Instruccions Memòria descriptiva d’un procediment d’experimentació amb
animals:
La Generalitat permet mantenir el nostre format, però hem modificat el formulari per
equiparar els apartats amb el formulari de la Generalitat. El que serà vigent a partir d’ara és el
que trobeu a la web del CEEA VHIR.
‐

Punt 2: posar el número que correspon al procediment dins el projecte (ex. P1, P2, etc).
Aquest número s’obté al omplir l’apartat 6 de la memòria del projecte.

‐

Punt 8.2: és necessari que en les memòries dels procediments d'experimentació hi consti
sempre la justificació i/o idoneïtat de l’elecció del sexe dels animals per tal d’augmentar el
rigor, la transparència i la generalització dels resultats dels projectes d’experimentació
amb animals. En aquest sentit cal tenir en compte:
o Exposar una justificació sòlida per als projectes que proposen només un sexe, tot i
que aquesta justificació pot incloure l’estudi de condicions específiques de gènere
(p.e. càncer d’ovari o de pròstata) o investigacions en que l’estudi d’un dels sexes
és científicament adequada (p.e. Lupus eritematós sistèmic, 9 vegades més
freqüent en dones que en homes).
o L’existència de dades d’estudis anteriors amb l’ús d’un únic sexe no constitueix per
si sola una justificació sòlida per a no iniciar un nou projecte amb els dos sexes.
o L’absència d’evidència de dades d’estudis anteriors pel que fa a les diferències de
sexe en una àrea d’investigació, tampoc constitueix per si sola una justificació
sòlida per estudiar un sol sexe.
o El percentatge d’ús de mascles i femelles ha de ser equitatiu, i en cas que no ho
sigui, també ha de quedar degudament justificat en les memòries.
Aquí teniu més informació de la importància sobre aquest nou requeriment:
http://mobile.the‐scientist.com/article/48616/how‐much‐do‐sex‐differences‐matter‐in‐
mouse‐studies

‐

Punt 8.3 número de registre del proveïdor.
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S’ha d’omplir una memòria per procediment.

