
 

 
ACORD DE TRANSPARÈNCIA SOBRE L’ÚS 

D’ANIMALS D’EXPERIMENTACIÓ CIENTÍFICA 

 

L'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca 

orientat vers la millora dels problemes de salut de les persones, basat en 

l’experimentació bàsica i clínica d’alt nivell. Els més de mil investigadors de 

l’IDIBELL s’organitzen en quatre grans àrees temàtiques –càncer, neurociències, 

medicina translacional i medicina regenerativa- que engloben nou programes de 

recerca i prop de 70 grups. En totes quatre àrees són necessaris els models 

animals de malalties humanes per conèixer millor els mecanismes de la malaltia, 

trobar noves dianes terapèutiques, testar nous fàrmacs o comprovar la reversió 

del fenotip deficitari després d’un tractament o d’una edició genètica.  

 

En tots els experiments, primer es busca un model alternatiu com poden ser els 

cultius cel·lulars, però quan ja només el model animal pot donar les respostes 

necessàries per avançar en la recerca,  els experiments es fan sota un rigorós 

compliment de la normativa vigent (CEE/86/609, RD1201/2005, RD214/1997), 

sota la supervisió del Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal (CEEA), el qual  

promou la norma de les 3R (reemplaçament, reducció i refinament), i amb el 

compliment del Programa d’Acreditació Association for Assessment and 

Accreditation of Laboratory Animal Care International (AAALAC), que exigeix alts 

estàndards en l’ús dels models animals.  

 

Sent conscients de la necessitat dels models animals de malalties humanes per fer 

avançar la nostra recerca cap a la millora de la salut de la nostra societat, però 

compromesos amb el benestar animal per davant de qualsevol altre requisit, 

l’IDIBELL s’ha adherit a “l’Acord de transparència en experimentació animal” 



 

 2 

promogut per la confederació de societats científiques d’Espanya (COSCE), amb la 

col·laboració de l’Associació Europea per a la Recerca Animal (EARA), llançat el 20 

de setembre de 2016. Com a membres d’aquest acord, promovem la implicació de 

la societat mitjançant la realització d’activitats divulgatives, en què es fa esment 

de la necessitat de la recerca amb animals, sempre acompanyant la informació 

amb les millores que s’exigeixen en la planificació d’aquests procediments i el 

control del benestar animal. Així mateix, farem un informe anual amb els 

indicadors de la nostra recerca basada en l’experimentació en models animals.  

 

 

 

 

 

Dra. Mercè Martí Gaudes    Dr. Gabriel Capellá Munar 

Presidenta del CEEA     Director de l’IDIBELL 
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