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Declaració institucional sobre l'ús d'animals d'experimentació 

La Universitat de València s'ha adherit a l'Acord de Transparència en Experimentació Animal, 
promogut des de la Confederació de Societats Científiques d'Espanya (COSCE), amb la 
col·laboració de l’Associació Europea per a la Recerca Animal (EARA) i llançat el 20 de setembre 
de 2016. 

Som conscients que la recerca animal juga un paper fonamental en el coneixement dels 
mecanismes biològics que estan involucrats en les malalties i en el desenvolupament de 
tractaments mèdics. Sense l'ús d'animals, no disposaríem de la majoria de les medicines, 
antibiòtics, vacunes i tècniques quirúrgiques que s'apliquen en medicina humana i veterinària. 

Una part del treball científic que es realitza en la Universitat de València i que contribueix a la 
millora de la vida de les persones és gràcies a la utilització d'animals. 

El benestar dels animals d'experimentació és un tema fonamental per a la Universitat de 
València, així com ho és l'estricte respecte i compliment de la legislació vigent sobre protecció 
d'animals utilitzats en experimentació i altres finalitats científiques, incloent la docència. El 
nostre objectiu és aconseguir els més alts estàndards de benestar animal, no solament des del 
punt de la responsabilitat moral sobre els mateixos, sinó també perquè no es podria aconseguir 
ciència de qualitat sense benestar animal. La nostra experimentació animal compleix amb els 
estàndards legals i és revisada per un Comitè Ètic d'Experimentació Animal, que promou l'ús de 
mètodes alternatius, la reducció del nombre d'animals utilitzats, i el refinament dels 
procediments experimentals. Cap projecte de recerca que requerisca l'ús d'animals pot 
començar sense la preceptiva avaluació ètica i l'autorització final per part de la respectiva 
autoritat competent. 

La Universitat de València s'ocupa de garantir també que tant el personal involucrat en la cura 
dels animals com el personal investigador compten amb la formació i coneixements necessaris, 
i es compromet a proporcionar els recursos precisos per al correcte manteniment dels animals 
d'experimentació pel que fa a instal·lacions, manutenció, benestar i atenció veterinària. 
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Declaración institucional sobre el uso de animales de experimentación 

La Universitat de València se ha adherido al Acuerdo de Transparencia en Experimentación 
Animal, promovido desde la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), con la 
colaboración de la Asociación Europea para la Investigación Animal (EARA) y lanzado el 20 de 
septiembre de 2016. 

Somos conscientes que la investigación animal juega un papel fundamental en el conocimiento 
de los mecanismos biológicos que están involucrados en las enfermedades y en el desarrollo de 
tratamientos médicos. Sin el uso de animales, no dispondríamos de la mayoría de las medicinas, 
antibióticos, vacunas y técnicas quirúrgicas que se aplican en medicina humana y veterinaria. 

Una parte del trabajo científico que se realiza en la Universitat de València y que contribuye a la 
mejora de la vida de las personas es gracias a la utilización de animales. 

El bienestar de los animales de experimentación es un tema fundamental para la Universitat de 
València, así como lo es el estricto respeto y cumplimiento de la legislación vigente sobre 
protección de animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la 
docencia. Nuestro objetivo es alcanzar los más altos estándares de bienestar animal, no 
solamente desde el punto de la responsabilidad moral sobre los mismos, sino también porque 
no se podría lograr ciencia de calidad sin bienestar animal. Nuestra experimentación animal 
cumple con los estándares legales y es revisada por un comité ético de experimentación animal, 
que promueve el uso de métodos alternativos, la reducción del número de animales utilizados, 
y el refinamiento de los procedimientos experimentales. Ningún proyecto de investigación que 
requiera el uso de animales puede comenzar sin la preceptiva evaluación ética y la autorización 
final por parte de la respectiva autoridad competente. 

La Universitat de València se ocupa de garantizar también que tanto el personal al cuidado de 
los animales como los investigadores involucrados en experimentación cuenten con la 
formación y conocimientos necesarios, y se compromete a proporcionar los recursos precisos 
para el correcto mantenimiento de los animales de experimentación en lo que se refiere a 
instalaciones, manutención, bienestar y atención veterinaria. 
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