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CONDICIONS GENERALS DEL PRÉSTEC CIENTÍFIC 
 
El préstec científic de materials procedents de les col·leccions del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
(MCNB) és una cessió en règim de comodat per la qual cosa la liquidació del préstec només és possible 
amb el retorn del mateix material cedit i en les condicions acordades. Aquesta cessió està sotmesa a les 
condicions generals següents: 
 
La recol·lecció, preparació, documentació i gestió dels exemplars inclosos en un préstec implica una 
elevada despesa de recursos, en particular de capital humà, per aquesta raó es considera que els 
prestataris han de demanar nomes els exemplars indispensables per a dur a terme la seva recerca. 
 
Les espècies incloses en el conveni CITES seran cedides solament si el conservador/a ho considera 
imprescindible per a la recerca. En cas contrari es recomana realitzar una consulta directa del material a les 
instal·lacions del Museu. 
 
Els espècimens Tipus es presten només en casos molt justificats. 
 
Quan el sol·licitant demani molts o tots els espècimens d’una mateixa espècie, es fraccionarà la petició en 
varis préstecs. L’enviament de cada préstec estarà condicionat al retorn de l’anterior. 
 
Queden exclosos de préstec els espècimens fràgils i els exposats.  
 
La destinació del préstec  
El MCNB prestarà espècimens de col·leccions a personal estable de llarga durada de centres de recerca i 
universitats. En el cas d’estudiants i investigadors associats temporalment a una institució, el préstec serà 
responsabilitat de la persona del centre que tuteli la recerca. Sota criteri del conservador/a, es cedirà 
material a persones sense afiliació que el seu historial científic els acrediti com especialistes. A més, que 
hagin demostrat  la capacitat de manipular i cuidar els espècimens d’una manera correcta i segura, i de 
retornar el material dins el termini estipulat.  
El responsable de rebre els espècimens es compromet a no transferir el material prestat a una altra persona 
o institució que no consti en el full del préstec. Per a tal eventualitat cal una autorització prèvia per part del 
MCNB. 
 
Durada del préstec  
El període estàndard de préstec científic és de 6 o 12 mesos, renovables quan així se sol·liciti per escrit un 
mes abans de concloure el termini previst. Amb l’excepció de que per la concurrència de circumstàncies 
extraordinàries, el conservador reclami els espècimens abans de finalitzar el període de préstec. El préstec 
no tindrà una durada superior a 4 anys. 
Els espècimens Tipus (paratips) es presten durant un període de sis mesos no prorrogable.  
Si l’estudi del material sol·licitat es pot fer en un període inferior a sis mesos, es procurarà que el termini de l 
préstec s’hi ajusti. Tanmateix, no s'accepten en cap cas períodes de préstec superiors als definits més 
amunt com a estàndard.  
 
La conservació del material  
El sol·licitant d'un préstec científic es compromet a tenir cura del material en les condicions òptimes de 
conservació. Quan s’escau, el Museu proporciona informació descriptiva sobre els mitjans de preservació 
aplicats als exemplars prestats a fi que el receptor no els alteri. En particular, es recorda la necessitat de 
mantenir de forma regular els pertinents controls antiplaga en el curs del préstec. 
 
Autorització de manipulacions del material prestat 
El material prestat amb finalitat científica no pot ser sotmès a restauració, neteja, anàlisi destructiva, 
dissecció, extracció de motlles, preparació posterior o qualsevol altra manipulació que afecti, ni que sigui en 
un grau mínim, l’estructura i disposició dels exemplars i dels suports que hi estiguin adherits. El mateix 
s’aplica a les etiquetes associades.  
Si fos necessari per a l’estudi científic del material prestat realitzar alguna alteració, el sol·licitant haurà de 
detallar quines alteracions dels espècimens preveu posar en pràctica que siguin imprescindibles pel seu 
estudi. Per exemple: preparació de genitàlies, dissecció anatòmica, immersió en líquid de Hoyer etc. 
En resposta, el Museu detallarà les manipulacions que autoritza a realitzar.  
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Els resultats de les manipulacions autoritzades 
El material extret o separat dels exemplars prestats com a resultat d’una manipulació autoritzada és 
propietat del Museu i s'ha de retornar, juntament amb els exemplars de procedència, etiquetat de forma 
suficient tant per a la descripció dels elements extrets com per identificar l’exemplar de procedència. 
 
Reproduccions dels exemplars prestats 
La publicació de fotografies, pel·lícules, vídeos, motlles o qualsevol tipus de reproducció dels exemplars 
prestats ha de ser autoritzada prèviament pel Museu. Si es preveuen utilitzar reproduccions, del material 
estudiat, per a publicacions científiques caldria fer-ho constar en la sol·licitud de préstec. En tots els casos 
és necessari fer constar el nom del Museu, i els números de registre corresponents al espècimens 
reproduïts en imatges. 
 
Informació derivada de l’estudi del material  
Si de l’estudi científic dels exemplars prestats se'n deriva informació rellevant que alteri la significació (per 
exemple, designació de tipus) o la informació de l’exemplar (identificació, sexe, desenvolupament, en el cas 
dels exemplars zoològics; identificació, edat, dades del jaciment o composició, en els cas dels exemplars 
geològics) aquesta informació s’ha de comunicar al conservador/a del Museu. 
 
