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Arxius d’Arquitectura de Catalunya 

Plataforma que pretén fer una recopilació digital minuciosa de l'arquitectura a Catalunya amb 
l'objectiu de catalogar i difondre el patrimoni català.  
URL: http://arxiusarquitectura.cat/ 
 

Arxiu Coderch 

Dóna accés en línia a bibliografia i fitxes de projectes de l'arquitecte. 

URL: http://www.etsav.upc.es/arxcoderch/ct-ind.htm 
 

Arxiu Gràfic de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona 

Conserva una part de la documentació, generada per l'activitat docent d'aquesta institució al 
llarg de la seva història. 

Els fons inclouen des de projectes de l'Escola de Mestres d'Obres de Barcelona (1850 a 1870), 
predecessora de l'Escola d'Arquitectura, fins els Projectes Final de Carrera actuals. 

A partir de 1979 la biblioteca de l'ETSAB s'ha encarregat de la catalogació i conservació 
d'aquests fons. Actualment amb el suport de l'actual direcció de l'Escola, s'estan recatalogant i 
digitalitzant per a fer-los accessibles per internet. 

URL: http://renoir.upc.edu/grafic/ 

Podeu dirigir les vostres consultes sobre el fons a la pròpia biblioteca: 
biblioteca.etsab@upc.edu  

 

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (Ajuntament de Barcelona)  

L’ACHB conserva la documentació generada pel govern de la ciutat des de la creació del règim 
municipal de Barcelona al segle XIII i fins el primer terç del segle XIX, així com d'altres materials 
arxivístics, bibliogràfics o hemerogràfics d´interès. 

URL: http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuHistoric 

 
Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes (COAC)  

Conserva a les seves dependències aproximadament més unes vint mil peces documentals 
procedents de donacions d'arxius professionals, treballs de defensa del patrimoni 
arquitectònic, etc. A més hi ha prop de trenta mil positius en diferents suports així com uns 
quatre mil negatius. La documentació abasta des de finals de segle XVIII fins l'actualitat, i recull 
gairebé la totalitat de tendències i estils arquitectònics practicats a Catalunya. 

http://arxiusarquitectura.cat/
http://www.etsav.upc.es/arxcoderch/ct-ind.htm
http://renoir.upc.edu/grafic/
mailto:biblioteca.etsab@upc.edu
http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuHistoric
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URL: http://www.arquitectes.cat/ca/arquitectes/departaments/arxiu 

 
Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (Ajuntament de Barcelona) 

L’AMCB és el centre responsable de l'ingrés, custòdia, tractament i difusió de la documentació 
produïda i rebuda pels òrgans de govern i administració de la ciutat de Barcelona des del 
primer terç del segle XIX fins a l'actualitat. Així mateix, també desenvolupa les mateixes 
funcions pel que fa a altres fons documentals institucionals del mateix període que es 
consideren d'interès per a la història de la ciutat de Barcelona. 

Com arxiu contemporani de l'Ajuntament de Barcelona, dóna servei a l'administració i també 
als investigadors, estudiosos i ciutadans, motivats pel gran interès que desperta la riquesa, 
extensió i utilitat dels fons documentals que gestiona, la qual cosa el configura com un dels 
centres d'arxiu més consultat i considerat de Catalunya. 

URL: http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuContemporani 

 

Arxiu del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (Diputació de 
Barcelona) 

Arxiu amb un contingut documental únic i especialitzat en matèria de restauració 
arquitectònica, on el seu abast cronològic, la varietat de suports i les tipologies documentals, 
fan que es qualifiqui com un dels més importants en aquesta matèria. 

URL: http://www.diba.cat/web/spal/documental 

 
Biblioteca del Patrimoni Cultural (Generalitat de Catalunya) 

Especialitzada en patrimoni arquitectònic, museus i arqueologia. La missió de la biblioteca és 
donar informació sobre el patrimoni cultural, així com temes relacionats: art, arquitectura, 
conservació, restauració, legislació, museologia, història local, etc. El seu fons consta de llibres, 
revistes, vídeos, CD-Rom i altres tipus de materials (premsa, dossiers de museus, catàlegs 
d'exposicions, etc.). 

