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2.C. PROTOCOL D’ATENCIÓ DIÀRIA 

 
1. OBJECTIUS 
   

• Definir la sistemàtica d’actuació per part del personal del Centre Sanitari 
Municipal de Protecció Animal (CSMPA) i persones col·laboradores per 
a complir els requisits d’atenció diària dels animals allotjats al Centre. 

• Definir el full d’incidències que han d’emplenar els operaris del Centre i 
amb el qual han de comunicar al servei veterinari disfuncions observades 
en la salut i/o comportament dels animals allotjats. 

• Definir els indicadors de benestar animal dels individus allotjats. 
• Anotar qualsevol incidència de la salut i del comportament a l’historial 

clínic de cada individu. 
 

2. CAMP D’ACTUACIÓ 
 
• Tot el personal que treballa al CSMPA, sigui funcionari o no. 
• Tots els animals allotjats al CSMPA. 
 

3. CRITERIS GENERALS 
 
• El personal del CSMPA ha de tenir en tot moment una especial atenció 

en la cura i la bona pràctica en el maneig dels animals. Totes les seves 
actuacions s’han d’encaminar a aconseguir el màxim benestar i confort 
dels animals. 

• Qualsevol anomalia detectada en la salut o en el comportament dels 
animals s’ha d’anotar al full d’incidències. Una vegada emplenat el full 
del dia es firma i es fa a mans del veterinari. 

 
4. REALITZACIÓ 

 
• MANUTENCIÓ 
 
L’aigua per a beure es canvia diàriament, aprofitant el moment de la neteja 
de la gàbia. En els períodes de calor es comprova almenys dues vegades al 
dia la disponibilitat d’aigua a totes les gàbies. 
 
La base alimentària dels cans i moixos allotjats al CSMPA és exclusivament 
pinso, de gamma alta i que compleix la normativa vigent i cobreix les 
necessitats bàsiques que garanteixen l’estat nutricional correcte dels animals. 
Els animals amb necessitats nutricionals especials (quissons, gestants...), 
disposen de dietes adequades a les seves característiques i necessitats.  
 
El pinso es distribueix una vegada al dia. 
 
• NETEJA I DESINFECCIÓ 
 
La neteja de les gàbies és diària. Per a eliminar excrements, orins i qualsevol 
altre element que pugui aparèixer a les zones d’allotjament s’utilitza aigua a 
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pressió. Prèviament es desallotgen els animals albergats, per a no banyar-los 
en les operacions de neteja. 
 
La neteja dels utensilis de beguda i menjar és diària. 
 
La freqüència de la desinfecció i la desinsectació segueix el protocol de 
neteja i desinfecció. 
 
• ACTIVITAT I SOCIALIZACIÓ DEL CANS 
 
Els cans necessiten activitat física, passejar i mantenir un grau adequat de 
socialització. 
 
Els voluntaris passegen els cans, seguint els criteris i planificació del 
CSMPA. És una activitat que es planifica conjuntament amb l’Agència del 
Voluntariat de Palma. 
 
• INSPECCIÓ VETERINÀRIA 


