
Servei exclusivament en espais acordats

Obert tot el mes d'agost, de dilluns a divendres feiners amb hores concertades
Urgències 24 hores

Telèfon: 93 581 1894  
hcv@uab.cat

www.uab.cat/saf/ 
Apartat Notícies - s'informarà de qualsevol incidència relacionada

 amb l'obertura de les instal·lacions

Cafeteria de Ciències Socials 

Obert tot el mes d'agost, de dilluns a divendres feiners
Horari de 8 a 15h

RESTAURACIÓ 

Obert tot el mes d'agost, de dilluns a divendres feiners
Horari de 8 a 13:45h, presencial

Caps de setmana i festius - Horari de 10 a 12h, presencial

Telèfon: 93 581 2157 - s.estabulari@uab.cat
Mòbil UAB: 6640 ó 690684299 (direcció) o 630236937 (adjunta a la direcció)SERVEI ASSISTENCIAL DE SALUT

Trobareu tota la informació a: 

http://www.uab.cat/accessibilitat-transports/

SERVEI D'ACTIVITAT FÍSICA
Obert tot el mes d'agost, de dilluns a divendres feiners

Horari de 8:15 a 21:20h
Telèfon: 93 581 1934 

Per a accedir al SAF cal reserva prèvia (usuaris)
http://serveiassistencialdesalut.uab.cat/cat

TRANSPORTS PER ARRIBAR A LA UAB

Obert de l'1 al 7  i del 25 al 31 d'agost, de dilluns a divendres feiners
Horari de 9 a 15h

Cal demanar cita prèvia - Telèfon: 93 581 1800 / servei.salut@uab.cat

LABORATORI DE PSICOBIOLOGIA
Obert tot el mes d'agost, de dilluns a divendres feiners - Horari de 8 a 14h

 Dissabtes i diumenges, segons necessitats

Telèfon: 93 581 1850/2605 - d.psicobiologia@uab.cat 

SERVEI D'ESTABULARI

Serveis - AGOST 2022
De l'1 al 31 d'agost 2022, ambdós inclosos

SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA SERVEI DE GRANGES I CAMPS EXPERIMENTALS

Servei permanent tots els dies de l'any, durant les 24 hores
Telèfon: 93 581 2525

Obert tot el mes d'agost, de dilluns a divendres feiners - Horari de 7 a 17h 
Caps de setmana i festius - Horari de 7 a 13h 

Telèfon: 93 581 3440 - s.granges.camps@uab.cat

NETEJA HOSPITAL CLÍNIC VETERINARI



Hi haurà personal disponible durant tot el mes d’agost, de dilluns a divendres feiners
Horari de 09:30 a 14h, presencial i en treball a distància

a.gestio.recerca@uab.cat

Hi haurà personal disponible durant tot el mes d’agost, de dilluns a divendres feiners
Horari de 9 a 14h, presencial i en treball a distància

Telèfon:  93 581 2200 - 2222
rector@uab.cat - secretaria.rector@uab.cat

OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE

GERÈNCIA EN FUNCIONS

ÀMBIT DE GESTIÓ DE LA RECERCA

Hi haurà personal disponible, de dilluns a divendres feiners
Horari de 10 a 14h, presencial

- De l'1 al 7 i del 22 al 31 d'agost: Telèfon: 93 581 2210 - internacional@uab.cat
- Del 8 al 21 d'agost, el servei romandrà tancat

Obert de dilluns a divendres feiners, de l’1 al 7 i del 29 al 31 d’agost
Horari de 10 a 13h, presencial

ep.uau@uab.cat - Telèfon: 93 581 4025

Hi haurà personal disponible durant tot el mes d’agost, de dilluns a divendres feiners
Horari de 9 a 14h, presencial i en treball a distància

Telèfon: 93 581 1108
gerencia@uab.cat

Serveis - AGOST 2022
De l'1 al 31 d'agost 2022, ambdós inclosos

Hi haurà personal disponible de l'1 al 7 i del 22 al 31 d'agost, de dilluns a divendres feiners
Horari d’atenció usuari: de 10 a 13h,  en treball a distància 

s.ocupabilitat@uab.cat 

ÀREA DE RELACIONS INTERNACIONALS

ESCOLA DE DOCTORAT

https://seuelectronica.uab.cat/registre-presencial

CAS - Centre d'Assistència i Suport

Horari de servei  de 8 a 15h, de dilluns a divendres feiners

Telèfon: 93 581 2100 - cas@uab.cat

Hi haurà personal disponible de l'1 al 7 i del 22 al 31 d'agost, de dilluns a divendres feiners
Horari de 8 a 14h,  en treball a distància 

escola.doctorat@uab.cat

SERVEI D'OCUPABILITAT 

SERVEI D'INFORMÀTICA

SECRETARIA DEL RECTOR

* Unitat de Comunicació: 
Hi haura personal disponible de l'1 al 14 i del 22 al 31 d'agost, de dilluns a divendres feiners

Horari de 8:30 a 14:30h, en treball a distància i presencial
Telèfon: 93 586 8228 - g.premsa@uab.cat

