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Introducció 
La Biblioteca de Veterinària és un servei adscrit a la Facultat de Veterinària de la 
Universitat Autònoma de Barcelona  i forma part de la xarxa de Biblioteques de la UAB  
 

 
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 
Consulteu la web de biblioteques http://www.uab.cat/biblioteques i des d’aquí podeu consultar tots els 
nostres fons per autors, títols, matèries, paraules clau, etc. 
 
Puc 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 a la web de biblioteques http://www.uab.cat/biblioteques el títol de la revista, any i número que 
us interessa i ompliu el formulari electrònic 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.  
 
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  
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Usuaris conveni Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) 

 
 
 
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€. 

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