
 
 

Cartoteca General 
Presentació 
La Cartoteca General és una unitat del Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona 
especialitzada en la prospecció, adquisició, conservació i difusió de documentació geogràfica: mapes, 
fotografia aèria vertical, atles i imatges digitals d'observació de la Terra en qualsevol suport de presentació. 
Malgrat va ésser creada el gener de 1995, les col·leccions que aplega remunten el seu origen a la dècada 
dels setanta. Destaca especialment la col·lecció que reuní el Departament de Geografia de la Facultat de 
Filosofia i Lletres des del 1981, la qual va esdevenir el nucli bàsic de la Cartoteca General. 
 
 

Adreça i telèfons 

Cartoteca General. Universitat Autònoma de Barcelona 
Edifici L (Biblioteca d'Humanitats) Planta 3. 
08193 Bellaterra ( Cerdanyola del Vallès ) 
Tel. 93 581 20 45 
Fax. 93 581 29 00 
E-mail: cartoteca@uab.cat 

 
Horari 
Setembre a juny: de 9.30 a 20.30 h. Juliol: de 9 a 19 h. 
Setmana Santa, Agost i Nadal: TANCAT 

 
El Fons i com consultar-lo 

El fons de la Cartoteca ofereix quatre tipologies bàsiques de documents, que comporten les següents 
característiques de consulta: 

Mapes: 

Els mapes es troben penjats als armaris verticals de la sala. Estan agrupats per tipologia i escala. No 
obstant, si voleu consultar-ne algun, heu d'adreçar-vos al personal de la Cartoteca, ja que aquest fons no és 
de lliure accés. 

Fotografia aèria: 

La Cartoteca disposa d'uns 77 vols de fotografia aèria vertical, que cobreixen bàsicament Catalunya en 
diverses escales i dates (a partir de l'any 56). Per la seva consulta heu d'adreçar-vos al personal de la 
Cartoteca, ja que no és un fons de lliure accés. 

Atles i obres de referència: 

Els trobareu als prestatges, agrupats per continents i països. Alguns d'ells, per raons de conservació, estan 
dipositats al despatx de la Cartoteca i els heu de demanar al personal del Servei. La resta d'atles i obres de 
referència són de lliure accés 

Cartografia digital: 

La col·lecció de cartografia digital consta de diversos cd-rom's que contenen versions digitalitzades de 
mapes o d'atles. Aquests poden oferir possibilitat d'interacció amb l'usuari o únicament la visualització de les 
dades.  
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Podeu saber de quin fons disposem a través del catàleg d'informació geogràfica Geodoc 
(www.bib.uab.cat/cartotec/c9/996.htm) i/o del catàleg de les biblioteques de la UAB (cataleg.uab.cat). 
Únicament el fons de fotografia aèria no hi està inclòs i, per saber si disposem de la zona del vostre interès, 
heu de consultar el catàleg en paper a la pròpia Cartoteca. 
El detall de cobertura de la col·lecció és màxim per a Catalunya i decreix de manera esglaonada per la resta 
d'Espanya, Europa occidental, i el planeta sencer. La documentació disponible és d'edició contemporània; 
solament es disposa de mapes anteriors a 1900 a través de reproduccions facsímils. 
 
 
Reproducció 
 
La Cartoteca no disposa de servei de reproducció propi. Podeu realitzar còpia de la documentació que 
consulteu en els serveis de reproducció de la Biblioteca. Es permet el préstec d’un dia per a fotocòpia de 
documents que no es poden reproduir dins l’edifici de manera apropiada (color, etc.).  
 
 
 
Situació dins la Biblioteca d’Humanitats (3a planta) 
 
 

 
 
 
 

Edició octubre 2013 
 

Versió digital: ddd.uab.cat/record/29874
 

 

http://www.bib.uab.cat/cartotec/c9/996.htm
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