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VETERINÀRIA 

Usuaris del conveni 
amb el Consell de 

Col.legis Veterinaris de 
Catalunya (CCVC) 

 
Introducció 
La Biblioteca de Veterinària és un servei adscrit a la Facultat de Veterinària www.uab.cat/veterinaria de la 
Universitat Autònoma de Barcelona www.uab.cat , i forma part de la xarxa de Biblioteques de la UAB 
www.uab.cat/biblioteques  
Es troba al Campus Universitari de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Es va fundar l’any 1985 i compta amb 
1300 m2 i 211 punts de consulta distribuïts en 3 plantes. 
La funció principal és recolzar els estudis de Veterinària i Ciència i Tecnologia dels Aliments. També dóna 
servei a la Facultat de Veterinària, als seus serveis i als departaments de: Sanitat i Anatomia Animals 
http://www.uab.cat/departament/sanitat-anatomia-animals/, Ciència Animal i dels Aliments 
http://www.uab.cat/departament/ciencia-animal-aliments/ i Medicina i Cirurgia Animal 
http://www.uab.cat/departament/medicina-cirurgia-animal/  
 
Fons 
Més de 19.000 volums de monografies i 500 llibres electrònics 
1.200 col·leccions de revistes, de les quals 500 es reben periòdicament i moltes en format electrònic 
800 vídeos 
800 dvds 
400 cd-roms 
300 documents en microforma 
 
Per utilitzar els nostres serveis 
Personalment: amb el carnet col·legial o amb el DNI i la quota col·legial 
A distància: omplint el formulari electrònic d’alta que apareix en la pàgina del conveni pagines.uab.cat/ccvc 
o enviant les dades per correu electrònic: Bib.Veterinaria@uab.cat 
 
Per localitzar un document 
El Catàleg de les Biblioteques de la UAB està accessible a Internet en l’adreça: 
www.uab.cat/biblioteques/cataleg i des d’aquí es poden consultar tots els nostres fons per autors, títols, 
matèries i paraules clau. 
 
Per endur-me documents en préstec 
Sí, un màxim de 4 documents amb diferents terminis de devolució, depenent de la categoria assignada (7, 
14 dies o cap de setmana). També us podeu endur llibres d’altres biblioteques de la UAB. 
 
Com aconseguir articles de revista 
Consulteu al Catàleg de Biblioteques UAB el títol de la revista, any i número que us interessa i ompliu el 
formulari electrònic que que apareix en la pàgina del conveni pagines.uab.cat/ccvc  
No és possible accedir als recursos electrònics de la UAB des d’ordinadors que no són de la Xarxa UAB.  
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Per saber que s’ha publicat sobre un tema 
Des de la Biblioteca s’atendran consultes puntuals o d’actualització sobre un tema determinat, amb els 
recursos electrònics disponibles. Ompliu el formulari electrònic que apareix en la pàgina del conveni 
pagines.uab.cat/ccvc o enviant les dades per correu electrònic a Bib.Veterinaria@uab.cat  
 
Qüotes i tarifes 
Els serveis prestats als membres del CCVC no comportaran cap despesa per part d’aquells que vulguin 
utilitzar-les, excepte en aquells casos que els serveis de préstec o reproducció de documents superi els 15€. 

 
Més informació 
Biblioteca de Veterinària 
Edifici V – Campus universitari de la UAB 
08193 Bellaterra (Barcelona) 
Telèfon 93 581 15 49 
Bib.Veterinaria@uab.cat  
 

https://www.facebook.com/BVUAB  

 

Blog Agropecuari 
http://blogs.uab.cat/bibvetagropecuari/ 

Blog Aliments http://blogs.uab.cat/bibvetaliments/ 

Blog Medicina i sanitat animals 
http://blogs.uab.cat/bibvetmedicinanimal/  

 https://www.instagram.com/biblioteques_uab  

 619 681 146     

 

http://www.uab.cat/biblioteques/pregunta 
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