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SOL·LICITUD INTERNA O EXTERNA DE MOSTRES i CESSIÓ 

 

La cessió de mostres i dades associades és oberta a la comunitat científica nacional i 

internacional, qui haurà d’acreditar la necessitat del material biològic demanat i garantir un 

compromís de bones pràctiques en el camp científic i ètic. 

 

L’investigador sol·licitant ha d’omplir el formulari de sol·licitud de mostres que inclou el resum 

del projecte, un llistat específic dels objectius que es pretenen assolir, la rellevància del 

projecte dins la línia de recerca al que estarà vinculat i la font de finançament. S’adjuntarà 

memòria tècnica del projecte a realitzar amb les mostres i certificat del Comitè d’Ètica on 

tindrà lloc la realització del projecte. 

 

El circuit d’informació, procediments generals i documentació relacionada que gestiona el 

Biobanc inclou: 1. recepció de la sol·licitud, 2. tramesa, 3. resolució per part dels Comitès 

Científic i Ètic del Biobanc , 4. obtenció del certificat, 5. elaboració dels Acords de Cessió i 6. 

pressupost relacionat.  

 

Si el resultat (avaluació del Comitès) és favorable, i per tant la sol·licitud implica la cessió de 

mostres i dades a tercers, el responsable sol·licitant haurà d’acceptar una sèrie de 

compromisos: 

- Garantir les condicions de bioseguretat associades a les mostres i al personal que 

hi treballa.  

- Les mostres s’empraran únicament per a les finalitats previstes i aprovades.  

- Prohibició de cessió  de les mostres no aprovada prèviament. 

- Informar al Biobanc sobre els resultats globals obtinguts amb aquelles mostres. 

- Guardar els resultats generats durant els temps preestablert. 

- Mencionar l’origen de les mostres a les publicacions que es puguin generar.  

- Compromís de destruir o retornar al Biobanc el material excedent un cop finalitzat 

el projecte d’investigació.  

- Sufragar les despeses de procediment i envio de la mostra.  

 

Aquesta informació i la addicional requerida, vindrà detallada a l’Acord (de Dipòsit o Cessió) on 

també s’acordarà la explotació dels drets de propietat intel·lectual e industrial que es generin  
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com a resultat de la investigació amb aquestes mostres. Aquest document té l’objectiu de 

consensuar les necessitats, drets i deures de totes les parts implicades. 

 

Una sol·licitud de mostres podrà ser denegada per una o més de les següents causes: 

- Que la sol·licitud no estigui ben complimentada, i no s’hagi esmenat en un període 

de temps acordat des de la petició de rectificació per part del Biobanc.  

- Que no s’aporti un certificat favorable del Comitè d’Ètica del centre on es 

desenvolupi l’activitat de l’investigador sol·licitant i/o no s’aprovi per part del 

Comitè d’Ètica del Biobanc (CEIC de l’HUGTiP).  

- La negativa per part del sol·licitant, a signar les condicions de cessió (MTA).  

- L’ incompliment de les condicions de cessió de mostres en una sol·licitud de 

mostres prèvia.  

- La no justificació adequada de la necessitat i/o nombre de mostres i dades 

sol·licitats. 

- Que el projecte sol·licitant es consideri reiteratiu respecte a estudis ja reportats i 

publicats.   

 

 


