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MODIFICACIÓ  PARCIAL  DEL  REGLAMENT  DEL 

COMITÈ  D’ÈTICA  EN  INVESTIGACIÓ  I  DEL  COMITÈ 

D’ÈTICA  EN  EXPERIMENTACIÓ  ANIMAL  DE  LA 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA  

 

Preàmbul 

El Consell de Govern, en  la sessió de 26 de  juny de 

2014,  aprovà  el  Reglament  del  Comitè  d’Ètica  en 

Investigació  i del Comitè d’Ètica en Experimentació 

Animal  de  la  Universitat  Politècnica  de  València, 

tenint  en  compte  la  legislació  vigent  respecte 

d’aquestes matèries a Espanya  i a  la Unió Europea, 

així com les declaracions ètiques d’Hèlsinki i Tòquio, 

la  Declaració  Bioètica  de  Gijón,  de  24  de  juny  de 

2000, i les recomanacions de l’Organització Mundial 

de  la  Salut,  publicat  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 

Universitat Politècnica de València número 80. 

 

 

Des de  llavors, el Comitè d’Ètica en Experimentació 

Animal  ha  funcionat  com  a  òrgan  de  caràcter 

consultiu  i assessor  i actuant com a òrgan habilitat 

per  a  l’avaluació  de  projectes  en  l’àmbit  de  la 

Universitat, d’acord amb  la  legislació de  l’Estat  i de 

la Comunitat Valenciana. 

 

Per  a  un  funcionament  i  desenvolupament millors 

del  Comitè  d’Ètica  en  Experimentació  Animal  es 

considera oportú que el membre que actua  com a 

responsable en benestar  animal de  la UPV,  segons 

l’apartat b del punt 2 de  l’article 5, es puga proveir 

MODIFICACIÓN  PARCIAL  DEL  REGLAMENTO  DEL 

COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN Y DEL COMITÉ 

DE  ÉTICA  EN  EXPERIMENTACIÓN  ANIMAL  DE  LA 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA  

 

Preámbulo 

El Consejo de Gobierno en su sesión de 26 de  junio 

de 2014  aprobó el Reglamento del Comité de Ética 

en  Investigación  y  del  Comité  de  Ética  en 

experimentación animal de  la Universitat Politècnica 

de  València  teniendo  en  teniendo  en  cuenta  la 

legislación  vigente  respecto  a  estas  materias  en 

España  y  en  la  Unión  Europea,  así  como  las 

Declaraciones  Éticas  de  Helsinki  y  Tokio,  la 

Declaración Bioética de Gijón, de 24 de junio de 2000 

y  las  recomendaciones  de  la  Organización Mundial 

de  la Salud, siendo publicado en el Butlletí Oficial de 

la Universitat Politècnica de València número 80. 

 

Desde  entonces  el  Comité  de  Ética  de 

Experimentación Animal ha funcionado como órgano 

de  carácter  consultivo  y  asesor  y  actuando  como 

Órgano Habilitado para la Evaluación de Proyectos en 

el ámbito de  la Universitat conforme a  la  legislación 

del Estado y de la Comunitat Valenciana. 

 

Para  un  mejor  funcionamiento  y  desarrollo  del 

Comité  de  Ética  de  Experimentación  Animal  se 

considera oportuno que el miembro que actúa como 

Responsable  en  Bienestar  Animal  de  la  UPV, 

conforme  al  apartado  b  del  punto  2  del  artículo  5 
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per  persona  física  adscrita  a  la Universitat  amb  la 

qualificació necessària de titulació  i capacitació que 

exigeix la legislació vigent, o bé per un servei prestat 

per una entitat o persona externa a  la Universitat, 

capacitada per a això,  i que actua sota  la supervisió 

de la resta de membres del Comitè. 

 

 

Per  tot això,  la Comissió d’I+D+i proposa al Consell 

de Govern la modificació següent del Reglament del 

Comitè  d’Ètica  en  Investigació  i  del  Comitè  d’Ètica 

en  Experimentació  Animal  de  la  Universitat 

Politècnica de València: 

Primer. Es modifica l’apartat b del punt 2 de l’article 

5 del Reglament del Comitè d’Ètica en Investigació i 

del Comitè d’Ètica en Experimentació Animal de  la 

Universitat  Politècnica  de  València  en  els  termes 

següents: 

 

b) El responsable en benestar animal de la UPV, que 

pot  ser  persona  física  adscrita  a  la  UPV  amb  la 

qualificació necessària de titulació  i capacitació que 

exigeix  la  legislació  vigent,  o  un  servei  prestat  per 

una entitat o persona externa a  la UPV, capacitada 

per a això, sota la supervisió de la resta de membres 

del CEEA.     

 

Segon.  Es  faculta  la  Secretaria  General  perquè 

publique  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 

Politècnica de València  (BOUPV) un  text  consolidat 

del  Reglament  del  Comitè  d’Ètica  en  Investigació  i 

pudiera  ser provisto por persona  física adscrito a  la 

Universitat  con  la  cualificación  necesaria  de 

titulación  y  cualificación  que  exige  la  legislación 

vigente,  o  bien,  por  un  servicio  prestado  por  una 

entidad  o  persona  externa  a  la  Universitat, 

capacitada para ello, y que actúe bajo  la supervisión 

del resto de miembros del Comité. 

 

Por  todo  ello,  la  Comisión  de  I+D+i  propone  al 

Consejo  de  Gobierno  la  siguiente modificación  del 

Reglamento  del  Comité  de  Ética  en  Investigación  y 

del Comité de Ética en experimentación animal de la 

Universitat Politècnica de València: 

Primero. Se modifica el apartado b del punto 2 del 

artículo  5  del  Reglamento  del  Comité  de  Ética  en 

Investigación  y  del  Comité  de  Ética  en 

experimentación animal de  la Universitat Politècnica 

de València en los siguientes términos: 

 

b) El responsable en bienestar animal de la UPV, que 

podrá  ser  persona  física  adscrita  a  la  UPV  con  la 

cualificación  necesaria  de  titulación  y  cualificación 

que  exige  la  legislación  vigente,  o  un  servicio 

prestado  por  una  entidad  o  persona  externa  a  la 

UPV,  capacitada  para  ello,  bajo  la  supervisión  del 

resto de miembros del CEEA.     

 

Segundo. Se faculta a la Secretaría General para que 

publique  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 

Politècnica  de  València  (BOUPV)  un  texto 

consolidado del Reglamento del Comité de Ética en 
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del Comitè d’Ètica en Experimentació Animal de  la 

Universitat Politècnica de València. 

 

 

Tercer.  Aquesta  modificació  del  Reglament  del 

Comitè  d’Ètica  en  Investigació  i  del  Comitè  d’Ètica 

en  Experimentació  Animal  de  la  Universitat 

Politècnica de València entra en vigor el mateix dia 

de la publicació en el Butlletí Oficial de la Universitat 

Politècnica de València (BOUPV). 

Investigación  y  del  Comité  de  Ética  en 

experimentación animal de  la Universitat Politècnica 

de València. 

 

Tercero.  La  presente  modificación  del  Reglamento 

del Comité de Ética en Investigación y del Comité de 

Ética  en  experimentación  animal  de  la  Universitat 

Politècnica de València entrará en vigor el mismo día 

de  su  publicación  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 

Universitat Politècnica de València (BOUPV). 

 

   


