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Distribució del fons 
 

La Cartoteca es distribueix en diferents seccions a les quals assignem el codi a. (armari) junt 

amb un número correlatiu. En aquestes seccions s'ubiquen els mapes en funció del seu format 

o de la seva tipologia. 

 

 a.0 

 a.1-a.2 

 a.3-a.4 

 a.5 

 a.6 

 a.7-a.8 

 a.9 

 a.10 

 a.11-a.12 

 a.13-a.14 

 a.15-a.16 

 a.17-a.18-a.19 

 a.21 

 a.31 

 a.32 

 

 

a.0 

 Memòries dels mapes penjats 

 Geokatalog i altres catàlegs de cartografia 

 Índex de les fotografies aèries  

 

a.1-a.2 

 Mapa topográfico de España 1:50.000. Sèrie 1875- 

 Hi ha uns quants fulls d'aquest mapa a l'armari a.4 (guardats en arxivadors). Aquesta 

diferent ubicació es deu al fet que els fulls de l'armari a.4 estan entelats i no es poden 

penjar. 

 Full d'índex al faristol 

 

a.3-a.4 

a.3 

 Ortofotomapa de Catalunya 1:25.000. Full d'índex al faristol.  

 Ortofotomapa de Catalunya 1:5.000 

 Mapa de Catalunya d'imatge satèl·lit 1:100.000. Full d'índex al faristol 
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 Mapa topogràfic Àrea Metropolitana de Barcelona 1:10.000 (1970) 

 Mapa comarcal de Catalunya 1:500.000 

 Plano topográfico del Área Metropolitana de Barcelona 1:50.000 (197-) 

 

a.4 

 Mapa metalogenético de España 1:1.500.000 

 Mapa metalogenético de España 1:200.000 

 Mapa itinerario militar de España 1:200.000 

 Carta topográfica militar 

 Mapa comarcal de Catalunya 1:50.000. Complet. En tenim dues col·leccions completes, 

aquesta és la que es pot fotocopiar i, en cas necessari, treure en préstec. L'altra es 

troba a l'armari a.10 i està plastificada (alguns fulls es troben a l'armari a.12 a causa de 

les seves dimensions, però està indicat a l'armari a.10) 

 Mapa geológico de la Plataforma continental 1:200.000 

 Mapa topográfico de España 1:50.000. Són els fulls que completen la sèrie del Mapa 

topográfico de España ubicada als armaris a.1 i a.2. 

 Hi ha una altra sèrie de mapes topogràfics 1:50.000 més moderna a l'armari a.14 

 Mapes excursionistes de l'editorial Alpina 1:40.000 i 1:25.000 

 Mapa de cultivos y aprovechamientos 1:50.000. Pertany a l'Institut Jaume Almera. No 

en tenim la sèrie completa. Full d'índex al faristol. 

 

a.5 

 Mapes de diversa tipologia i escala i de totes les parts del món que, per les seves 

característiques (mida reduïda, molt antics, fets a mà, etc.), és aconsellable guardar en 

calaixos. 

 La signatura dels mapes que hi ha dins els calaixos funciona de la següent manera: a.5 

c.x (a=armari, c=número de calaix) Ex.: a.5 c.3 

c.1: Món, Europa (conjunt) 

c.2: Europa Septentrional. Europa Occidental 

c.3: Península Ibèrica (conjunt) 

c.4: Península ibèrica (conjunt): mapes pluviomètrics 

c.5: Espanya (mapes sectorials) 

c.6: Catalunya 

c.7: Europa central. Europa meridional 

c.8: Mar i regions mediterrànies. Serralades Europees 

c.9: URSS. Àsia 

c.10: Àfrica (conjunt). Àfrica del Nord i Sàhara 

 

c.11: Països africans 

c.12: Amèrica (conjunt). EUA 

c.13: Amèrica Central. Amèrica del Sud 
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c.14: Àrtic i Antàrtida. Oceania 

c.15: Fotografies aèries. Es tracta de fotografies aèries ampliades de la sèrie de vols de 1956-

1957, donació del Dr. Oriol Riba. Disposem de les següents zones (no contenen totes les 

passades): 

291- Oliana 

292- Sant Llorenç de Morunys 

293- Berga 

294- Manlleu 

295- Banyoles 

329- Ponts 

330- Cardona 

331- Puigreig 

332- Vic 

 

a.6 

 Mapa geológico de España. Síntesis de la cartografía existente 1:200.000 (sèrie blava). 

Completa. Full d'índex al faristol. 

