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- La cessió de mostres haurà de ser informada positivament pels Comitès Externs del 

Biobanc (Ètic i Científic) i pel titular de la direcció científica. En aquells casos en que 
el Comitè d’Ètica  de la investigació també li correspongui emetre el dictamen relatiu 
al projecte serà suficient un únic dictamen. 

 
- La sol·licitud de cessió podrà ser denegada quan s’hagi informat desfavorablement 

per part d’algun dels comitès externs del Biobanc o per la persona titular de la 
direcció científica o quan la persona responsable de la investigació hagi incomplert 
algun dels compromisos i obligacions amb el Biobanc. 

 
- Les mostres emmagatzemades seran cedides a títol gratuït a tercers que les precisin 

amb finalitats d’investigació biomèdica però en la cessió es podrà repercutir els 
costos de manipulació, manteniment i transport de les mostres que li proporcioni el 
Biobanc. 

 
- Les mostres es lliuren de forma codificada i en condicions òptimes per a la seva 

utilització, d’acord amb els estàndards de qualitat del Biobanc, sense que aquest fet 
impliqui una garantia de que la investigació arribi als resultats previstos.  

 
 

 
L’ús d’aquestes mostres per part del receptor s’ha d’ajustar al previst per la Llei 14/2007 
d’Investigació Biomèdica, quedant expressament obligat el receptor a complir amb les 
següents obligacions: 
 

- Treballar en les condicions de bioseguretat establertes per la legislació vigent a 
l’utilitzar el material proporcionat pel Biobanc. 

 
- No realitzar cessions de mostres o dades no previstes en el projecte pel qual es 

sol·licita, ni utilitzar les mostres amb finalitats diferents. 
 

- Destruir o retornar al Biobanc el material sobrant un cop finalitzat el projecte 
 

- Assegurar la traçabilitat de les mostres i garantir la disponibilitat de la informació 
genètica que, si es dóna el cas, s’obtingui de l’anàlisi de les mateixes. 

 
- Mencionar la procedència de les mostres en tots els treballs que es realitzin utilitzant 

mostres del Biobanc amb la frase: “Work supported by the Xarxa de Bancs de 
Tumors de Catalunya sponsored by Pla Director d’Oncología de Catalunya (XBTC)” 
and IRBLleida Biobank (B.0000682) and PLATAFORMA BIOBANCOS 
PT17/0015/0027"   

 
- Assumir el compromís d’enviar al Biobanc IRBLleida una memòria de la investigació 

realitzada, així com una còpia dels articles científics publicats que es deriven de la 
investigació amb mostres del Biobanc. 

 
 

Al marcar amb una X aquesta casella         el investigador es compromet  a 
respectar les normes per l’ús de les mostres proporcionades. 
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