
 

 

 

MOSTREIG DESTRUCTIU: Normes i butlletí d’autorització 
 
En resposta a la seva petició de mostreig destructiu d’exemplars, es sol·licita que llegeixi les normes que la 
regulen i firmi el formulari de conformitat. 

1. Com a norma general, cap material serà separat del espècimen original sense el consentiment 
exprés i per avançat del conservador de l’herbari BC. L’investigador sol·licitant haurà de firmar 
l’autorització, assumint així tots els apartats de la present normativa. 

2. No es permet la retirada de material en els tipus nomenclaturals o en aquells tàxons que estiguin 
representats a l’herbari per poques mostres. 

3. Si el material disponible és adequat i posteriors estudis no es veuen compromesos per la retirada 
d’aquest material, es podran prendre mostres en la mínima quantitat necessària (fulles, pol·len, 
espores, etc.). Han d’extremar-se totes les precaucions per a no malmetre l’exemplar més de 
l’estrictament necessari. 

4. No es permet prendre mostres d’una manera repetitiva d’un mateix espècimen. Es podran 
considerar excepcions quan l’espècimen inclogui material addicional per propòsits específics, com 
extracció de DNA, mostres pol·líniques, llavors,... 

5. Els plecs mostrejats han d’incloure una etiqueta que indiqui el material usat, la naturalesa de 
l’estudi, el nom de l’invvestigador, la data de l’extracció i la institució a la qual pertany. En el cas 
d’extraccions de DNA s’ha d’incloure o enviar-se més tard el número d’accés a GenBank o a altres 
bancs genètics. 

6. Per a extraccions de DNA, es sol·licita que s’enviï per endavant el protocol d’extracció i la quantitat 
estimada del material. La petició serà revisada pel conservador i un especialista en tècniques 
moleculars de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB). 

7. Els resultats obtinguts, tant negatius com positius, hauran de ser comunicats i enviats a l’herbari BC. 
Això suposa que l’investigador ha de retornar a l’herbari qualsevol material gràfic (com dibuixos, 
fotografies de microscopi òptic o electrònic o referències de seqüències de DNA), codis de 
referència (número d’accés a GenBank o altres bancs genètics), preparacions microscòpiques (de 
pol·len, fulla, espores,...) o qualsevol material derivat de les mostres extretes (alíquota de DNA,...). 
Aquest material serà incorporat a l’herbari BC on quedarà disponible per futurs estudis i les 
pertinents referències creuades s’establiran entre el espècimen original i els materials producte dels 
estudis destructius. 

8. 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).  

9. 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. 

10. L’herbari BC no manté un historial dels tractaments soferts pels exemplars que conserva i per tant 
no pot garantir que el material que s’envia resulti adequat per la finalitat que se sol·licita. 

11. No es permet, sota cap concepte, fer ús comercial del material obtingut. En qualsevol cas, l’usuari 
es compromet a complir la legislació vigent al respecte. 

12. L’incompliment per part del sol·licitant d’algun d’aquests requisits especificats suposarà la rescissió 
de l’autorització de la sol·licitud així com la impossibilitat que s’atenguin eventuals noves peticions. 

 
Si accepta aquestes condicions, si us plau ompli les dades següents i enviï aquest document per duplicat al 
conservador de l’herbari BC, la Dra. Neus Ibáñez que li retornarà amb la deguda autorització.  
Nom i cognoms        
Institució       Data  
Firma 
 
Acceptat:  
Conservador BC       Data   
 
 


