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REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI 
D’EXPERIMENTACIÓ ANIMAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I 
(Aprovat pel Consell de Govern, en la sessió núm. 23 de 24 de maig de 2012) 

Preàmbul 

El Servei d’Experimentació Animal, d’ara endavant SEA, de la Universitat Jaume I, 
dóna suport al personal investigador i docent de la institució, així com a altres 
institucions públiques o privades, que requereixen l’ús d’animals per a 
l’experimentació i/o docència. 

Capítol 1 

Naturalesa, objectius i finalitat 

Article 1 

1. El SEA és el centre autoritzat per a la cria, manteniment i distribució d’animals per 
a la investigació científica i la docència dels diferents departaments, instituts i 
serveis de la Universitat Jaume I, així com de qualsevol altre organisme públic o 
privat. 

2. Ha de complir les condicions que marque la legislació en matèria de protecció 
d’animals d’experimentació, així com qualsevol altra legislació que puga ser aplicada 
a la dita instal·lació i centre. 

3. Els objectius del SEA són: 

a. Facilitar totes les activitats que impliquen l’ús d’animals d’experimentació. 

b. Promoure el bon ús, l’atenció i el benestar dels animals amb fins 
d’investigació, docència i altres activitats científiques. 

c. Estabular animals obtinguts de centres subministradors autoritzats o, si 
escau, criats al centre.  

d. Proporcionar el lloc, les condicions i els requeriments necessaris, tant 
generals com especials, per a la realització de projectes d’investigació amb 
animals. 

e. Assegurar que els animals reben les atencions necessàries durant la seua 
estada a l’estabulari. 

f. Assegurar el compliment de les normes de funcionament intern com a 
requisit per a l’accés a les instal·lacions i l’ús d’animals: finançament de 
projectes, formalització de protocols per a investigació i docència, i valoració 
per part del Comitè Ètic de Benestar Animal del centre. 

Article 2 

1. El SEA està adscrit al Vicerectorat d’Investigació i Política Científica. 
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2. El SEA està supervisat per una comissió constituïda per una persona en 
representació de cada grup d’investigació usuari del SEA i la persona responsable 
del Servei. 

Article 3 

Usuaris o usuàries 

1. Pot tenir la condició d’usuari o usuària del SEA qualsevol membre del personal 
docent i investigador de la Universitat Jaume I, incloent-hi el personal en formació, 
que: 

a. Siga membre d’un grup d’investigació reconegut, la persona responsable 
del qual siga un investigador o investigadora de l’UJI. 

b. Forme part de l’equip investigador d’un projecte d’investigació la persona 
responsable del qual siga un investigador o investigadora de l’UJI. 

2. Qualsevol investigador o investigadora d’un altre centre que no reunisca alguna 
de les dues circumstàncies anteriors, pot realitzar una sol·licitud fonamentada a la 
comissió del SEA per tal de poder ser autoritzat per a adquirir la condició d’usuari o 
usuària. 

3. La comissió del SEA pot habilitar l’investigador o investigadora que ho sol·licite 
per a tenir la condició d’usuari o usuària durant un temps limitat.  

4. Per al control dels usuaris o usuàries, s’ha d’elaborar un registre general d’usuaris 
del SEA de l’UJI en el qual s’han d’inscriure els investigadors o investigadores 
autoritzats, els serveis i les àrees a què tenen accés, així com altres detalls sobre 
l’autorització.  

5. El dit registre s’ha d’actualitzar anualment i sempre que hi haja alguna sol·licitud 
de modificació.  

6. El registre general d’usuaris del SEA és responsabilitat de la comissió del SEA. 

7. Els usuaris o usuàries han de conèixer els principis bàsics per al tractament 
d’animals de laboratori, estar en possessió de l’acreditació corresponent, acollir-se a 
aquest reglament de funcionament intern i s’han de comprometre a complir totes les 
normes de funcionament. 

8. La formació i entrenament de l’estudiantat per al desenvolupament del seu treball 
experimental és responsabilitat de l’investigador o investigadora principal del grup al 
qual pertanya, qui ha de garantir l’ús adequat dels animals, de les instal·lacions i del 
material. 

9. L’execució de qualsevol activitat, treball d’investigació, curs, tesi doctoral, etc., 
que es realitze al SEA, ha d’estar emmarcada com a part constituent d’una línia 
d’investigació i/o docència els procediments experimentals de la qual estiguen 
aprovats pel Comitè Ètic de Benestar Animal de l’UJI. 

