
 
 

BIBLIOTECA	de	llavors	a	la	BCBL	
 
El projecte pretén aprofitar els àmbits d’expertesa de  la Biblioteca del Campus del Baix  Llobregat 
(BCBL), especialitzada en fons d’agricultura;  la Fundació Miquel Agustí (FMA), entitat  impulsada per 
la Universitat Politècnica de Catalunya  i  l’Ajuntament de Sabadell que treballa en  la conservació  i  la 
millora de les varietats agrícoles tradicionals catalanes; i l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
(ESAB), centre de formació  i recerca en agronomia, per  impulsar un servei  innovador de préstec de 
llavors de varietats agrícoles tradicionals catalanes.  
 
Les sinèrgies entre les 3 institucions permetran dur a terme aquest projecte ambiciós on  cadascú te 

la  seva  funció:  l’ESAB  disposa  de  parcel∙les  agrícoles  al  recinte  del  Campus  del  Baix  Llobregat,  la 

major part d’elles cultivades pels estudiants; la FMA,  facilitadora de les llavors,  disposa d’un banc de 

germoplasma on  es  conserva una  gran part de  la  variabilitat  existent  en  les  varietats  tradicionals 

d’horta  i  finalment  la BCBL, plataforma de divulgació de  la  ciència agronòmica, amb potencial per 

connectar l’aprenentatge i  la recerca. 

La biblioteca de  llavors no hagués estat possible sense  la col∙laboració desinteressada de Futureco 

Bioscience que ha aportat la nevera per la conservació de les varietats vegetals.  

Objectius	
 
Establir un catàleg de llavors de varietats tradicionals catalanes en servei de préstec al qual hi pugui 
accedir la comunitat universitària UPC. En paral∙lel es pretén: 
a) donar suport a les activitats que els estudiants realitzen als camps de pràctiques de l’ESAB. 
b) crear sinèrgies entre els diferents centres del Campus del Baix Llobregat 
c)  conscienciar  l’entorn  universitari  sobre  sostenibilitat  i  sobre  la  vàlua  de  l’agrobiodiversitat  en 
temes de seguretat alimentària 
d)donar visibilitat a la tasca que es realitza des dels diferents centres BCBL, ESAB, FMA) 

 

Característiques			
 
El  servei  s’ofereix  a  la  comunitat universitària de  la UPC  en  general  i  als  estudiants de  l’ESAB  en 
particular amb finalitat exclusivament acadèmica i es regeix per les “Condicions del Servei de Préstec 
de Llavors a la Biblioteca del Campus Baix Llobregat”. 
L’usuari pot endur‐se en préstec un màxim de 5 espècies diferents sense perjudici de la quantitat de 
documents  que  tingui  en  préstec.    És  a  dir,  les  llavors,    no  comptaran  a  efectes  de  tipus  de 
documents alhora de fer el préstec  

Condicions	del	servei	de	préstec	de	llavors	a	la	BCBL	

 Els usuaris de la comunitat UPC que ho desitgin sol∙licitaran el servei al mostrador de préstec 

de la Biblioteca i s’hauran d’identificar amb el carnet de la UPC. 

 Tots  els  usuaris  que  vulguin  tenir  accés  a  aquest  servei  s’hauran  de  registrar  signant  el 
Contracte/acord del Servei de préstec de  llavors  (vegeu Annex 1) al mateix mostrador de 
préstec de la Biblioteca.  

 La validesa de l’acord/contracte es regirà per la vinculació de l’usuari amb la UPC   
 El període de préstec per sobre de llavors serà  d’un any   
 Les llavors es podran plantar als horts de l’ESAB i allà on decideixi l’usuari  
 Serà motiu de sanció fer un ús comercial de les llavors o fruïts, així com modificar‐les.  La 

sanció aplicable serà la suspensió del privilegi de préstec de llavors per l’any acadèmic.   
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Material	vegetal	
 

 El material vegetal que es presta és de naturalesa experimental i pot tenir propietats no 
conegudes. Es prestarà dins d’un sobre de paper identificat amb un codi de barres.  

 El sobre contindrà entre 10 i 50 llavors depenent de l’espècie vegetal de la que es tracti.  
 El material que es presta no té cap llicència comercial ni cap tipus de propietat intel∙lectual.  

