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ESPECIFICACIÓ DE SERVEI

Nom de la plataforma

Data:

Codi:

Unitat d’Experimentació Animal

17-9-2007

UEA

Descripció del servei ofert
Allotjament d’animals d’experimentació: ratolins i rates convencionals, ratolins en
condicions SPF, conills i porcs. Inclou el manteniment i cura diària dels animals: menjar,
beguda, neteja-desinfecció-esterilització de les gàbies-corralines i accesoris, control
ambiental, control sanitari dels animals, supervisió de la salut i del benestar animal.
Utilització de les sales d’experimentació i/o quiròfans: incloent el material i els equips
bàsics, per portar a terme procediments experimentals amb animals.
Utilització dels laboratoris: incloent el material i els equips bàsics, per processar mostres
derivades del treball amb animals.
Recursos

Material

Personal UEA: responsable de la
UEA, tècnics d’estabulari, auxiliars
d’estabulari

Material fungible general necessari pel
manteniment dels animals, instal·lacions i
equips, i per realitzar procediments bàsics amb
animals i processat de mostres.

Equips generals e instal·lacions
(sotmesos a BPL’s) necessaris pel
manteniment dels animals i
instal·lacions, i per realitzar
procediments bàsics amb animals, i
processat de mostres. *
Horari

Tel:

De 8.00 h a 18.00 h de dilluns a
divendres amb presencia de personal
de la UEA

93 556 59 06 / 59 07 / 56 23

24 hores al dia tots els dies de l’any
Reserva prèvia:
Sales d’experimentació
Quiròfans

Sistema per l’entrega de resultats (en cas de
generar-se):
Per e-mail o per escrit

Observacions / Precaucions a tenir en compte:
Per cada procediment o estudi d’un grup d’investigació o entitat-empresa que es vulgui
realitzar a la UEA, s’haurà de sol·licitar autorització mitjançant una sol·licitud de servei (en
casos determinats caldrà un contracte) i de manera conjunta s’haurà de complimentar i
lliurar la memòria del procediment per que sigui autoritzada pel Comitè d’Ètica del centre.
El personal que realitzi els procediments amb animals ha de estar acreditat per treballar
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amb animals de laboratori (com a personal investigador o experimentador).
Provisionalment, personal no acreditat per treballar amb animals de laboratori podrà
treballar-hi sempre que ho faci sota la supervisió d’un tutor acreditat.
Els usuaris que hi treballin a la UEA han d’estar autoritzats pel responsable de la UEA i han
de conèixer i seguir la Normativa de funcionament de la UEA.
Les comandes dels animals les realitzarà el personal que realitzi el procediment autoritzat,
prèvia informació i autorització pel Responsable de la UEA. El Responsable de la UEA
podrà limitar les comandes d’animals en funció de l’ocupació de les sales d’estabulació.
Nom del responsable de la plataforma
Laura Casaní
Nota:
Tot el personal de les plataformes tenen establerts els compromisos de confidencialitat sobre tota la informació a la que
tinguin accés en el desenvolupament de les seves activitats.