* Unitat WEB: 
Hi haurà personal disponible durant tot el mes d'agost, de dilluns a divendres feiners, en horari de 8 a 14h

web@uab.cat

ÀREA DE COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ

Obert tot el mes d'agost, de dilluns a divendres feiners 
Horari de 9 a 14h, presencial

Telèfon: 93 581 2029 - registre.general@uab.cat

Hi haurà personal disponible durant tot el mes d'agost, de forma presencial i telefònica
Horari de 10 a 14h, de dilluns a divendres feiners, a l'InfoUAB de Plaça Cívica 

de dilluns a divendres atenció telefònica i via email:
Telèfon: 93 581 1111 - informacio@uab.cat

INFOUAB - PUNT D'INFORMACIÓ DE LA UAB

ESCOLA DE POSTGRAU

https://cita.uab.cat/rectorat/registre/arxiu/index.php

Expedició de certificats digitals idCAT cal demanar Cita Prèvia: 

Registre telemàtic a la Seu Electrònica:



Horaris de servei de dilluns a divendres - 
dies feiners (atenció al públic)

1 al 28 d’agost 29 al 31 d'agost

Ciències i Biociències

Ciències de la Comunicació Ciència i Tecnologia ******* 8:30 a 13:30h

Ciències de l'Educació Ciències Socials ******* 8:30 a 13:30h

Ciències Polítiques i Sociologia Centre de Documentació Europea ******* *******

Dret Comunicació i Hemeroteca General *******
(del 22 al 31 d'agost)

8:30 a 13:30h

Economia i Empresa Humanitats *******
(del 22 al 31 d'agost)

8:30 a 13:30h

Escola d'Enginyeria
(Gestió integrada Gestió Acadèmica i de Serveis)

Humanitats - Sala de Revistes ******* *******

Lletres i Psicologia Cartoteca General ******* *******

Medicina Medicina (Bellaterra) ******* 8:30 a 13:30h

Traducció i Interpretació 
(Gestió integrada Gestió Acadèmica i de Serveis)

Medicina (Josep Laporte) ******* *******

Veterinària Medicina (Vall d’Hebron) ******* *******

Rectorat Universitària de Sabadell ******* 8:00 a 13:30h

ICTA Veterinària ******* 8:30 a 13:30h

Campus de Sabadell

Aulari central Sala Estudis (Biblioteca Ciències Socials)

Sala Estudis (Plaça Cívica)

Serveis - AGOST 2022
De l'1 al 31 d'agost 2022, ambdós inclosos

Tancada tot el mes d'agost

SERVEI DE BIBLIOTEQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Podeu consultar els horaris a la web del servei

https://www.uab.cat/biblioteques

Biblioteques

Sales d'estudi

******* de l'1 al 31 d'agost

de l'1 al 31 d'agost amb una persona del Servei de Seguretat i 
vigilància, de 8 a 14:30h

*******

del 29 al 31 d'agost, de 8 a 14h de l'1 al 28 d'agost

1 , 2 i 29, 30 i 31 d’agost, de 8 a 14h del 3 al 28 d'agost

de l'1 al 31 d'agost, de 9 a 14h *******

del 22 al 31 d’agost, de 8 a 14h de l'1 al 21 d'agost

del 29 al 31 d'agost, de 8 a 14h de l'1 al 28 d'agost

del 25 al 31 d'agost, 9 a 14h de l'1  al 31 d'agost

del 22 al 28 d'agost, de 8 a 14h i 
del 29 al 31 d'agost, de 8 a 20h

de l'1 al 21 d'agost

del 29 al 31 d'agost, de 8 a 14h de l'1 al 28 d'agost

del 29 al 31 d'agost, de 9 a 20h de l'1 al 28 d'agost

del 29 al 31 d'agost, de 8 a 14h de l'1 al 28 d'agost

del 29 al 31 d'agost, de 8 a 14h de l'1 al 28 d'agost

A partir de les 9h, recollida i distribució
els dies 23, 25 i 30 d'agost, en els centres a on l'SLiPI estigui obert

de l'1 al 31 d'agost, de 8 a 14h *******

del 29 al 31 d'agost, de 8 a 14h de l'1 al 28 d'agost

SERVEI LOGÍSTIC I PUNT D'INFORMACIÓ (SLiPI)

Horaris de servei de dilluns a divendres - dies feiners (atenció al públic - vegeu link)

OBERT TANCAT

De l'1 al 31 d'agost

 de 8:30 a 21:00h

CENTRES DE GESTIÓ DOCUMENTAL CORREU INTERN

CORREU EXTERN

Màquines d'autoservei de 0 a 24h
Reprografia Plaça Cívica - Telèfon: 3827

Obert de l'1 al 14 i del 22 al 31 d'agost, de dilluns a divendres feiners
Horari de 9 a 14h

Tancat del 15 al 21 d'agost

GESTIONS ACADÈMIQUES

Horaris de servei de dilluns a divendres - dies feiners (atenció al públic)

https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/matricula/tens-dubtes-sobre-la-teva-matricula-de-grau-1345822027430.html http://serveiscomunitat.uab.es/ServeisComunitat/notes/Recepcio_de_correu_certificat_agost_22.PDF

Vegeu les instruccions sobre el correu a l'enllaç següent: 


