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ACORD DE CESSIÓ DE NÚMEROS DE REGISTRE PER A EXEMPLARS QUE FORMARAN PART 
DE PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES: TIPUS I FIGURATS 
 
EXP. Núm. N__00000__
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El Dr./Dra. .....................................................amb DNI.................................... en qualitat d’investigador 
adscrit al centre de recerca / Facultat........................ de la Universitat 
................................................................ sol·licita XX números de registre de la col·lecció per als 
exemplars o lots següents (es llisten en aquest document o s’acompanya una llista): 
 
1)............................................... 
2).............................................. 
3) .............................................. 
 
El/la conservador/a assigna i comunica a l’investigador/a els números de registre per a cada exemplar 
o lot.   
 
L’investigador/a fa donació del exemplars anteriorment esmentats com a propietari legal. Es 
compromet a fer entrega dels exemplars en la data prevista: ................................  
 
 
Condicions en les que es cedeixen números de registre de col·leccions sense l’ingrés del 
exemplars. 
 
El MCNB admet la sol·licitud de números de registre i els facilita per a exemplars que estaran 
referenciats en articles científics i que, en el moment de signar el present acord, estan en fase de 
publicació, especialment en treballs taxonòmics tal i com indica la recomanació 16C
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 de l’ICZN.   

 
El donant declara que la tinença dels exemplars no ha transgredit les normatives vigents sobre la 
protecció dels diversos recursos naturals (UE, Estat Espanyol, Comunitat Autònoma de Catalunya) i 
d’acord amb la normativa del protocol de Nagoya en el país d’origen de la recol·lecció. 
 
Quan l’article estigui publicat, l’investigador/a farà arribar els exemplars al conservador/a juntament 
amb l’article científic. Qualsevol endarreriment en la data d’entrega haurà de ser comunicat per escrit 
al conservador/a.  
 
En cas de no acompliment en la data prevista d’entrega, el conservador/a reclamarà per escrit a 
l’investigador/a l’entrega dels exemplars. Si passats tres mesos, encara no s’han rebut els exemplars, 
de nou el conservador/a els reclamarà per escrit.  
Fetes dues reclamacions escrites i davant l’incompliment per part de l’investigador/a, la Direcció del 
Museu reclamarà a la Facultat/Centre en nom de la qual ha presentat aquesta sol·licitud. I utilitzarà 
les vies que tingui a l’abast per a normalitzar i resoldre l’arribada de tots els exemplars. 
 
Informem que les seves dades seran tractades pel Consorci del Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona (Responsable del tractament) per la finalitat d’assignar els números de registre per a 
publicacions científiques i gestió dels exemplars donats. Es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació del tractament adreçant-se al 
Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Més informació a www.museuciencies.cat.  

 
Signat: 

 
 

Dr.Dra.  ...................    Dr.Dra.......................................... 
Conservador de XXXXXX   Centre de Recerca XXXX 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona Universitat de XXX 
 
Barcelona a ........de...........de..... 
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 Número d’expedient per a Adquisicions de l’any corresponent. 
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 http://www.nhm.ac.uk/hosted-sites/iczn/code/includes/page.jsp?nfv=&article=16#rec16C 

http://www.museuciencies.cat/

