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ANTECEDENTS: L’encapçalament Fotografia aèria s’assigna a les obres tècniques que 
tracten dels mètodes de fer fotografies des d’una nau aèria convencional. Els 
encapçalaments del tipus Fotografia aèria en [tema] s’assignen a les obres que tracten 
dels mètodes de fer fotografies aèries i de la forma d’emprar-les per tal de dur a terme un 
treball o una investigació en un camp concret. L’encapçalament Fotografies aèries 
s’assigna a les obres generals que tracten de la manipulació, manteniment, catalogació, etc., 
de les col·leccions de fotografies aèries. La subdivisió --Fotografies aèries s’usa sota 
encapçalaments temàtics i sota noms de països, ciutats, etc., per als tractats o per als reculls 
de fotografies aèries o, de les seves reproduccions d’un tema o d’un lloc. La subdivisió --
Vistes aèries s’usa per als mapes que representen les zones observades des de l’aire. La 
subdivisió --Fotografies des de l’espai s’usa sota encapçalaments temàtics i sota noms de 
països, ciutats, etc., per als reculls de fotografies o de les seves reproduccions capturades 
des de l’espai exterior. Aquesta concreció dóna les pautes per a l’assignació d’aquests 
encapçalaments i subdivisions. 

1. FOTOGRAFIA AÈRIA 

a. General 
S’assigna l’encapçalament Fotografia aèria a les obres tècniques que tracten dels 
mètodes de capturar fotografies des d’una nau aèria convencional. 

 

b. Per tema  
S’assignen els encapçalaments del tipus Fotografia aèria en [tema] a les obres que 
tracten dels mètodes de fer fotografies aèries i d’emprar-les després com a eina per tal 
de dur a terme un treball o investigació en un camp concret. Exemple:  

Títol: Color aerial photography in the plant sciences and related fields. 

650 #7 $aFotografia aèria en agricultura$2lemac 

650 #7 $aFotografia en silvicultura$2lemac 

650 #7 $aFotografia en botànica$2lemac 

650 #7 $aFotografia en color$2lemac 
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2. FOTOGRAFIES AÈRIES 

a. General 
S’assigna l’encapçalament Fotografies aèries a les obres generals que tracten de la 
manipulació, manteniment, catalogació, etc., dels reculls de fotografies aèries. 

b. Per tema 
S’assigna la subdivisió d’aplicació lliure --Fotografies aèries sota encapçalaments 
temàtics per als reculls o per als tractats sobre fotografies aèries que tracten d’aquests 
temes. Exemple: 

650 #7 $aSòl, Ús del$zMèxic$xFotografies aèries$2lemac 

 

c. Per lloc  
S’assigna la subdivisió d’aplicació lliure --Fotografies aèries sota noms de països, 
ciutats, etc., per als tractats o els reculls de fotografies aèries, incloses les seves 
reproduccions, sobre aquests llocs. Exemple: 

 

Títol: Great Britain from the air. 

651 #7 $aGran Bretanya$xFotografies aèries$2lemac 
 

3. VISTES AÈRIES 
S’assigna la subdivisió de forma d’aplicació lliure --Vistes aèries sota noms de països, 
ciutats, etc., i sota institucions docents concretes, als mapes o als atles que representen 
aquests llocs observats des de l’aire. No s’ha d’aplicar la  subdivisió --Mapes al darrere. 
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4. FOTOGRAFIES DES DE L’ESPAI  
S’assigna la subdivisió de forma d’aplicació lliure --Fotografies des de l’espai sota 
encapçalaments temàtics i sota noms de països, ciutats, etc., per als reculls de fotografies, 
o per a les seves reproduccions, capturades des de l’espai exterior. S’usa l’encapçalament 
Fotografia espacial per a les obres tècniques que tracten dels mètodes de capturar 
fotografies des de l’espai exterior.  
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