 Mapes geològics i tectònics de la Península Ibèrica 1:1.000.000 

 Mapa geológico de España 1:200.000 (sèrie grana). S'ha d'anar completant. Catàleg de 

l'ITGME. Full d'índex al faristol. 

 Mapa geológico de España 1:25.000 (sèrie vermella-MAGNA). Només Menorca i 

Canàries. Abans de col·locar-los al prestatge se'ls posa un gomet de color groc per 

diferenciar-los dels altres mapes de la sèrie Magna però d'escala 1:50.000. 

 Mapa geológico de España 1:50.000 (sèrie vermella-MAGNA). S'ha d'anar completant. 

Catàleg de l'ITGME. Full d'índex al faristol. S'han d'anar substituint els que es 

deterioren per l'ús continuat. 

A l'armari a.7 hi ha un exemplar plastificat corresponent a cada full del territori català. 

 Mapa geológico de España 1:50.000 (sèrie antiga). S'ubiquen a l'a.6 bis, prestatge 

situat sota l'últim finestral de la cartoteca. Els mapes es troben plegats dins d'unes 

capses verdes. Les memòries van separades i col·locades numèricament al mateix 

armari. Full d'índex al faristol. 

 Mapa geològic de Catalunya 1:25.000. S'ha de mantenir actualitzat. Catàleg de l'ICC. 

Full d'índex al faristol. De cada full en tenim un altre exemplar plastificat a l'armari a.7. 

 Mapa geotécnico general (Espanya) 1:200.000. Complet. Full d'índex al faristol. Hi ha 

una nova edició que s'ha d'anar comprant. Catàleg de l'ITGME. 

 Mapa de rocas industriales 1:200.000. Complet. Full d'índex al faristol. Hi ha una nova 

edició que s'ha d'anar completant. Catàleg de l'ITGME. 
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a.7-a.8 

 

a.7 

 Mapes no topogràfics de comunitats autònomes espanyoles i els seus límits 

administratius: comunitats autònomes, províncies i municipis. En aquests moments hi 

ha les següents divisions: 

o Balears 

o Cantàbria 

o Navarra 

o País Basc 

o País Valencià 

 Mapa geològic de Catalunya 1:25.000. Exemplars plastificats. No fotocopiables. El 

mapa de Banyoles es troba excepcionalment a l'armari a.12, a causa de les seves 

dimensions. Hi ha una sèrie paral·lela a l'armari a.6. Full d'índex al faristol. 

 Mapa geológico de España 1:50.000 Sèrie MAGNA. Només els fulls que corresponen a 

Catalunya. Plastificats. No fotocopiables. Full d'índex al faristol. La memòria va a 

l'armari a.6 amb un gomet blau. 

 Mapa de suelos = Soil map. Diferents escales (1:250.000, 1:300.000) Hi ha mapes que 

pertanyen a la BUB i d'altres a l'IJA. Les memòries es troben a l'armari a.0. 

 

a.8 

 Mapes topogràfics de França en fulls 

 Mapes topogràfics d'Espanya en fulls 

 Mapa militar de España 1:400.000 (1972) 

 Mapa militar de España 1:200.000 (1968) 

 Cartografía militar de España. Mapa itinerario 1:200.000 (1924-1959) 

 Mapa militar itinerario de España 1:200.000 (1924-1959) 

 Mapa topogràfic de França 1:250.000 (3 fulls) 

 Carte de la France 1:80.000 (22 fulls) 

 

a.9 

 Mapes que, com que han arribat plegats a la biblioteca, es guarden en capses. 

 Estan ordenats seguint una classificació sistemàtica per àrees i països. Dins cada 

apartat es poden trobar subdivisions segon temes i/o escales: 

TEMES: 

GE- Geològics 

GM- Geomorfològics 

GC- Geologia Econòmica 

GF- Geofísics 

SO- Sòls 

TO- Topogràfics 
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BA- Batimètrics 

TALL- Talls geològics 

ESCALES: 

xx-50 Escala 1:50.000 

xx-100 Escala 1:100.000 

 

Exemples: 

C/234 GE-50 Mapes geològics de França escala 1:50.000 

C/223 GF-200 Mapes geofísics de Dinamarca esc. 1:200.000 

Les grans divisions són: 

1 Terra 

2 Europa 

3 URSS 

4 Àsia 

5 Àfrica 

6 Amèrica 

7 Àrtic i Antàrtida 

8 Oceania 

9 Els diferents oceans (Glacial Àrtic, Atlàntic, Pacífic) 

 

a.10 

 Mapa comarcal de Catalunya 1:50.000. Complet. Plastificat. Hi ha una altra sèrie 

completa no plastificada a l'armari a.4. Els mapes que, per ser massa grans no cabien 

en aquest armari, són a l'armari a.12. Al lloc que els correspondria, però, hi ha una 

cartolina indicant la diferent ubicació. 

