
 

        

POLÍTICA D’ADQUISICIONS A L’HERBARI DE L’INSTITUT BOTÀNIC DE BARCELONA 

Els herbaris són col·leccions biològiques que conserven una representació ordenada amb criteri 
científic de la diversitat de plantes que es troben a la Terra. El coneixement que tenim sobre el món 
vegetal es basa, en darrer terme, en aquestes col·leccions. Els herbaris són també el destí natural dels 
testimonis de les plantes utilitzades en treballs de recerca científica (tant de sistemàtica, moleculars o 
cariològics) com estudis d’inventari de la biodiversitat vegetal: sempre és necessari preservar 
exemplars que permetin revisions posteriors de la identificació de les mostres utilitzades. L’herbari de 
l’Institut Botànic de Barcelona (BC) vol conservar aquest patrimoni natural com a testimoni del passat i 
del present. 

La funció principal de la col·lecció i, ineludible, és la de ser una col·lecció científica que dóna servei a la 
comunitat de científics d’arreu. A diferència d’altres tipologies de col·leccions, les col·leccions de 
ciències naturals requereixen un creixement continuat en el temps, ja que cal mantenir sèries de 
mostres representatives de diferents llocs i que siguin testimoni any a any del que hi ha a la natura. 

L’ herbari BC es compromet a conservar, custodiar i donar accés a totes les col·leccions que es vagin 
adquirint. 

Encara hi ha mancances a la col·lecció pel que fa a la representativitat del territori, llocs de recol·lecció 
i taxons poc representats. Així doncs la present política té com a objectius determinar en quins àmbits 
cal que creixi la col·lecció per a assolir una representació del que hi ha al territori d’influència de 
l’herbari BC.  

La Política d’Adquisicions de l’herbari BC es basa en tres punts: 

- la col·lecció ha de tenir un ús i un destí científic 
- la demarcació territorial que engloba és bàsicament la Mediterrània Occidental  
- la representació taxonòmica ha de ser la màxima possible dins l’àrea estudiada, amb la 

màxima representació possible de la variabilitat morfològica de tots els taxons 
 

Criteris d’acceptació 

L’herbari de l’Institut Botànic de Barcelona només acceptarà material del que pugui garantir la 
conservació a mig i llarg termini i que estigui en bones condicions. 

L’herbari BC només acceptarà material de col·leccions que tinguin un clar interès en la recerca del 
propi Herbari i que tinguin les dades del seu origen espaial i temporal completes. Només s’adquirirà 
material interessant pel seu valor científic, històric o cultural, valorant la seva raresa o singularitat, o 
interessant des del punt de vista expositiu i pedagògic. 

L’herbari de l’Institut Botànic de Barcelona acceptarà donacions sempre i quan la titularitat de la 
propietat sigui clara. 

L’herbari BC custodiarà i classificarà tota la documentació que acompanya l’ ingrés de material de 
col·leccions, ja que demostra la seva legalitat i és justificant davant de tercers. 

L’herbari de l’Institut Botànic de Barcelona es reserva el dret a decidir si els exemplars ingressen 
definitivament a la col·lecció. En cas afirmatiu, serà l’Herbari qui decideixi el destí: col·lecció científica, 
exposició o activitat pedagògica.  

L’herbari BC admetrà material sempre i quan s’hagin respectat les normatives vigents sobre protecció 
de patrimoni natural (Unió Europea, Estat Espanyol, i Comunitat Autònoma de Catalunya). 

 



 

        

En termes generals és d’interès per l’Herbari: 

- flora bàsicament de la Mediterrània Occidental  
- material de qualsevol area geogràfica a la qual els investigadors de l'Institut o els seus 

col·laboradors portin a terme els seus treballs de recerca 
- conservació d’espècies invasores i introduïdes ja que el nombre d’espècies ha augmentat en 

els darrers anys i algunes espècies estan encara per a estudiar i calen testimonis de material 
amb informació 

- exemplars Tipus, que segons les publicacions científiques s’han de dipositar en institucions 
públiques 

- testimonis de recol·leccions de projectes en els que ha participat l’Institut Botànic de 
Barcelona  

- espècimens d’espècies protegides que hagin causat baixa a la natura de forma natural 
- plecs de zones poc explorades dins de la Península Ibèrica i del Marroc 

 

El Procediment o protocol d’adquisició 

Les vies d’entrada més habituals són la recol·lecció i la donació. 

La recol·lecció directa forma part dels projectes de recerca del propi Institut Botànic de Barcelona, i la 
recol·lecció indirecta arriba a través de naturalistes i ciutadans que recol·lecten material durant les 
seves estades a la natura. Quan arriba material a través d’aquests canals és deure de l’herbari de 
l’Institut Botànic de Barcelona fer omplir el “Full d’ingrés de material botànic”. També es propiciarà 
l’ingrés de dades en format digital. 

Les donacions a l’herbari de l’Institut Botànic de Barcelona són oferiments de material per part 
d’institucions públiques o privades. En alguns casos la visita al material ofert serà la única garantia de 
qualitat, per això l’Herbari disposarà d’una partida econòmica per a “visitar col·leccions”. Aquestes 
visites comportaran l’elaboració d’un informe de la visita en el que s’aporti la màxima informació 
possible per a que l’Herbari pugui prendre la decisió d’adquirir o no el material visitat. 

 

Posicionament de l’Herbari de l’Institut Botànic de Barcelona sobre adquisició i devolució o 
restitució d’espècimens la titularitat dels quals sigui discutida. 

L’herbari no admetrà o retornarà al propietari legal tot aquell material en el que la documentació sigui 
incompleta i que no es demostri la propietat legal clarament. 

L’expurgació de material duplicat o material que no acompleix cap funció dins la col·lecció serà 
realitzada només en col·leccions totalment catalogades. Cal elaborar un informe anual de quin 
material s’ha donat de baixa durant l’any anterior. Les dades es faran constar a la memòria anual.  

 


