
 
 

 

NORMES DE PRÉSTEC 
 
1. En rebre el material es prega la verificació del contingut i l’enviament del justificant de recepció 

mitjançant la devolució d’una de les còpies degudament completada i signada. 
 

2. Els préstecs es realitzen per un període d’un any però s’agrairà la seva devolució en el termini més 
breu possible. Si es necessari, es podrà sol·licitar una pròrroga abans del venciment del préstec. 
 

3. Es prega tenir cura que el material d’herbari es conservi en bon estat i sigui retornat en les condicions 
rebudes. Cal també cuidar l’embalatge per assegurar-ne la bona conservació durant el retorn del 
préstec. 
 

4. Els tipus nomenclaturals i les col·leccions històriques estan exclosos de préstec (excepte la 
col·lecció Sennen). En el cas dels tipus s’enviarà una reproducció digital. Qualsevol revisió s'ha de 
comunicar per correu electrònic al conservador. 
 

5. Està prohibit subrogar préstecs i, per tant, no es podran treure els plecs de la institució receptora del 
préstec. 
 

6. L’incompliment d’aquestes normes condicionarà l’enviament de posteriors peticions. 
 

 
NORMES SOBRE LA MANIPULACIÓ DELS PLECS 
 
7. No es portarà a terme cap preparació, neteja, extracció o dissecció d’espècimens d’herbari sense 

autorització expressa del conservador de l’herbari. Consulteu les normes de mostreig destructiu per a 
més informació. 
 

8. Sota cap concepte es canviaran els plecs de camisa, de manera que els plecs han de ser retornats en 
les seves carpetes originals. 
 

9. Cal tractar els plecs amb la màxima cura i no es poden passar com s’hi fossin les pàgines d’un llibre 
(no es poden capgirar). 

 
 
NORMES SOBRE LA REVISIÓ DELS PLECS 
 
10. Es prega als especialistes que utilitzin etiquetes de revisió per a afegir qualsevol anotació al plec, tot 

indicant el seu nom, la data de revisió i la institució de procedència. En cap cas s’ha d’escriure ni fer 
marques a les etiquetes que ja estiguin en el plec.  
 

11. En cas de detectar l’existència de més d’un tàxon en el plec i per la seva correcta identificació, 
s’escriurà amb llapis un número o lletra al costat de cada espècimen, el mateix que s’utilitzarà per a  
identificar l’etiqueta de revisió corresponent a cada espècimen. 
 

12. Si de l’estudi del material consultat se’n deriva un nou estatus taxonòmic o alguna informació 
rellevant que modifica el valor científic de l’exemplar s’haurà de comunicar al personal de l’herbari. 

 
 
NORMES SOBRE PUBLICACIONS I FOTOGRAFIES  
 
13. Per a descriure i citar espècimens en qualsevol publicació cal anotar l’acrònim BC i el número 

d’espècimen corresponent (per als herbaris històrics, BC-“herbari històric”- número de plec).  
 

14. Es necessari autorització per a realitzar fotografies dels plecs.  
 

15. Les publicacions que s’hagin basat en material d’herbari BC haurien d’incloure un agraïment a 
l’herbari. A més, seria recomanable enviar una còpia d’aquestes publicacions a la biblioteca de 
l’Institut Botànic de Barcelona (IBB). 

 