10. Sense cap excepció, la primera aproximació de col·laboració i ús de l’estabulari 
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s’ha de realitzar entre l’usuari o usuària i la Comissió del SEA. L’acord o el conveni 
de compromisos permanents o transitoris ha de quedar reflectit per escrit.  

Capítol 2 

Condicions d’ús i funcionament 

Article 4 

Accés al SEA 

1. La porta serà única, d’accés restringit i clarament identificable en l’edifici on estiga 
ubicat.  

2. Abans d’entrar a les sales cal equipar-se amb la vestimenta apropiada al corredor 
d’entrada: bata, pantalons, gorra i màscara. 

Article 5 

Formació dels usuaris o usuàries: 

1. És requisit indispensable per a poder treballar amb animals de laboratori, d’acord 
amb la legislació vigent, tenir l’acreditació corresponent, en funció de la tasca que es 
realitze, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació de la Comunitat 
Valenciana.  

2. Els nous usuaris o usuàries que no estiguen acreditats i necessiten treballar amb 
animals de laboratori, han d’estar acompanyats per usuaris o usuàries acreditats per 
a poder accedir al SEA.  

3. No es permet l’ús de cap tipus d’animal de laboratori a persones que no estiguen 
prèviament instruïdes en el seu maneig. L’investigador o investigadora principal 
respon de les conseqüències que es deriven de l’incompliment d’aquesta norma. 

4. El personal de l’estabulari pot ajudar en les intervencions amb l’animal que siguen 
més freqüents i senzilles de realitzar, com ara l’eutanàsia. 

5. Per a qualsevol aclariment que necessite l’usuari o usuària sobre el maneig de 
l’animal de laboratori, s’ha de posar en contacte amb la persona responsable i/o 
veterinari o veterinària de l’estabulari. 

Capítol 3 

Sobre l’ús d’animals i les instal·lacions 

Article 6 

Maneig de l’animal de laboratori 

1. El maneig d’animals d’experimentació s’ha de fer d’acord amb les normatives 
legals vigents sobre protecció dels animals utilitzats per a experimentació i altres fins 
científics, incloent-hi la docència, i és responsabilitat de l’usuari o usuària. 



Pàgina 4 de 10 

2. Cada usuari o usuària, una vegada acabat el treball amb l’animal 
d’experimentació, ha de deixar tot el que haja utilitzat totalment recollit i net, en 
condicions que permeten que siga utilitzat per un altre usuari o usuària. 

3. Quan es torne l’animal al seu lloc d’estabulació, després del procediment, s’ha de 
comprovar que té menjar, beguda i que la gàbia es troba ben tancada, amb el 
nombre correcte d’animals a l’interior, i amb la identificació correcta. 

4. Entre les funcions del personal de l’estabulari es troba el manteniment dels 
animals, la neteja de les gàbies i l’alimentació. En el cas que la investigació 
requerisca que els animals reben una atenció especial, és el mateix investigador o 
investigadora o un membre del seu grup, qui s’ha d’encarregar de realitzar-la i 
sempre sota la seua responsabilitat.  

5. Si l’usuari o usuària sol·licita ajuda al personal de l’estabulari per a la manipulació 
i administració de tractaments especials, el personal de l’estabulari pot atendre 
aquesta sol·licitud sempre que la seua càrrega de treball li ho permeta, quan les 
dites activitats no suposen un risc per al personal de l’estabulari i sempre sota la 
responsabilitat de l’investigador o investigadora principal. Aquestes activitats s’han 
de dur a terme a l’estabulari. 

6. La manipulació i tractament dels animals s’ha de realitzar fora de les sales 
d’allotjament.  

7. La utilització de quiròfan, sala de procediments i sales de conducta, ha de ser 
coordinada entre els distints grups i la comissió del SEA. Una vegada s’haja 
finalitzat l’ús, la neteja dels aparells de treball d’aquestes sales i del material utilitzat 
per l’equip, està a càrrec d’aquest grup. Així mateix, els animals utilitzats han 
d’estabular-se novament al lloc adequat.  

8. En el cas que el procediment no puga realitzar-se al SEA, l’investigador o 
investigadora responsable pot emportar-se els animals de l’estabulari, però ha de 
ser conscient que el dit animal no pot tornar a entrar a les instal·lacions. 

9. És funció del grup investigador la gestió de la seua línia, marcatge, etc. Per a dur 
a terme aquestes tasques ha de seguir el codi de color de targeta que a continuació 
es detalla: 

 a. Roja: no tocar menjar 

 b. Blava: no tocar borumballa 

 c. Groga: no tocar biberó 

10. El personal del SEA no és responsable del que ocórrega com a conseqüència 
d’un mal ús de les targetes. També és important llevar les targetes quan ja no 
siguen necessàries. 