URL: http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=2869 

 

 

 

http://www.arquitectes.cat/ca/arquitectes/departaments/arxiu
http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuContemporani
http://www.diba.cat/web/spal/documental
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=2869
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Calaix 

Calaix és el dipòsit digital dissenyat per emmagatzemar, preservar i facilitar l’accés a materials 
digitals ( documents a text complet, imatges, plànols, …) del Departament de Cultura i està 
obert a la incorporació d’altres col·leccions digitals d’interès de l’administració de la 
Generalitat o d’altres institucions (revistes, monografies, fotografies, etc). Té previst recollir 
tots aquells fons i fonts documentals d’interès pel coneixement, investigació i difusió del 
patrimoni cultural català, encara que està obert a allotjar documentació relacionada amb 
d'altres àmbits de la cultura, l’economia, etc. de Catalunya. 

URL: http://calaix.gencat.cat/ 
 

Cercador del Patrimoni Arquitectònic (Ajuntament de Barcelona) 

Dóna accés al Patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona. És el cercador de les fitxes 
aprovades corresponents als elements catalogats en els plans especials de protecció del 
patrimoni arquitectònic. Conté els camps corresponents a la descripció de l'element i les 
possibles intervencions dins el marc de les normes dels plans de protecció. El número 
d'identificador de l'element el podeu localitzar al PIC urbanístic. URL: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/urbanisme-i-
gestio-del-territori/informacio-urbanistica/cercador-del-patrimoni-arquitectonic 

 
Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (Generalitat de 

Catalunya) 

El Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, garanteix la publicitat dels instruments de 
planejament urbanístic en vigor i permet la consulta d'aquests, tant de forma presencial com 
per mitjans telemàtics, El visor del Mapa urbanístic de Catalunya permet ubicar la delimitació 
dels expedients en el mapa i tenir una visió homogènia i sintètica del planejament general 
vigent, amb valor informatiu. 

URL: http://ptop.gencat.net/rpucportal/inici/ca/index.html 

 

 

 

 

 

 

http://calaix.gencat.cat/
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/urbanisme-i-gestio-del-territori/informacio-urbanistica/cercador-del-patrimoni-arquitectonic
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/urbanisme-i-gestio-del-territori/informacio-urbanistica/cercador-del-patrimoni-arquitectonic
http://ptop.gencat.net/rpucportal/inici/ca/index.html
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Altres 

Archivosarquitectos.com 

És una plataforma col·laborativa d'arquitectura moderna espanyola del segle XX que dóna 
accés a arxius digitalitzats d'arquitectes espanyols. 

http://archivosarquitectos.com/ 

 

Canadian Centre for Architecture  

El CCA és un centre de recerca internacional fundat al 1979 que allotja una de les col·leccions 
de recerca més importants del món: 100.000 dibuixos i impresos, més de 60.000 fotografies, 
150 arxius, 215.000 llibres i sobre uns 5000 títols de revista. 

URL: http://www.cca.qc.ca/en/browse 

 

 

http://archivosarquitectos.com/
http://www.cca.qc.ca/en/browse

	Arxius d’Arquitectura de Catalunya
	Arxiu Coderch
	Arxiu Gràfic de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
	Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (Ajuntament de Barcelona)
	Arxiu Històric del Col legi d'Arquitectes (COAC)
	Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (Ajuntament de Barcelona)
	Arxiu del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (Diputació de Barcelona)
	Biblioteca del Patrimoni Cultural (Generalitat de Catalunya)
	Calaix
	Cercador del Patrimoni Arquitectònic (Ajuntament de Barcelona)
	Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (Generalitat de Catalunya)
	Altres

