
 
 

 

REGLAMENT INTERN DEL COMITÈ ÈTIC D’EXPERIMENTACIÓ 
ANIMAL 

 

El CEEA nomenarà un president d’entre els seus membres, per un període de dos 
anys, renovables. Correspon al president la representació del CEEA i el 
manteniment de l’ordre en les discussions. Els membres representants seran 
nomenats per períodes de dos anys renovables. 

Correspon al secretari: 

 Convocar les sessions. 

 Establir l’ordre del dia. 

 Redactar les actes de les sessions i els informes. 

 Actuar com a interlocutor entre l'investigador, el CEEA i l’administració. 

 Facilitar al CEEA tota aquella documentació i informació tècnica que 
requereixi per al correcte desenvolupament de les competències 
assignades. 

 Dur a terme una primera avaluació de la informació tramesa al CEEA, en 
base als criteris que aquest estableixi. 

 Rebre, processar, distribuir i custodiar tota la documentació pròpia del 
CEEA. 

  

El CEEA quedarà vàlidament constituït quan estiguin presents la majoria absoluta 
dels seus membres. 

Aprovació de procediments: un cop quedi vàlidament constituït el CEEA, perquè 
quedi aprovat el procediment a avaluar, la decisió ha de ser per majoria absoluta 
del total de membres del CEEA. 

Els membres del CEEA que tinguin una relació directa amb un procediment no 
podran participar en la seva avaluació. 

Els membres del CEEA hauran de respectar el principi de confidencialitat. 

El CEEA té competència per a convocar i sol·licitar la informació addicional que 
consideri necessària al personal investigador responsable del projecte que és 
objecte d’avaluació. 

 

 

 



 
 

 

Quan el CEEA ho cregui adient, podrà demanar l’assessorament de persones 
expertes no pertanyents al CEEA, que hauran de respectar, en tot cas, el principi 
de confidencialitat. 

Seria convenient que sempre hi assistís el personal assessor en benestar animal 
del centre. 

Un cop avaluada la idoneïtat d’un procediment, haurà de ser aprovat o refusat 
mitjançant un informe raonat, amb el vot de la majoria absoluta dels membres. 

Periodicitat de reunions del CEEA: com a mínim trimestralment amb caràcter 
ordinari, i amb caràcter extraordinari en qualsevol moment. 

Establiment de procediments normalitzats de treball del CEEA on es detalli 
l’organigrama i el mecanisme estandardizat de funcionament del Comitè. 

Extensió d’actes: cada vegada que es reuneixi el CEEA s’aixecarà acta de la reunió 
on constarà com a mínim, el lloc i la data de la reunió, els membres que hi 
assisteixen, persones externes al CEEA que hi compareixen, l’ordre del dia i les 
decisions preses. Quan s’escaigui, han de constar les inspeccions realitzades pel 
CEEA i els informes del personal assessor en benestar animal sobre el seguiment 
efectuat dels procediments que es realitzen al centre i que, prèviament, han estat 
autoritzats pel CEEA. 

Les actes han d’estar signades per tots els assistents. 

Les actes de les reunions s’haurien de guardar almenys durant cinc anys i restaran 
a disposició del personal del Departament de Medi Ambient durant les pertinents 
inspeccions o a requeriment de la Comissió d’Experimentació Animal. 

Les actes hauran d’aprovar-se en la sessió següent. 

 

 

  

CONTINGUT DELS INFORMES EMESOS PEL CEEA SOBRE PROCEDIMENTS QUE 
S’HAN DE NOTIFICAR AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

Ha de constar, almenys, la data de la reunió, el nom del procediment que s’ha 
avaluat i aprovat, i que s’han examinat tots els aspectes contemplats en l’article 
28 del Decret 214/1997. 

  

 

 

 

 



 
 

 

CONTINGUT DELS INFORMES EMESOS PEL CEEA SOBRE PROCEDIMENTS QUE 
REQUEREIXEN AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA COMISSIÓ D’EXPERIMENTACIÓ 
ANIMAL 

El contingut que a continuació es relaciona hauria de figurar en l’informe del CEEA 
o bé en la memòria descriptiva del procediment que presenta l’investigador al 
CEEA i que s’adjuntarà a l’informe del Comitè. 

1. Raonament amb explicació precisa i clara de la idoneïtat del procediment 
en relació amb els objectius de l’estudi; ja sigui perquè la normativa obliga, 
únic procediment que s’ajusta als objectius, etc... 

2. Raonament amb explicació precisa i clara de la idoneïtat de l’espècie; és a 
dir, perquè s’utilitza aquesta espècie i no una altra. 

3. Raonament amb explicació precisa i clara de que s’aconsegueixen les 
conclusions vàlides amb el menor nombre d’animals; és a dir, justificar 
perquè es tria aquell nombre d’animals i no un més reduït, ja sigui perquè 
la línia directriu d’aquell procediment ho especifica o d’altres justificacions. 

4. Raonament amb explicació precisa i clara de l’exclusió de mètodes 
alternatius, ja sigui perquè la línia directriu obliga a utilitzar animals, perquè 
no existeix un mètode alternatiu oficialment validat, o d’altres supòsits. 

5. Quan procedeixi, raonament amb explicació precisa i clara de perquè 
s’utilitzen animals d’experimentació que no provinguin de centres de cria i 
subministrament no reconeguts oficialment. 

6. Quan procedeixi, raonament amb explicació precisa i clara de perquè 
s’utilitzen aquests exemplars d’espècies salvatges capturats a la natura, 
siguin espècies protegides o no. 

7. Quan procedeixi, raonament amb explicació precisa i clara del lloc escollit 
per realitzar el procediment, fora del centre usuari registrat. 

8. Quan procedeixi, raonament amb explicació precisa i clara de la 
metodologia d’alliberament dels animals durant el procediment. 

9. Quan procedeixi, raonament amb explicació precisa i clara del perquè 
s’han d’alliberar al medi originari els animals salvatges que s’han utilitzat 
en el procediment. 

10. Quan procedeixi, raonament amb explicació precisa i clara de l’exclusió de 
la utilització d'analgèsics o anestèsics durant el procediment. 

 

 

 

 



 
 

 

11. Quan procedeixi, raonament amb explicació precisa i clara sobre el mètode 
d’eutanàsia dels animals escollits, a l’hora de sacrificar els animals. 

12. Quan procedeixi, raonament amb explicació precisa i clara del perquè es 
reutilitzen els animals en un altre procediment experimental, tot indicant 
el procediment anterior en el qual l’animal havia estat utilitzat. 

13. Quan procedeixi, raonament amb explicació precisa i clara de la necessitat 
d’executar un procediment experimental, si prèviament existeix certesa 
que l’animal pot patir un dolor greu i perllongat. 

 


