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Memòria descriptiva d'un projecte d'experimentació amb animals
1. Dades de l'usuari (persona física o jurídica que utilitza animals en procediments)
2. Dades d'identificació de la persona responsable del projecte
3. Dades del personal que participa en el projecte
Sou centre usuari universitari i/o un centre públic de recerca (Art. 33 c del Decret  214/1997)? 
En cas que si, específiqueu el següent:
Tipus 
4. Dades generals del projecte
Tipus (d'acord art. 31 del RD 53/2013, d'1 de febrer)
Es continua una línia d'investigació oberta o coneguda pel grup de recerca?
Segueix alguna línia directriu oficial, és a dir, que s'hagi publicat al DOGC, BOE, DOCE o altre diari/butlletí d'una entitat pública?
5. Ojectius del projecte
Existeixen mètodes alternatius a l'ús d'animals per la mateixa finalitat?
6. Finalitat (si el projecte té més d'un procediment, indiqueu la finalitat prioritària o més rellevant)
7. Procediments del projecte
Nombre de procediments:
Està dins d'alguns dels supòsits de l'article 34 del Decret 214/1997?
Núm.
8. Empleneu només en cas de pròrroga o modificació rellevant
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