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Cartoteca General 

Presentació 

La Cartoteca General és la unitat del Servei de Biblioteques (SdB) encarregada de recollir la documentació 
cartogràfica a la Universitat. Dóna servei a tot el campus i el seu fons especialitzat consta de més de 45.000 
mapes, 15.000 fotografies aèries i 1.400 atles. 
 

 

Adreça i telèfon 

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 
 

     619681146 

 biblioteques_uab 
Pregunta 

  

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 i el seu 
abast geogràfic és mundial. No obstant, quan volgueu 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 70 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. 
Demaneu-los al despatx de la Cartoteca. 
 
La Cartoteca també ha realitzat la digitalització d'un parell de fons documentals que són consultables al Dipòsit 
Digital de Documents (DDD): la col·lecció de Mapes de la Guerra Civil i la col·lecció Martí Gelabertó de mapes 
antics. Les trobareu a l'adreça: ddd.uab.cat/collection/mapes 

https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
http://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://ddd.uab.cat/collection/mapes
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Serveis  

Informació: adreceu-vos al personal de la Cartoteca. Ell us ajudarà a trobar la informació que necessiteu i a 
localitzar-la. 

 

 

Consulteu el catàleg de les biblioteques de la UAB 
(cataleg.uab.cat) i Geodoc, el catàleg web de la Cartoteca 
(www.bib.uab.cat/cartoteca/c9/996.htm) per tal de conèixer 
el nostre fons.  

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 majoria de la documentació és contemporània (a partir 
del 1900), tot i que la donació de la col·lecció Martí Gelabertó 
de mapes antics aporta uns 180 mapes principalment del 
segles XVII i XVIII. 

 

Reprografia: a cada planta de la biblioteca teniu fotocopiadores d’autoservei amb les que podeu fotocopiar, 
escanejar i imprimir fins a una mida DIN-A3 

 
Situació dins la Biblioteca d’Humanitats (3a planta) 
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