
El beneficiari,
Nom: 
NIF: 
Adreça1:
Tel:
E-mail:

El proveïdor,
Fundació Miquel Agustí
NIF: G64732514
Plaça Sant Roc, 1, 08201 Sabadell
Tel.: 93.552.12.28
E-mail: recerca@fundaciomiquelagusti.cat
www.fundaciomiquelagusti.cat

Declaren,
• Que ambdues entitats/empreses tenen objectius comuns en relació a la conservació de 

l’agrobiodiversitat catalana, i més específicament en relació a l’ús dels recursos 
fitogenètics locals en agricultura.

• Que el material que es transfereix no té cap llicència comercial ni cap tipus de 
propietat intel·lectual. 

• Que els materials que es transfereixen mitjançant aquest acord són de naturalesa 
experimental i poden tenir propietats no conegudes. 

El beneficiari manifesta que,
• Ha rebut de la Fundació Miquel Agustí el material vegetal descrit a l’Annex I sense cap 

cost.
• Per tots aquells resultats publicables que es puguin derivar de l’ús del material vegetal 

transferit, el beneficiari farà esment de la col·laboració del proveïdor. 
• Assumeix qualsevol responsabilitat per reclamacions per danys fets a terceres parts 

que es pugin derivar de l’ús, emmagatzematge o disposició del material. El material 
transferit té naturalesa experimental i el seu ús queda restringit a la realització de 
proves de camp a les instal·lacions del beneficiari, sense perjudici de que s’hagin de 
complir les obligacions determinades per les administracions competents.

El proveïdor manifesta que,
• El material vegetal transferit prové del Banc de Germoplasma de la Fundació Miquel 

Agustí/Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, i pertany a la col·lecció de recursos 
fitogenètics conservats ex situ per l’entitat, provinent de col·lectes realitzades entre 
els agricultors de Catalunya.

• El material ha estat prèviament desinfectat, seguint el protocol estandarditzat de 
desinfecció de llavor de tomàquet (trisodi fosfat 10%, 3 hores; termoteràpia, 80ºC, 24 
hores), no obstant no s’ofereixen garanties comercials respecte a la sanitat del 
material.

• 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.

Acord de transferència de material vegetal
Banc de Germoplasma Fundació Miquel Agustí/Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
Campus del Baix Llobregat, Castelldefels

1L’enviament de les llavors es farà per correu postal a l’adreça indicada.



Annex 1. Llistat de material vegetal
Espècie Codi de 

l'entrada
Solanum 

lycopersicum L.
Solanum 

lycopersicum L.
Solanum 

lycopersicum L.
Solanum 

lycopersicum L.
*Nota: afegeix tantes línies com requereixi la teva sol·licitud.

El proveïdor El Beneficiari

Nom, lloc i data de signatura

Acord de transferència de material vegetal
Banc de Germoplasma Fundació Miquel Agustí/Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
Campus del Baix Llobregat, Castelldefels

1L’enviament de les llavors es farà per correu postal a l’adreça indicada.