L’etiquetatge dels exemplars 
Les etiquetes originals no s’han de separar dels exemplars als quals estan associades. Així mateix, s’ha de 
respectar la integritat de les etiquetes originals. Si en el curs d’un préstec científic el consultor del material 
prestat ha de comunicar noves dades que afecten els exemplars, ho pot fer amb etiquetes complementàries, 
ja siguin facilitades pel Museu o les pròpies del consultor. 
 
El tipus de transport 
El transport s'ha de fer en les condicions de conservació òptimes i amb despeses a càrrec del sol·licitant del 
préstec. En un préstec científic d’espècimens tipus o figurats o inclosos en CITES, es prioritza el transport 
en mà per part del sol·licitant o bé per part d’un tècnic del Museu. Alternativament, i per a la resta de 
material, s'ha de recórrer al correu certificat o a les empreses reconegudes.  
El correu aeri permet un transport més ràpid, però requereix un embalatge adequat atès que el material no 
ha d’acusar els canvis bruscs de temperatura i de pressió atmosfèrica ni la dràstica disminució d’aquestes 
variables microambientals que es creen a la bodega dels avions. 
 
El tipus d’embalatge  
El material prestat ha de ser retornat amb l’embalatge emprat en l’enviament del Museu o amb un de similar. 
No s'ha de recórrer a materials que estiguin en contacte directe amb els exemplars i que siguin diferents 
dels considerats d’efecte neutre sobre aquests.   
 
Les etiquetes identificadores de l’embalatge 
En el transport de retorn, els contenidors han de ser etiquetats per fora amb el nom del tècnic responsable i 
l’adreça postal del Museu que figura en el full de préstec. És convenient adherir en un sobre, a la part 
exterior de l’embalatge, una còpia del full de préstec a fi de proporcionar una descripció detallada del 
contingut. S'ha d'introduir una segona còpia del full de préstec dins de l’embalatge, de manera que si les 
etiquetes exteriors es perden el material pugui arribar a destinació. A l’exterior també ha de constar la 
indicació: ESPÈCIMENS BIOLÒGICS (o GEOLÒGICS) SENSE VALOR COMERCIAL. 
 
L’assegurança 
En cas de préstec a particulars reconeguts, i quan el Museu ho cregui convenient, serà necessària la 
contractació d’una pòlissa d’assegurança mentre duri el préstec. El préstec ha de quedar sempre protegit 
per una assegurança que cobreixi els episodis de transport. Tots els espècimens prestats tindran assignat 
un valor econòmic que constarà en el full de préstec. 
 
Formalització del préstec 
El conservador avaluarà la idoneïtat del préstec de material. Si la valoració és positiva el préstec científic es 
farà efectiu quan s’hagi formalitzat completament la signatura del full de préstec i de les condicions de 
préstec per les dues parts i, el Museu disposi de les garanties necessàries. 
 
 
 
 

E
xe

m
p

la
r 

p
er

 a
l 

so
l·

li
ci

ta
n

t 



  
 

 
 
 

 3 

Publicacions 
A les publicacions on es fa referència explícita a l'estudi dels espècimens prestats se n'ha d’esmentar la  
procedència (Museu de Ciències Naturals de Barcelona) el centre d’origen (Museu de Geologia de 
Barcelona o Museu de Zoologia de Barcelona) amb l’acrònim i els números de registre corresponents tal i 
com apareixen al full de préstec. També s’ha d’enviar una còpia de cadascuna d'aquestes publicacions al 
conservador del Museu responsable del préstec. 
 
Incompliment de les condicions 
L’incompliment de les condicions que regeixen el préstec científic comporta la cancel·lació del préstec i el 
retorn immediat del material al Museu.  
 
El material serà reclamat per les vies que el MCNB té estipulades. El Museu no deixarà a la persona 
responsable de l’incompliment cap altre material mentre no retorni el préstec reclamat. 
 
El Museu es reserva el dret d’efectuar una visita personal per a verificar l’estat del material.  
 
En cas que l’investigador responsable del préstec científic no retorni el material al Museu, tot i els avisos, el 
material pot ser reclamat al cap del departament o al director o degà del centre de recerca o universitat on 
es troba el préstec.  
 
Rescabalament del préstec: En cas de pèrdua o accident involuntari el sol·licitant haurà de proporcionar al 
Museu una mostra equivalent a la no retornada. Aquesta equivalència serà sempre sota criteri del Museu. 
En el cas de que no es pugui substituir, caldrà una compensació econòmica del valor de la peça; prèviament 
valorada pel Museu en el full de préstec. 
 
En tots els casos, amb afiliació o sense, el Museu es reserva el dret de publicar els noms de les persones 
que no han retornat el material, i comunicar-ho a centres que custodien col·leccions de ciències naturals.  
 
El Museu es reserva el dret d’excloure aquestes persones del serveis públics del propi centre: consulta i 
préstecs del fons patrimonial. 
 
Davant d’incompliments flagrants o reiterats, el Museu es reserva el dret d’emprendre les accions que 
consideri oportunes per recuperar el material prestat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura del tècnic:                             Signatura del rebedor del préstec: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Museu de Ciències Naturals de la Barcelona 
Passeig Picasso, s/n. 08003 BARCELONA 
 
Laboratori de Natura  Telèfon 93 256 22 00. Fax 93 310 49 99 
Museu Martorell  Telèfon 93 256 22 22. Fax 93 319 93 12 
 

www.bcn.cat/museuciencies 
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