
 

 

NORMES DE VISITA 
 
1. L’entrada es realitzarà pel control de seguretat de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) on es requerirà 

documentació identificativa. A l’entrada es proporcionarà als visitants una targeta identificativa que 
hauran de portar visible en tot moment. 
 

2. La consulta de les col·leccions es farà d’acord amb el personal o responsable de l’herbari. 
 

3. No es permet l’entrada de plecs a l’herbari sense criotractament previ per tal d’evitar infeccions. 
Qualsevol espècimen de fora de l’IBB que es vulgui estudiar s’ha de congelar prèviament durant 48 
hores a les dependències del herbario.  
 

4. Els espècimens no es poden treure de l’IBB si no es presenta una carta de petició formal de préstec 
avalada per una institució reconeguda. 
 

5. Es poden utilitzar els llibres i revistes de consulta disponibles a l’herbari. Aquests diccionaris, flores i 
similars no poden sortir del recinte de l’IBB sota cap concepte. 
 

6. La porta de l’herbari ha d’estar sempre tancada per tal de conservar les condicions de la sala. 
 

7. No es permet menjar, beure o fumar ni a la sala de consulta ni a l’herbari. 
 

8. Al final de cada sessió, els espècimens consultats s’han de deixar al lloc acordat amb el personal de 
l’herbari. 
 

9. Es prega als visitants que omplin el full de registre de visites de l’herbari sempre que es consultin 
plecs. S’anotaran les dades de l’usuari, la data de visita, el material consultat i el motiu de l’estudi. 
 

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

autorització expressa i sempre sota la supervisió del conservador de l’herbari. Consulteu les normes de 
mostreig destructiu per a més informació. 
 

11. Sota cap concepte es canviaran els plecs de camisa. Si s'observa qualsevol error es notificarà al 
personal de l'herbari. 

 
12. No es permet deixar plecs desendreçats sobre les taules. 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 

 
13. 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. Caldrà indicar quins són els plecs revisats al 
personal de l’herbari. 
 

14. 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 
identificar l’etiqueta de revisió corresponent a cada espècimen. 
 

15. 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  
 
16. 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).  
 

17. Es necessari sol·licitar autorització per realitzar fotografies dels plecs. En el cas dels herbaris 
històrics (excepte la col·lecció Sennen) no es permet fer fotografies amb flash. 
 

18. 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’IBB. 

 
 

 
 