 El material vegetal que es presta prové de la Fundació Miquel Agustí ( veure annex 2). 

	
Usuaris		
 
Són usuaris d’aquest servei tots els membres de la comunitat universitària de la UPC.  Es distingeixen 
però dos tipus d’usuaris: 
 

 Usuaris tipus A: s’inclou en aquesta categoria el PDI  i els estudiants de l’ESAB que disposen 
d’una  parcel∙la  als  camps  de  pràctiques  de  l’ESAB.  Els  usuaris  pertanyents  a  aquesta 
categoria  s’hauran  de  comprometre  a  retornar  una  quantitat  de  llavors  (Annex  2),    en  el 
termini d’una anualitat des del moment de  la recepció de  la  llavor. Per tal de que  la  llavor 
retornada es correspongui amb el tipus varietal original descrit en el catàleg, els usuaris tipus 
A hauran de  rebre una  formació  específica  sobre  sistemes de  reproducció de  les plantes, 
impartida per un investigador de la FMA (aquesta formació es farà en dues sessions anuals). 
Paral∙lelament, l’ESAB designarà un responsable especialitzat en temes de sanitat vegetal, el 
qual haurà de  fer un  seguiment dels  cultius destinats  a multiplicació de  llavor, per  tal de 
garantir que no existeix incidència en els cultius de patògens susceptibles d’ésser transmesos 
per  llavor. Finalment, els usuaris tipus A es comprometran a realitzar fotografies de  la part 
comestible de les varietats multiplicades, amb l’objectiu de millorar la documentació existent 
al catàleg de llavors. 
 

 Usuaris tipus B: en aquesta categoria estan inclosos la resta de personal amb vinculació amb 

la  UPC  (PAS,  PDI,  estudiants).  Els  usuaris  tipus  B  podran  gaudir  del  servei  de  préstec  i 

retornar  la mateixa quantitat de  llavors que els usuaris  tipus A,  sempre  i quan garanteixin 

que el seu ús no és per finalitats productives ni comercials.  

Per fer ús del servei de préstec de llavors tots els usuaris han d’haver signat el Contracte/acord del 

Servei de préstec de llavors (Annex 1) 

 

Responsabilitats	
 
L’usuari és responsable del retorn del material vegetal en un sobre de plàstic, el mateix sobre que se 
li va prestar. La biblioteca disposa de sobres en el cas de que l’original s’hagi extraviat.  Depenent del 
tipus de llavor la quantitat de llavors a retornar pot variar (Annex 2 ). 
 

Els usuaris tipus A han de lliurar les fotografies en format (.jpg). 
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Annex 1: Contracte de préstec de llavors de la BCBL 

 

Contracte de préstec de llavors de la BCBL 

 

Préstec de llavors per part de la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat i  

El Sr./Sra. ................................................................................................................., actuant en nom 

propi, amb DNI núm. ............................,MANIFESTO: 

1. Que amb data d’avui,  he acordat fer ús del servei de préstec de llavors (Annex 1)  a la Biblioteca 

del Campus del Baix Llobregat (BCBCL), i en conseqüència consto registrat com a usuari del servei. 

 

2. Que aquest acte em dóna dret a gaudir del servei de préstec de llavors mentre tingui una 

vinculació a la UPC . 

 

3. Que la BCBL es compromet a lliurar‐me en règim de préstec un sobre amb llavors. 

 

4. Que el material que es presta no té cap llicència comercial ni cap tipus de propietat intel∙lectual.  
 
5. Que els materials que es presten mitjançant aquest acord són de naturalesa experimental i poden 
tenir propietats no conegudes. 
 
6. Que el material vegetal no ha estat prèviament desinfectat; en cas escaient, i per tal de 
garantir l’absència de transmissió de patògens a través de llavor, es recomana realitzar 
els tractaments corresponents per cada espècie vegetal. 
 
7. Que no existeix cap tipus de garantia sobre el material, tant en allò referent a la seva 
aptitud agronòmica com al seu valor comercial per a propòsits específics. 
 
8. Que assumeixo qualsevol responsabilitat per reclamacions per danys fets a terceres parts que es 
pugin derivar de l’ús, emmagatzematge o disposició de les llavors.  
 
9.  Que  per  tots  aquells  resultats  publicables  que  es  puguin  derivar  de  l’ús  del material  vegetal 
prestat, l’usuari farà esment de la procedència de les llavors. 
 
