
  

Directrius per a la cessió de mostres del Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona amb finalitat d’anàlisi 
 

L’ús de mostres biològiques o geològiques per a realitzar anàlisis comporta, en molts casos, 
modificar la integritat dels espècimens. Per tant la cessió de mostres del Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona (MCNB) amb finalitat d’anàlisi està sotmesa a les directrius següents.  
 
TRAMITACIÓ DE LA PETICIÓ   
 
La petició formal adreçada a la persona responsable de la col·lecció del MCNB es farà per 
correu electrònic des d’una adreça electrònica oficial de la institució sol·licitant, anirà signada 
pel responsable del projecte, qui es responsabilitza del compliment dels compromisos 
descrits en aquestes directrius. Constarà clarament el nom de l’estudiant pre o postdoctoral 
que participi, com a persona de contacte.  
 
La petició ha d’incloure com a mínim la següent informació: 
 
- Un breu resum de la recerca que es vol realitzar on s'indiquin clarament els motius pels 

quals es requereixen mostres de la col·lecció del MCNB, els objectius de l’estudi, les 
tècniques de laboratori previstes i la viabilitat que el projecte es dugui a terme a curt i 
mitjà termini.  
 

- Les dades de la persona responsable del projecte i de la persona de contacte, si n’hi ha: 
nom i cognoms, institució, adreça postal, telèfon, adreça electrònica. 

 
- Les mostres que es sol·liciten, d’acord amb la informació facilitada pel Museu, amb 

indicació de la quantitat de mostra requerida i el tipus d’enviament o transport previst. 
 

La petició s'ha d'acompanyar d'una còpia d’aquestes directrius signada també per 
l'investigador responsable.  
 
 
AVALUACIÓ DE LA PETICIÓ 
 
Les peticions s'avaluaran d’acord amb els següent criteris: 
 
- La quantitat i qualitat del material disponible a la col·lecció. El Museu es reserva el dret 

de denegar la cessió de la mostra si això posa en perill la conservació o el posterior 
estudi de la col·lecció.  
 

- En el cas d’espècies protegides, la petició s'atendrà seguint les normatives legals que 
afecten la  protecció d’espècies animals.  

 
- Les garanties donades per l’investigador responsable pel que fa a la capacitat del grup 

sol·licitant d’acomplir el projecte en el termini establert. 
 
 
COMPROMISOS  
 
El sol·licitant es compromet a: 
 
- Utilitzar les mostres solament amb les finalitats descrites a la petició. 

 



  

- No fer cap ús comercial de les mostres ni obtenir-ne patents o llicències sense permís 
escrit del Museu. 

 
- No donar a terceres persones la totalitat o part de la mostra, ni l’extracció de material 

feta, sense permís per escrit del Museu. 
 
- Tornar al Museu la porció de mostra no utilitzada i, en casos d’anàlisi genètica, fer arribar 

una alíquota de l’extracte d’ADN. 
 
- Publicar les seqüències obtingudes a partir d’exemplars del Museu al GenBank i informar 

el Museu del número d’accés d’aquestes seqüències.  
 
- Referenciar els exemplars utilitzats a totes les publicacions que es derivin de l’estudi, 

indicant l’acrònim MGB o MZB i el  número de registre. 
 

- Totes les publicacions on s’hagi utilitzat mostres del MCNB han d'esmentar la institució 
"Museu de Zoologia de Barcelona - MCNB o "Museu de Geologia de Barcelona - 
MCNB".  

 
- Enviar al Museu les referències del treballs publicats o la versió digital d’aquests. 
 
 
Signatura de l'investigador responsable: 
 
 
 
 
 
Nom i cognoms 
Centre de Recerca o universitat 
 
Data:  
  
 
 
 
 
 
 
 