Article 7 

Normes generals per a l’usuari o usuària 
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1. És imprescindible usar una bata neta per a entrar a l’estabulari. S’ha de treballar 
sempre amb bata i pantalons.  

2. La bata ha de ser d’ús exclusiu per a l’estabulari. És important que les bates 
estiguen ben identificades i s’han de mantenir-les netes mitjançant llavats periòdics. 

3. S’han d’usar guants i pantalons o socs d’ús exclusiu per a l’estabulari. 

4. No es pot deixar res al terra que després puga entrar en contacte amb els 
animals. 

5. Una vegada s’haja finalitzat el treball a l’estabulari, s’ha de deixar el lloc i tot el 
material usat net i col·locat al seu lloc. 

6. Els animals que es van a sacrificar s’han de deixar a la zona corresponent, 
sempre amb aigua i menjar. No es poden mesclar animals de diferents gàbies per 
tal evitar enfrontaments entre ells. 

7. S’ha de comprovar que les portes de les sales dels animals estan ben tancades 
per tal d’evitar la pèrdua de pressió de les dites sales. 

8. No es poden introduir ni animals ni material que haja eixit prèviament del SEA o 
que siga d’una altra procedència, res que haja estat en contacte amb altres animals, 
material d’un altre lloc, gàbies, reixes, pinso, material biològic, etc., sense consultar 
la persona responsable de l’estabulari. 

9. Qualsevol animal que haja eixit del SEA no pot tornar a entrar-hi sota cap 
concepte. 

10. Tot el material que haja eixit de l’estabulari ha de desinfectar-se prèviament per 
a poder retornar-lo.  

11. Els animals que procedeixen d’un altre lloc diferent de l’estabulari de l’UJI, prèvia 
presentació de l’informe sanitari, i en el cas que s’autoritze la seua admissió, han de 
romandre prèviament en quarantena.  

12. Qualsevol accident, incidència, etc., ha de ser comunicat immediatament a la 
persona responsable de l’estabulari i/o a la comissió del SEA. 

13. Els treballs dins de l’estabulari s’han de dur a terme de manera que s’evite 
qualsevol soroll innecessari.  

14. El material brut no ha de romandre a la sala dels animals, ha de dipositar-se a la 
sala de neteja. 

15. No s’han de deixar estris personals a les sales d’animals. 

16. Està prohibit menjar i beure a les zones d’estabulació i de treball amb animals. 

Article 8 

Serveis generals oferits pel SEA 



Pàgina 6 de 10 

1. El SEA disposa d’instal·lacions amb capacitat limitada la qual cosa, unida als 
costos que requereix el manteniment d’animals, obliga a realitzar una rigorosa 
previsió i control d’entrades i eixides. En conseqüència, les sol·licituds han de 
realitzar-se amb la suficient antelació per a garantir el subministrament i, si escau, el 
manteniment.  

2. Producció d’animals: 

a. El SEA ofereix la producció d’animals, sempre que se n’hagen d’utilitzar 
ambdós sexes. 

b. La petició s’ha de fer per escrit i s’ha d’emplenar un imprès que es pot 
sol·licitar al mateix SEA. 

c. La sol·licitud d’animals produïts s’ha de fer amb la suficient antelació. El 
temps mínim és la suma de l’edat de l’animal més el temps d’aparellament i 
gestació, per a permetre la realització dels encreuaments pertinents i 
aconseguir la mida requerida de l’animal. 

d. La cancel·lació d’una petició realitzada no eximeix del compromís de 
pagament per part de l’investigador o investigadora. 

e. Els investigadors o investigadores que utilitzen grans quantitats d’animals 
i/o els facen servir de manera continuada han d’especificar la quantitat 
d’animals, el temps de manteniment i la periodicitat en la sol·licitud de 
comanda, per a poder assegurar l’espai necessari i la disponibilitat dels 
animals.  