 Cartes nàutiques 

 Mapes batimètrics 

- General bathymetric chart of the oceans 1:10.000.000 (18 fulls) 

- Carta batimétrica del Mediterraneo Centrale 1:750.000 

 Mapa topográfico de la provincia de Barcelona (1967) 1:100.000 

 Mapa topográfico de la comarca de Barcelona 1:25.000 

 Mapa topogràfic de Catalunya (1936) 1:200.000 

 Mapa general de España 1:500.000 

 Cataluña y país lindante de Aragón y Francia 1:360.000 

 

a.11-a.12 

 

a.11 

Mapes de continents en fulls. Hi ha mapes de diferents tipologies i escales: geològics, 

topogràfics, tectònics, hidrogeològics, geomorfològics, metal·logenètics, metamòrfics, 

seismotectònics, etc. 
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a.12 

Diferents tipologies de mapes de gran format que, per les seves característiques, s'ubiquen 

enrotllats en un armari especial. Els més sol·licitats són: 

 Mapa d'usos de sòl de Catalunya 1:250.000 

 Mapa geològic de Catalunya 1:250.000 

 Mapa minero de España (excluídos hierro y carbón) 

 The dynamic planet : world map of volcanoes, earthquakes and plate tectonics 

 Cas especial: Mapa geològic de Banyoles plastificat. Està ubicat aquí encara que 

correspon a la sèrie Mapa geològic de Catalunya 1:25.000, que es troba penjada i 

plastificada a l'armari a.7. A l'armari a.6 tenim aquesta col·lecció doblada. 

 

a.13-a.14 

 

a.13 

 Mapa topográfico nacional de España 1:25.000 (només Catalunya) 

 

a.14 

 Mapes topogràfics d'Espanya 1:50.000: 

o Cartografia militar de España. Serie L 1:50.000 (1981- ) 

o Mapa militar de España 1:50.000 (1977- ) 

o Mapa topográfico de España 1:50.000 (1943-1950): 

Aquesta sèrie de mapes topogràfics va ser preparada per l'Army Map Service (AMS) dels Estats 

Units. És la que es menciona com a sèrie Americans al fitxer de consulta. Sovint ens demanen 

aquests mapes referint-se a ells com a Mapes del Pla Marshall. 

 

Aquestes sèries estan intercalades i ordenades pel número de full i ocupen 3 armaris mapers. 

Full d'índex al faristol. 

 

a.15-a.16 

 

a.15 

 Mapes no topogràfics, en fulls, de països europeus 

 

a.16 

 Mapes no topogràfics de països europeus 

 

a.17-a.18-a.19 

 

a.17 

Mapes de zones geològiques d'Espanya (Pirineus, Meseta, Serralada Ibèrica, etc.) 
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a.18 

Cartografía Militar de España 1:25.000 

 

a.19 

Iberian Peninsula 1:250.000 (80 fulls) 

 

a.21 

 ÀFRICA: 

- Marroc: mapes geològics i topogràfics de diferents escales 

- Algèria: mapes geològics 1:200.000 i mapes mineralògics 

- Sud-àfrica: mapes geològics 1:250.000 

 ÀSIA: 

- Israel: mapes geològics 1:500.000 

- Síria: mapes de recursos minerals 

- Turquia: mapes de recursos minerals i hidrocarburs, mapes geològics 1:200.000 

 

a.31 

 

c.1: Mapes de Finlàndia (mapes geològics antics i en no molt bon estat) 

 

c.2: Mapa topogràfic de la Mancomunitat de Catalunya 1:100.000 

c.3: Mapes de Mallorca 

c.4: Mapes de Portugal 

c.5: Mapes litològics d'Espanya i mapes de la regió volcànica central d'Espanya 

 

a.32 

 

c.1: Mapes topogràfics i geològics de la província de Barcelona: mapes Jaume Almera 

c.2: Mapes topogràfics de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 1:10.000. Mapes topogràfics de 

Catalunya 1:500.000, 1:200.000 

c.3: Mapes geològics de la Península Ibèrica 

c.4: Mapes de França: mapes de jaciments minerals. Mapes d'anomalies gravimètriques 

c.5: Calaix buit 

c.6: Mapes de Cuba: mapes mineralògics, tectònics i geològics 

c.7: Mapes d'Equador: mapes hidrogeològics, geològics, mineralògics i sismotectònics 

c.8: Mapes de Nicaragua: mapes geològics 

c.9: Mapes de Canadà: mapes geològics 

 


