Norma va de consulta de les col·leccions de l’Ins tut
Català de Paleontologia Miquel Crusafont
1.- El personal inves gador aliè al centre pot sol·licitar la consulta dels fons paleontològics
dipositats en les col·leccions de l’Ins tut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP)
d’acord amb la present norma va i amb el que estableix el Manual de Bones Pràc ques en la
Propietat Intel·lectual i Autoria Cien ca.
2.- La tramitació de les sol·licituds és responsabilitat del/de la gestor/a de col·leccions, així com
la potestat de dirimir qualsevol circumstància no expressada en aquesta norma va.
3.- Les visites a la col·lecció han de ser concertades an cipadament amb el/la gestor/a de
col·leccions. És imprescindible omplir el formulari de consulta [https://www.icp.cat/attachments/
colleccions/Formulari_consulta_colleccions_ICP.docx] on hi ha de constar el nom de la persona que
sol·licita la consulta, el mo u de la consulta, el material que es vol consultar així com el temps
es mat requerit. El/la gestor/a de col·leccions processarà la sol·licitud i, un cop aprovada,
concertarà la cita amb la persona interessada.
4.- La sol·licitud aprovada és individual i no es pot transferir a una tercera persona.
5.- La persona que fa la consulta es compromet a:
a) Conservar el material en les condiciones adequades, no treure’l de les instal·lacions
de l’ICP i retornar-lo en el mateix estat en el que se li ha lliurat.
b) No efectuar, sense permís previ, cap manipulació que pugui posar en risc l’estat de
conservació dels espècimens consultats.
c) No aplicar cap producte ni elaborar motlles dels espècimens consultats sense
l’autorització explícita del/de la gestor/a de col·leccions.
d) Comunicar al/la gestor/a de col·leccions qualsevol informació referida al material
objecte d’estudi que modi qui la seva assignació taxonòmica, la descripció d’un
element, la procedència, o qualsevol altra informació que sigui rellevant per a la
correcta ges ó dels fons del centre o la seva signi cació cien ca.
e) Respectar la integritat de les e quetes existents adjuntes als exemplars i no
modi car-les. Les observacions realitzades per la persona que fa la consulta es
faran constar en una nova e queta subministrada pel/per la gestor/a de
col·leccions de l’ICP en la que s’hi anotaran totes aquelles observacions que la
persona que fa la consulta consideri oportunes, així como el nom de qui les fa i la
data en que s’han fet.
f)

En el cas de fer fotogra es, el personal inves gador que fa la consulta ha de cedir al
centre una còpia electrònica de les mateixes, en el supòsit que se li demanin per
part del ICP.
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g) En el cas que es vulguin obtenir models tridimensionals dels espècimens, ja sigui
per fotogrametria, làser, llum blanca o altre sistema, la persona que fa la consulta

ho ha de comunicar i sol·licitar autorització escrita al /a la gestor/a de col·leccions
abans de fer-los. Aquesta sol·licitud haurà de ser aprovada pel gestor/a de
col·leccions qui donarà resposta per escrit. Els models 3D que es generin no es
podran compar r amb altres ins tucions o inves gadors, ni tampoc compar r-lo
en cap repositori de cap pus sense el consen ment previ i per escrit de l’ICP.
Sempre s’haurà d’entregar al/a la gestor/a de col·leccions còpia dels models 3D
generats (o en el seu defecte, les raw data generada si no s’han generat el model
3D). En el cas dels models ob nguts per tomogra a computada, sempre s’haurà de
lliurar una còpia de les raw data abans de la nalització de la consulta.
h) En cas que el material consultat sigui u litzat total o parcialment en una publicació,
el personal inves gador haurà d’enviar un exemplar de la publicació a l’ICP.
i)

El/la inves gador/a haurà d’emplenar un formulari proporcionat per la mateixa
Àrea de Col·leccions del ICP, degudament complimentat un cop hagi nalitzat la
consulta on s’especi caran els espècimens examinats.

6.- El/la gestor/a de col·leccions durà a terme les operacions d’entrega del material sol·licitat
pel personal inves gador. També procedirà a la seva devolució un cop la consulta hagi nalitzat.
No es pot accedir a les col·leccions sense l’acompanyament del/de la gestor/a de col·leccions
del centre o, en el seu defecte, per una persona responsable designada per l’Àrea.
7.- La present norma va està vinculada al que estableix el Manual de Bones Pràc ques en la
Propietat Intel·lectual i Autoria Cien ca sobre la propietat intel·lectual de les dades generades
a par r de la consulta. L’ICP re ndrà els drets d’autor (Copyright) de les dades generades
(rèpliques, models 3D i/o raw data la tomogra a computada) de la consulta efectuada. Així
mateix, l’ICP es reserva el dret d’u litzar aquestes dades per inves gacions pròpies, distribuirles a altres inves gadors/es o de publicar-les en repositoris digitals sense perjudici del crèdit
que correspongui a les persones que van generar les dades.
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