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-Puc?  
-Pots!!! 
-Què? 
-... fer que els llibres viatgin a les 
teves mans. 
 
El PUC o Préstec Consorciat és un 
servei gratuït que permet als 
usuaris de les biblioteques de les 
institucions membres del Consorci 
de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya (CBUC) sol·licitar i tenir 
en préstec documents d’una altra 
biblioteca del CBUC. 
 
 

 
Els usuaris d’aquest servei poden 
sol·licitar els documents via web 
a:  puc.cbuc.cat  
on hi trobaran un tutorial d’ajuda 
(cal el NIU i la paraula de pas) o 
bé, presencialment, a la biblioteca 
on pertanyen els documents 
mitjançant un préstec in situ (cal 
el carnet de la UAB). 
 
Institucions que tenen dret a PUC: 
Universitat de Barcelona 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 
Universitat Politècnica de 
Catalunya 
Universitat Pompeu Fabra 
Universitat de Girona 
Universitat de Lleida 
Universitat Rovira i Virgili 
Universitat Oberta de Catalunya 
Biblioteca de Catalunya 
 
Dins les institucions que tenen 
dret al PUC són usuaris d’aquest 
servei: 
 

• Estudiants de grau o 
llicenciatura amb un total de 
4 documents per 10 dies. 

• Estudiants de postgrau, 
màsters i doctorands amb un 
total de 8 documents per 20 
dies. 

• Personal docent i 
investigador de les 
universitats i usuaris de la 
Biblioteca de Catalunya amb 
un total de 8 documents per 
20 dies. 



 
• Personal d’administració i 

serveis de les universitats i 
treballadors de la Biblioteca 
de Catalunya amb un total de 
8 documents per 20 dies. 

• Altres usuaris autoritzats per 
la seva institució per a fer ús 
d’aquest servei. En el cas de 
la UAB, els Amics de la UAB i 
els investigadors de l’Esfera, 
amb un total de 4 documents 
per 10 dies. 

 
Des de l’opció “El meu compte : 
reserves i renovacions” de la UAB 
podràs gestionar totes les 
operacions fetes amb el PUC  
(comprovació de documents en 
préstec i en reserva, cancel·lació 
de reserves, renovacions fins 4 
cops dels documents prestats 
sempre que no estiguin reservats 
per un altre usuari...). 
 
 
Quins documents es poden 
demanar en préstec? : 
TOTS ELS DE LES BIBLIOTEQUES 
DEL CBUC 
Exceptuant els que cada 
biblioteca destina com a ÚS 
LOCAL (document antic, revista, 
obra de referència, bibliografia 
recomanada) i els que la pròpia 
institució de l’usuari té com a 
exemplar disponible. En aquest 
cas ja es poden reservar a través 
del seu catàleg. 
 
 

 
Els documents sol·licitats via web 
els podràs recollir a la biblioteca 
que hagis triat de la teva 
institució. Rebràs un avís al teu 
correu electrònic. 
 
El retorn el podràs fer a qualsevol 
biblioteca de la teva institució o 
bé a qualsevol de la institució a la 
qual pertany el document. 
 
 

-Puc?  
-Pots! 
-...amb el PUC, 
naturalment. 
 
                                                       
 
 
 
 
  
                            
 
 
 
 

      
       
 
 
      


