
Com demanar un PUC?
Manual bàsic per demanar un Préstec 
Universitari Consorciat (PUC)



1. Accediu a l’Explora de la BC: https://explora.bnc.cat

Ja no és necessari accedir al CCUC!

https://explora.bnc.cat/


2. Cal identificar-se  a El Meu Compte, a dalt a la dreta



3. Busqueu  el document i filtreu pel subcatàleg CUCC / PUC



4. Feu clic al document i a l’enllaç:
“Demanar per PUC (préstec consorciat)”



5. Comproveu la disponibilitat abans d’enviar la petició

SI EL DOCUMENT ESTÀ DISPONIBLE EN 
ALGUNA INSTITUCIÓ, US APAREIXERÀ UN 
MISSATGE EN VERD

SI NO HO ESTÀ, EL MISSATGE SERÀ VERMELL.
PODREU ENVIAR LA PETICIÓ, PERÒ REBREU UNA CANCEL·LACIÓ 
AUTOMÀTICA



6. Indiqueu el volum o edició en el formulari



7. Envieu la petició i espereu l’avís de recollida



8. Feu el seguiment a l’apartat “El Meu Compte”

Seleccioneu la institució d’on ve el llibre per veure els detalls



PRINCIPALS NOVETATS:

Cal accedir des del catàleg de la BC (l’Explora) i ja no des del 
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya.

És necessari identificar-se abans de fer la petició.

S’ha de filtrar pel subcatàleg CCUC / PUC.

Moderador
Notas de la presentación
En el modo Presentación con diapositivas, seleccione las flechas para visitar los vínculos.

https://csuc-bc.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=34CSUC_BC:VU1
https://ccuc.csuc.cat/discovery/search?vid=34CSUC_NETWORK:CSUC_CCUC_UNION


PRINCIPALS NOVETATS:

Es pot veure la disponibilitat abans d’enviar la petició. 

Un cop feta la sol·licitud, si el document no està 
disponible rebreu una cancel·lació automàtica.

Dubtes? Contacteu amb pib@bnc.cat i mireu la infografia
del web.

Moderador
Notas de la presentación
En el modo Presentación con diapositivas, seleccione las flechas para visitar los vínculos.

mailto:pib@bnc.cat
https://www.bnc.cat/var/bnc_site/storage/images/serveis/prestec/prestec-consorciat-puc/infografia/1914076-2-cat-ES/Infografia.png
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