
Control de les poblacions felines
No alimenteu moixos o altres animals a les vies,  

els solars o els espais públics. 

Només ho poden fer les persones autoritzades  
al Programa municipal de colònies felines.
L’incompliment d’aquestes condicions consituteix  infracció de 

l’Ordenança municipal per a la inserció dels animals de companyia a 
la societat urbana, que pot ser objecte de sanció d’entre 60 i 300 euros.

Suport municipal al Programa
El Centre Sanitari de Protecció Animal de Son Reus realitzarà: 

- les proves del virus de la leucèmia felina i del virus de la 
immunodeficiència felina (FeLV/FIV), si s’escau

- la castració dels individus i marcar-ne l’orella amb un senyal 
en forma de V 

- la identificació els moixos, si s’escau, mitjançant xip 

- la coordinació del programa de colònies al municipi, 
assessorar, establir pautes d’alimentació, d’higiene i controls 
veterinaris 

Suport social al Programa 
Per a garantir l’èxit d’aquest Programa és necessària la 
col·laboració dels veïns de l’entorn de la colònia, dels comerços, 
de la Policia de Barri, de les entitats protectores d’animals, etc. 
L’Ajuntament de Palma, a través del centre sanitari municipal 
de Son Reus, i en col·laboració amb les persones voluntàries 
de les colònies, promourà accions per a conscienciar sobre la 
importància del Programa. 

Si hi voleu col·laborar i participar, adreçau-vos a:

Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal

- camí de Son Reus, s/n. 07120 Palma (Illes Balears)
- telèfon: 971 438 695
- centreproteccioanimal@palma.cat 

http://csmpa.palma.cat
- de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h.  

Dissabtes, de 9 a 12 h



Els moixos de carrer són nombrosos a Palma; la majora d’ells 
domèstics abandonats. Sense control sanitari i reproductiu, i amb 
el menjar que de manera indiscriminada se’ls proporciona per part 
de ciutadans, es reprodueixen amb facilitat, però són vulnerables a 
tot tipus de malalties i perills.  

La proliferació de moixos en determinats solars i espais públics 
pot originar molèsties als veïns i afecta el benestar dels animals 
per les males condicions sanitàries. A més, les restes de menjar 
generen brutor i afavoreixen la proliferació de plagues. 

La captura i el sacrifici és un mètode poc respectuós amb els 
animals i poc efectiu: els moixos salvatgins són animals difícilment 
adoptables i molt territorials. En poc temps, els espais que deixarien 
els moixos capturats, serien ocupats per altres moixos i es crearia 
la colònia de bell nou. 

Les colònies controlades són el millor mètode de control de les 
poblacions felines a moltes ciutats. A través d’aquests programes 
els moixos són:

- capturats i sotmesos a revisió per a descartar malalties 
contagioses 

- esterilitzats; se’ls fa una petita marca a l’orella per a 
identificar-los 

- retornats a l’espai on varen ser capturats 

Es fa seguiment de la colònia (control del nombre de moixos i 
manteniment de l’espai).    

La ubicació de les colònies és molt important per al benestar de 
les persones i dels animals; s’ha d’evitar situar-les en llocs perillosos 
(a prop de vies ràpides, a les rotondes, al litoral, a l’aeroport, etc.), als 
voltants de centres sanitaris o escolars; en parcs infantils, en espais 
naturals protegits o en altres que puguin afectar la biodiversitat. 

Amb el Programa de colònies urbanes 
s’aconsegueix

- garantir la salut i el benestar dels animals
- evitar pudor, bregues i miulos, amb la qual cosa millora la 

qualitat del barri  
- millorar la convivència entre els veïns

El valor del voluntariat 
L’esforç i la dedicació de persones voluntàries ha estat clau per a 
l’èxit d’aquest programa a Palma des de 2009. Si voleu formar-ne 
part, els requisits per a fundar una colònia són:

- un mínim de tres persones, identificades com a 
responsables de cada colònia

- disposar d’una àrea predeterminada. Els responsables de 
la colònia han de mantenir-ne les condicions higièniques

- establir un màxim de moixos per colònia. 
Se’n recomana un màxim de 10

- comprometre’s a alimentar els moixos sempre de dia, amb 
menjar sec i amb quantitat proporcional al nombre de 
moixos de la colònia, i evitant que en quedi sobrant

ELS MOIXOS DE CARRER A PALMA