3. Estabulació d’animals: 

a. L’estabulari ofereix el servei d’estabulació dels animals procedents de 
centres subministradors autoritzats.  

b. La petició d’animals als establiments oficials autoritzats de cria i 
subministrament l’ha de canalitzar l’usuari o usuària responsable a través de 
la persona responsable de l’estabulari, amb l’autorització prèvia de la 
comissió del SEA i del Comitè Ètic de Benestar Animal del centre.  

c. En tot cas, com a pas previ, la persona responsable del SEA ha de 
confirmar l’existència d’espai disponible per al seu manteniment. 

d. Els animals han d’arribar al SEA dins de l’horari del servei i sempre abans 
dels divendres al migdia.  

e. La factura dels animals sol·licitats ha de venir a nom de l’usuari o usuària 
responsable i el departament o centre al qual pertany.  

f. Totes les gàbies o sistemes de confinament d’animals han d’estar etiquetats 
i en l’etiqueta s’han de consignar les dades d’identificació dels animals que 
s’hi allotgen. El model de targeta identificativa l’ha de proporcionar el SEA. 

g. Targetes identificatives: 
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- Blanca: identificativa. Dades mínimes requerides per a la identificació 
en les gàbies o sistemes de confinament: espècie, soca, sexe, data de 
naixement, data d’encreuament si estan aparellats, nombre d’animals, 
investigador o investigadora responsable del procediment en el qual s’estan 
utilitzant els animals, departament al qual està adscrit, codi d’identificació del 
procediment i observacions. 

- Verda: reproducció. Aparellats i/o femella en gestació i/o amb cries. 

h. Si sota alguna circumstància, l’usuari o usuària consideren que no utilitzarà 
els animals estabulats durant llargs períodes de temps, és oportú valorar amb 
la persona responsable de l’estabulari la conveniència o no de continuar 
l’estabulació d’aquests, atès el cost del manteniment i la disponibilitat de les 
gàbies i de l’espai. 

Article 9 

1. Sol·licituds de serveis:  

a. Per a fer ús del SEA s’ha de sol·licitar per escrit la petició i aquesta ha 
d’estar aprovada per la comissió. La sol·licitud s’ha de fer cada vegada que 
canvien les condicions autoritzades. 

b. El SEA no començarà a gestionar la petició fins que no s’haja rebut (via 
correu electrònic o en paper) l’autorització de la comissió i del Comitè Ètic de 
Benestar Animal del centre. 

 c. Els serveis s’han de sol·licitar amb la suficient antelació. 

2. Peticions d’animals: 

a. El SEA ha de procurar, dins de les seues possibilitats d’espai físic, 
disposar, en les condicions apropiades per a la seua entrega, de tots els 
animals sol·licitats amb la previsió indicada en els apartats anteriors.  

b. En cas de no poder atendre totes les necessitats d’alguna espècie en una 
data determinada, s’han d’establir unes prioritats atenent l’ordre de recepció 
de sol·licituds.  

c. En peticions per via d’urgència degudament justificades l’ordre seqüencial 
pot ser parcialment alterat sempre que això no perjudique altres investigadors 
o investigadores, i amb l’autorització prèvia de la comissió del SEA. 

d. En cas de no poder atendre les sol·licituds per raons d’espai, s’ha de fixar 
una quota màxima d’ocupació per grup d’investigació d’acord amb el nombre 
d’investigadors o investigadores. 

3. Les peticions s’han de fer considerant si els animals es produeixen a l’estabulari o 
no: 

a. Animals que es produeixen a l’estabulari: només s’hi poden produir animals 
dels quals s’han d’utilitzar els dos sexes. Es plantegen dues formes de 
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consum: 

-Usuaris o usuàries que en necessiten un consum permanent, setmanal, 
mensual, etc. 

-Usuaris o usuàries que utilitzen esporàdicament els animals. 

En el primer cas s’ha de fer una estimació, tan ajustada com siga possible, de 
les necessitats de l’usuari o usuària. S’ha de mantenir la producció mentre 
aquest no comunique, amb suficient antelació, canvis en el nombre d’animals 
encomanats. L’antelació per a modificar qualsevol producció varia depenent 
de les condicions en què es necessiten els animals.  

b. Animals que no es produeixen a l’estabulari: per a peticions d’animals que 
no es crien a l’estabulari i que es poden mantenir dins d’aquest, el temps per 
a disposar d’aquests, depèn del centre autoritzat que els subministre, més el 
temps de quarantena. 

La factura emesa pel centre productor ha de ser carregada directament a 
l’usuari o usuària que l’ha sol·licitat. 

4. Tant pel que fa als animals criats a l’estabulari como als adquirits a l’exterior, una 
vegada formalitzada la comanda i començada la producció o realitzada l’adquisició, 
el SEA ha de facturar periòdicament les despeses originades per cada línia, 
s’utilitzen o no, llevat que s’avise el SEA amb la suficient antelació i per escrit. 

