
PUC: 
el servei de préstec unificat consorciat 



Què és el préstec consorciat (PUC)?

El PUC (Préstec Consorciat) és un servei gratuït que permet
als usuaris de les institucions membres del Consorci de
Biblioteques Universitàries de Catalunya sol·licitar i tenir
en préstec documents d'una altra biblioteca del CBUC.
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Institucions consorciades

• UB Universitat de Barcelona
• UAB Universitat Autònoma de Barcelona
• UPC Universitat Politècnica de Catalunya
• UPF Universitat Pompeu Fabra
• UdG Universitat de Girona
• UdL Universitat de Lleida
• URV Universitat Rovira i Virgili
• UOC Universitat Oberta de CatalunyaURL
• Universitat Ramon Llull
• UVic-UCC Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
• BC Biblioteca de Catalunya
• UJI Universitat Jaume I
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Qui pot fer ús del PUC?

• Alumnes de grau, màsters i postgraus
• Doctorands
• Professors, PDI i PAS

Consulta tota la normativa.
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Préstec

Es podran sol·licitar els documents per dues vies:

• Préstec in situ: presencialment, a la Biblioteca on es troben dipositats. Amb el 
carnet universitari.

• Préstec via web: remotament, a través de la interfície del catàleg Encore del 
PUC. 

Us expliquem com fer-ho! 
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http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/�


1. Cerqueu al catàleg del PUC el document que us interessi.
2. Cliqueu sobre el títol per veure les institucions que tenen el 

document disponible per al préstec.
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Només es prestaran 
llibres amb estat: 
DISPONIBLE



3. Si el document està Disponible, cliqueu sobre l'opció Demanar-lo (préstec
consociat) del menú esquerre.

FUNDACIÓ PERE TARRÉS                                 FACULTAT D’EDUCACIÓ I TREBALL SOCIAL



4. Seleccioneu la Universitat Ramon Llull en el desplegable i premeu Enviar.

5. Ara només cal que us valideu:

•Introduint el correu electrònic d’accés al e-campus i la contrasenya d’accés a
l’e-campus o el primer cognom i el codi de barres del carnet de la URL.

•Escolliu també la seu on voleu rebre el document sol·licitat.

Vegeu la següent pàgina!
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Identificador:
xxx@peretarres.url.edu

Contrasenya: 
cal introduir la de l’accés al e-campus

Escolliu també la seu on voleu rebre el 
document sol·licitat.

mailto:xxx@peretarres.url.edu�


Es generarà un missatge de confirmació indicant que la vostra sol·licitud s'ha
realitzat correctament.

Us avisarem pel correu electrònic del e-campus quan el llibre estigui disponible a
biblioteca.

Si teniu dubtes, l’equip de biblioteca us ajudarà! Pregunteu:
biblioteca@peretarres.org
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