogràfics ISO 2709. 
 
 
5. Resultats 
 
Nombre de Sol·licitants 2008: 99 
Nombre de Sol·licitants 2009:148 
 
 
Nombre d’ISSN adjudicats 2008 
 
Paper  156 
En línia   96 
CD-ROM     4 
Total  256 
 
El mateix títol en edició en línia i en paper 2008: 19 
 
Nombre d’ISSN adjudicats 2009 
 
Paper 215 
En línia 198 
CD-ROM      6   
Total  419 
 
El mateix títol en edició en línea i en paper 2009: 80 
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Gràfica comparativa 
 
 

 
 
 
 
6. Conclusió 
 
S’han estat assignant ISSN a publicacions en sèrie en paper, en línia i en CD-ROM. Malgrat l’increment 
de peticions per a les publicacions en línia, encara predominen les peticions per a publicacions en paper, 
l’any 2009 un 19% va optar per fer les dues edicions en paper i el línia, l’edició en CD-ROM està en nivells 
poc significatius.  Pel que fa a l’assignació d’ISSN als recursos integrants encara no se n’ha iniciat una 
pràctica sistemàtica d’adjudicació. Quant a l’exhaustivitat en aquesta assignació als recursos integrants el 
manual de catalogació de l’ISSN al seu capítol de polítiques generals adverteix que, malgrat que 
l’exhaustivitat en la identificació i el control bibliogràfic és un objectiu, per aquests recursos els Centres 
Nacionals poden excloure aquells que són efímers o d’un interès molt local, sempre i quan l’editor no ho 
demani.4  
Finalment apuntar que es considera que els resultats d’aquest nou servei són satisfactoris atès que 
l’increment del nombre de sol·licituds i el nombre de sol·licitants evidencia que la gestió de l’ISSN a 
Catalunya s’ha donat a conèixer correctament i s’ha implementat sense problemes. El traspàs de la gestió 
contribueix decididament a acostar-nos a l’objectiu del Control Bibliogràfic Universal de les publicacions en 
sèrie catalanes.   
 
 
7. Enllaços d’interès  
 
Biblioteca de Catalunya. Gestió de l’ISSN  http://www.bnc.cat/sprof/issn/infissn.php [consulta: 23 abr. 
2010]  
Centro Español del ISSN http://www.bne.es/es/Servicios/CentroEspanolISSN/ [consulta: 23 abr. 2010] 
ISSN International Centre http://www.issn.org/ [consulta: 23 abr. 2010] 
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