
El teu ca té la necessitat

Tu tens el deure

Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal
http://csmpa.palma.cat

Marcar el
territori Socialitzar Pixar

i fer caca

SIGUES RESPONSABLE:
Respecta façanes i mobiliari urbà, utilitza els pipicans 

i recull les caques del teu ca

MULTES PER ABANDONAR EXCREMENTS D’ENTRE 300 I 1.500€



JO TENC UNES NECESSITATS, 
TU TENS UNS DEURES

 • Recull els meus excrements. Abandonar-los a les vies i 
als espais públics està prohibit.
Multa de 301 a 1.500 €. 

 • Posa’m el microxip. És obligatori que els cans estiguin 
identificats de forma permanent. 
Multa de 60 a 300 €. 

 • Vacuna’m, assegura que tingui les vacunes obligatòries 
i la cartilla de vacunació actualitzada. 
Multa de 60 a 1.500 €. 

 • M’has de dur fermat. Els animals de companyia no 
poden circular amollats per la via pública ni pels espais 
lliures. Les corretges extensibles nomes es poden uti-
litzar per als cans de raça petita.  
Multa de 60 a 300 €. 

 • No alimentis altres cans, moixos, coloms o qualsevol 
animal a les vies i espais públics. Només les persones 
autoritzades pel programa de colònies felines urbanes 
poden alimentar els moixos, sempre respectant les 
normes del programa.
Multa de 60 a 300 €. 

 • Recorda que no puc entrar a les zones d’arena ni a les 
àrees de joc infantil.
Multa de 301 a 1.500 €. 

 • No m’abandonis; ets responsable de la meva vida. Si no 
te’n pots fer càrrec contacta amb el Centre de Protecció 
Animal.
Multa de 301 a 1.500 €.

 • No em facis mal. Està prohibit torturar i maltractar 
els animals, infligir-los danys, patiments o molèsties 
gratuïtes, així com utilitzar eines que limitin la mobilitat 
o impedeixin mantenir el cap en posició normal.
Multa de 60 a 300 €. 

 • Recorda que està prohibida la compravenda d’animals 
a la via pública i a qualsevol lloc fora dels establi-
ments legalitzats.
Multa de 60 a 300 €.

 • No siguis tu l’animal, les bregues entre cans, galls i d’al-
tres espècies entre ells o amb persones estan prohibides.
Multa de 1.500 a 3.000 €. 

IMPORTANT
les sancions s’agreugen 

per reiteració o 
reincidència, i passen en 
cada cas de lleu a greu o 

de greu a molt greu.


