
  

 
 

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 al responsable de la col·lecció s'ha de fer sempre per escrit en paper amb 
capçalera de la institució sol·licitant. Si la petició la fa un estudiant pre o postdoctoral, també ha 
d'estar signada pel responsable del projecte de recerca, el qual es responsabilitza del compliment 
dels compromisos descrits en aquestes directrius. 
 
La petició ha d’incloure com a mínim la informació següent: 
 
- Un breu resum de la recerca que es pretén realitzar, on s'indiquin clarament els motius pels quals 

es necessiten les mostres del Museu, els objectius de l’estudi, les tècniques de laboratori 
previstes i la viabilitat que el projecte es dugui a terme a mitjà termini. 
 

- Les dades del sol·licitant: nom i cognoms, institució, adreça postal, telèfon, fax, adreça 
electrònica. 
 

- Les mostres que se 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 per l'investigador responsable.  
 
 
 
AVALUACIÓ DE LA PETICIÓ 
 
Les peticions s'avaluen d’acord amb els criteris següents: 
 
- La quantitat i qualitat del material disponible dins 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'atén 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. 
 

- Referenciar els exemplars utilitzats amb el seu número de registre en totes les publicacions 
científiques que se’n derivin. Totes les publicacions on s’hagi utilitzat mostres del MCNB han 
d'esmentar la institució "Museu de Zoologia de Barcelona - Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona" o "Museu de Geologia de Barcelona - MCNB" (substituint "Geologia" de "Zoologia" 
quan sigui necessari). Així com els número que identifica cada espècimen a la col·lecció, format 
per l’acrònim oficial ("MGB" o "MZB", respectivament) seguit pel número de registre. 
 

- Publicar les seqüències obtingudes a partir d’exemplars del museu al GenBank i informar el 
Museu del número d’accés d’aquestes seqüències.  
 

- Enviar al Museu dues còpies dels treballs publicats. 
 
 
 
 
Signatura de l'investigador responsable: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Museu de Ciències Naturals de la Barcelona 
Passeig Picasso, s/n. 08003 BARCELONA 
 
Laboratori de Natura, Zoologia. Telèfon 256 22 00. Fax  93 310 49 99 
 
Museu Martorell, Geologia. Telèfon 93 256 22 22. Fax 933199312 

 
www.museuciencies.cat 
 

https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?C=Y3UjfVAvZkGk-8w6H9ox0o3rhphbPNBIpZqFgCkDaEva3X6ULT8UCC1f9KlbZBC3H7NzwZFk3pk.&URL=http%3a%2f%2fwww.museuciencies.cat

