
 

03. Estabulari 
 

 
El servei Estabulari està constituït a partir de la legislació vigent que 
estableix les normes sobre protecció dels animals usats en 
experimentació i altres fins científics i docents, i dels establiments on 
aquests es duen a terme. La missió principal és el suport a la 
investigació científica i a la docència, tot proporcionant a la comunitat 
universitària, així com a altres centres d'investigació i a les empreses, 
animals controlats i mantinguts en condicions mediambientals 
constants, i també les instal-lacions i I'equipament que necessiten per a 
aquests treballs experimentals i/o docents. 
 
 

EQUIPS  
 
 Sales dotades de taulell i pica per a animals en fase 

d’experimentació, accessibles als investigadors. 
 Gàbies ventilades i cabina de flux laminar per a la manipulació 

d’aquests. 
 Gàbies metabòliques per a rosegadors 
 Sales de conills destinades al manteniment i manipulació de 

l’espècie. 
 Sales per a amfibis i peixos, dotades amb material específic per al 

seu manteniment. 
 1 cabina d’ambient controlada amb 3 compartiments 
 Equipament per a anestèsia  de rosegadors (equip Fluovac). 
 Estudis de conducta animal mitjançant laberint radial de 8 braços, 

càmera, gravadora de DVD, Software Smart per a l’estudi i registre 
de l’activitat motora. 

 Laboratori dotat de mobiliari, balances, petit equipament, nevera, 
ultracongelador, centrífuga, citòmetre de flux. Equips d’anàlisi 
hematològiques per a animals. Nitrogen líquid. Lector i rentador de 
plaques. Analitzador de gasos (O2-CO2) 

 Unitat de cultius cel·lulars totalment equipada. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APLICACIONS 

 

 Facilitar totes les activitats que impliquen l’ús d’animals 
d’experimentació. 

 Promoure el bon ús, cura i benestar dels animals, amb fins 
d’investigació, docència i altres activitats científiques. 
Assessorament als usuaris sobre animals de laboratori. 

 Subministrar animals criats al mateix centre o si és el cas, 
obtinguts de centres subministradors autoritzats. 

 Proporcionar el lloc, les condicions i els requeriments necessaris, 
tant de generals com d’especials, per a dur a terme els projectes 
d’investigació amb animals. 

 
 

SECTORS INTERESSATS 

Anatomia, biologia cel·lular i ciències morfològiques, bromatologia, 
farmacologia, fonaments i tècniques experimentals, immunologia, 
nutrició, tecnologia farmacèutica i parasitologia. Laboratoris d’anàlisi 
toxicològica, farmàcia, medicina, alimentació, bioquímica, contaminants. 
 
 

Contacte: 

animalario.sti@ua.es 

Anamaría Madariaga O’Ryan, Francisco José Martínez García, i 
Itxaso Sebastián Ponce 

 


