
 
 
 
 
 

 

 

Pla d'actuació del Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal 2019 

 

 Seguidament es detallen les actuacions previstes segons facin  referència a les 

col·leccions de l'herbari, a les bases de dades o a l'activitat del centre 

 

1. Fons i col·leccions: l'herbari   

 - Processar com a mínim el 50 % de les donacions rebudes durant l'any.  

 - Finalitzar l'inventari i l'ordenació de l'herbari de J. Texidor  

 - Redactar el protocol específic del servei de préstec de plecs d'herbari, segons el model 

de gestió per processos del CRAI 

  - Ampliar l'herbari docent de la biblioteca de la Facultat de Biologia amb exemplars de la 

llista d'espècies que cal conèixer per a l'assignatura de Botànica general del grau de Biologia 

   

2. Bases de dades 

 - Continuar la informatització de les col·leccions de l'herbari que encara estan pendents 

d'acabar: líquens i cormòfits  

 - Continuar la identificació i la digitalització dels exemplars tipus nomenclaturals 

 - Mantenir actualitzada la pàgina web de les bases de dades:   

  - publicar periòdicament els nous registres de la base de dades 

  - publicar noves imatges a l'herbari virtual 

 - Augmentar el nombre de registres al Banc de dades de biodiversitat de Catalunya, mínim 

30.000 

 - Iniciar la Cartografia dels hàbitats de Catalunya, versió 3 (2019-2023) 

 

3. Activitats del CeDocBiV 

 - Organitzar visites a l'herbari dels estudiants dels graus de Biologia, Farmàcia i Ciències  

del mar 

 - Organitzar una visita a l'herbari per als membres de l'IRBio 

 - Organitzar una activitat per a la Setmana de la Ciència. 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

1. Herbari 

Processar com a mínim el 50 % de les donacions rebudes durant l'any  Nombre plecs informatitzats / Nombre de plecs rebuts 

Acabar inventari de l'herbari Texidor  Nombre de plecs total 

Redactar el procés del servei de préstec de plecs d'herbari, d'acord amb el sistema de 
processos del CRAI 

Document amb la descripció del procés 

Ampliar l'herbari docent Nombre de plecs incorporats 

2. Bases de dades 

Continuar la informatització de les mostres de l'herbari Nombre de plecs informatitzats 

Continuar la identificació i digitalització dels exemplars tipus nomenclaturals Nombre de plecs digitalitzats 

Publicar periòdicament els nous registres de la base de dades Nombre de plecs publicats  

Publicar noves imatges a l'herbari virtual Nombre d'imatges publicades  

Augmentar el nombre de registres al Banc de dades de biodiversitat de Catalunya Nombre de registres publicats 

Completar la cartografia d'hàbitats a escala 1:10.000 
Nombre de mapes elaborats 

Iniciar la cartografia dels hàbitats de Catalunya, versió 3 (2019-2023) 
Nombre de mapes elaborats 

3. Activitats  

Organitzar visites a l'herbari dels estudiants dels graus de les Facultats de Biologia, de Farmàcia 
i de Geologia (Ciències del mar) 

Nombre de visites 

Organitzar una visita a l'herbari per als membres de l'IRBIO - 

Organitzar una activitat per a la Setmana de la Ciència. - 