5. Tots els animals nous que entren a l’estabulari  han de ser anotats en el llibre 
d’entrada de l’estabulari. 

Article 10 

Inoculació d’animals amb agents tòxics i/o biològics: 

1. Normes generals 

a. La utilització de qualsevol agent tòxic i/o biològic de risc ha de comptar 
prèviament amb l’aprovació del Comitè Ètic de Benestar Animal i de la 
Comissió del SEA. Així doncs, s’ha de notificar per escrit el producte que es 
vol utilitzar, així com el protocol de l’experiment amb les mesures preventives 
que s’han de prendre tenint en compte la perillositat del producte, tant per als 
animals com per al personal de l’estabulari. 

b. L’investigador o investigadora principal és responsable del fet que 
qualsevol persona a càrrec seu que realitze experiments siga coneixedora 
d’aquesta normativa. 

2. Normes de manipulació amb animals tractats: 

 a. Està prohibit menjar i beure al laboratori d’inoculació. 

b. L’accés al recinte ha de quedar limitat exclusivament a les persones que 
hagen de treballar-hi.  



Pàgina 9 de 10 

c. Sempre que es manipulen animals s’han d’usar bates, pantalons, guants i 
màscares. 

d. Després de manipular els animals cal rentar-se les mans amb sabó abans i 
després de llevar-se els guants. S’ha de fer abans d’abandonar el recinte. 

e. L’investigador o investigadora principal és la persona responsable que el 
material que haja estat en contacte amb els animals i es torne a usar, siga 
autoclavat. 

f. Els animals morts s’han d’autoclavar per a poder ser tractats com a residus 
biològics normals. 

g. S’han de netejar amb detergent o etanol les superfícies de treball i després 
cal desinfectar-les. 

h. S’ha d’evitar la formació d’aerosols amb líquids que puguen contenir tòxics. 

3. Per a retirar els residus i materials utilitzats en els experiments s’ha de procedir 
de la manera següent: 

a. Animals: una vegada sacrificat l’animal s’ha d’introduir en una bossa de 
plàstic de seguretat biològica. 

b. Material:  

- Si és recuperable s’ha d’introduir a l’autoclau. Si el material no és 
autoclavable s’ha d’introduir en un contenidor amb desinfectant. 

- Si és d’un sol ús s’ha d’introduir en una bossa de seguretat biològica i s’ha 
de posar com a tancament una goma elàstica i un indicador a la bossa. 
Aquesta bossa s’ha d’autoclavar.  

c. Aquesta labor l’ha d’efectuar l’usuari o usuària, així com també la neteja de 
tot allò que la seua labor origine a la sala d’aïllament. 

Article 11 

Sacrifici d’animals: 

1. Quan calga sacrificar animals, s’ha de fer de la forma menys traumàtica possible i 
s’ha d’utilitzar preferentment anestèsia o diòxid de carboni. 

2. Una vegada s’haja comprovat la mort de l’animal, aquest s’ha d’introduir en 
bosses de plàstic que s’han de tancar i d’emmagatzemar al congelador que hi ha al 
SEA. 

3. No es poden introduir en aquestes bosses xeringues, agulles o altres objectes 
punxants que puguen causar lesions al personal que les retire.  

4. Una empresa especialitzada retirarà els residus a eliminar. 

5. Els animals que se sacrifiquen o hagen mort, o els que l’investigador o 
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investigadora traga del SEA, han d’anotar-se en el llibre d’eixida de l’estabulari. 

Article 12 

Baixa dels animals: 

1. Quan es vulga donar de baixa els animals que ja no són necessaris s’ha de 
notificar a la persona responsable de l’estabulari per escrit. 

2. S’ha de procedir de la mateixa manera quan es vulga finalitzar qualsevol petició 
programada de producció o manteniment dels animals. 

Article 13 

Material: 

1. Tot el material que calga traure del SEA, s’ha de tornar tan ràpidament com siga 
possible.  

2. No es poden retolar les gàbies, s’han d’utilitzar les targetes, ni es pot realitzar cap 
tipus de transformació d’aquestes sense el consentiment exprés de la persona 
responsable del SEA i, en aquest cas, sempre per alguna raó altament justificada. 

Capítol 4 

Sobre la gestió econòmica del Servei 

Article 14 

1. Les tarifes es calcularan anualment i estaran basades en els costos de producció 
i manteniment dels animals. 

2. La tramitació econòmica dels càrrecs, ja siguen interns o externs ha de seguir les 
instruccions establides en les normes d’execució pressupostària. L’incompliment de 
les dites normes serà causa de finalització del manteniment i/o cria d’animals 
d’experimentació. 

 

 

 