10. Que el préstec esmentat es regirà pel previst a la normativa del servei de préstec de llavors a la 

BCBL en les següents CLÀUSULES, que com a usuari del servei accepto expressament: 
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Normativa del servei de préstec de llavors a la BCBL 

 

PRIMERA: El préstec es realitzarà per un període màxim d’un any. 

 

SEGONA:  Pot  endur‐se en préstec un màxim de 5 espècies diferents sense perjudici de la quantitat 

de documents que tingui en préstec.  

 

TERCERA:  L’ús  de  les  llavors  queda  restringit  a  la  realització  de  proves  de  camp  a  la  UPC  o  on 
decideixi  l’usuari,  sense  perjudici  de  que  s’hagin  de  complir  les  obligacions  determinades  per  les 
administracions competents. 
 
QUARTA:   No  es  farà  un  ús  comercial  de  les  llavors  ni  dels  seus  fruits,  ni  es modificaran  de  cap 

manera.  En aquestes circumstàncies s’aplicaran les sancions de la clàusula setena.  

 

CINQUENA:  El retorn de les llavors es farà en el mateix sobre de paper que anirà identificat amb un 

codi de barres.  

La BCBL disposa de sobres addicionals per si no és possible retornar l’original.  

 

SISENA: En el cas de PDI i estudiants de l’ESAB que disposin d’una parcel∙la als camps de pràctiques 

de l’ESAB es comprometen a realitzar fotografies de la part comestible de les varietats multiplicades, 

amb  l’objectiu  de  millorar  la  documentació  existent  al  catàleg  de  llavors  i  lliura‐les  a 

biblioteca.cbl@upc.edu en format (.jpg) durant el període que l’usuari tingui en préstec les llavors.  

 

SETENA:   Són motius de sanció:  fer un mal ús de  les  llavors o dels  fruits  (modificar‐les, vendre‐les, 

etc...)  i no retornar    les  llavors dins del període establert . En el primer cas es suspendrà el privilegi 

del servei de préstec de llavors permanentment  i en el segon cas es retirarà durant  un mes.   

 

I en prova de conformitat signo el present document. 

 

 
 

Signatura:                                  

 

 

 

 

Castelldefels,               de                                     del 20   
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Annex 2: Taula de material vegetal 

Espècie 
(nom 
comú)  Espècie (nom científic) 

Nombre de 
llavors per 

gram 
Anys de 
viabilitat 

Nº 
llavors 
en 

préstec 

Nº 
llavors a 
retornar 
(mínim)

      Mín.  Màx.          

 
Albergínia  Solanum melongena L.  200  250  6 a 10  20  100 
Blat de 
moro  Zea mays L.  4  10  2 a 3  10  50 
Bleda  Beta vulgaris L.  35  63  6 a 10  20  100 
Bròquil  Brassica oleracea var. italica L.  283  362  5 a 10  20  100 
Carbassa  Cucurbita sp.  5  20  6 a 10  10  50 
Carbassó  Cucurbtia pepo L.  5  20  6  10  50 
Ceba  Allium cepa L.  247  459  2 a 4  50  200 
Cigró  Cicer arietinum L.  2  3  4  10  20 

Cogombre  Cucumis sativus L.  30  35  5 a 10  10  20 
Col  Brassica oleracea var. acephala L.  212  300  4 a 10  50  200 

Enciam  Lactuca sativa L.  1000  1600  3 a 8  50  200 
Escarola  Cichorium endivia L.  510  700  8  50  200 
Fava  Vicia faba L.  0,5  1  6 a 10  10  20 
Meló  Cucumis melo L.  8  9  5 a 10  10  50 

Mongeta  Phaseolus vulgaris L.  1  9  3 a 5  20  100 
Pebrot  Capsicum annuum L.  138  285  3 a 8  20  100 
Pèsol  Pisum sativum L.  3  6  3  15  50 

Síndria 
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. 

& Nakai  4  7  6  10  50 
Tomàquet  Solanum lycopersicum L.  300  400  4 a 10  20  100 

Nota: extret de Cedricat (2011) Manual de producció ecològica de llavors i planter 
hortícoles. Aprodisca, Montblanc (Catalunya). 
 

 


