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2.D. PROTOCOL D’ATENCIÓ VETERINÀRIA 

 
 
1. OBJECTIUS 
 

• Definir les actuacions sistematitzades dels serveis veterinaris sobre tots els 
animals albergats al Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal (CSMPA), 
tant els de companyia com els silvestres allotjats al Servei de l’Avifauna Balear. 

 
• Controlar i inspeccionar les colònies urbanes de moixos. Fer controls de salut 

dels individus de les colònies legalitzades i esterilitzacions dels animals que 
formen les colònies. 

 
• Les cirurgies per a l’esterilització de tots els cans de races potencialment 

perilloses que s’adoptin al Centre i les cirurgies per a la resta d’animals adoptats 
quan ho sol·licitin els adoptants. 

 
 
2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 

• Les actuacions es duen a terme sobre tots en els animals allotjats al Centre i els 
moixos de les colònies urbanes legalitzades, i es fan les esterilitzacions dels 
animals adoptats al Centre. 

 
• Tot el personal veterinari de l’Ajuntament i els col·laboradors existents. 

 
 
3. ACTUACIONS 
 
Els veterinaris del CSMPA tenen les següents funcions: 
 

• En ingressar qualsevol animal fer el protocol de profilaxi veterinària. 
• Supervisar els fulls d’incidències emplenats diàriament pels operaris. Juntament 

amb l’operari, revisar totes les gàbies, amb un esment especial al que es descriu 
als fulls d’incidència.  

• Supervisar el protocol de neteja i desinfecció. 
• Detectar i controlar símptomes compatibles amb malalties infectocontagioses. 

Zoonosis. 
• Fer la valoració etològica i d’agressivitat dels animals albergats, seguint el que 

estableix la Llei 50/1099. 
• En sortir qualsevol animal fer el protocol de sortida.  
 

4. ACTUACIONS CONCRETES 
 
• Protocol de profilaxi veterinària a l’Àrea de Recepció i Hospitalització 

Veterinària davant qualsevol entrada. Si no s’efectua aquest protocol l’animal 
no pot entrar a la resta de dependències del centre. 

• Cirurgies per a l’esterilització d’animals entregats en adopció o moixos de 
les colònies urbanes: 
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a) Esterilització dels moixos de les colònies urbanes. Només s’inicien les 

cirurgies després d’autoritzar la colònia, i s’opera el nombre pactat 
prèviament entre els voluntaris i els tècnics municipals. Aquestes 
actuacions sempre es programen, per la qual cosa s’ha de sol·licitar cita 
prèvia. 

b) En el cas d’animals adoptats els propietaris dels quals sol·licitin 
l’esterilització, aquests han de firmar el formulari de consentiment per a 
actuacions mèdiques veterinàries amb anestèsia. Aquestes cirurgies 
també es programen, per la qual cosa s’ha de sol·licitar cita prèvia. 

• Detecció i control de zoonosis. Si un o diversos animals presenten 
simptomatologia compatible amb una malaltia infectocontagiosa greu s’aïllen i 
els serveis veterinaris prenen les mesures adients perquè la malaltia no afecti la 
resta d’animals del centre. 
Els animals que pateixen malalties infectocontagioses confirmades no es poden 
entregar en adopció. Només entitats o associacions proteccionistes, després de 
ser informades del diagnòstic i pronòstic i si disposen de mitjans necessaris per 
al tractament de l’animal, poden acollir aquests animals, llevat que es tracti 
d’una malaltia que suposi un risc important per a la salut pública o per una 
disseminació fàcil entre la població animal. A aquests animals se’ls practica una 
eutanàsia si no és viable que siguin tractats correctament i hi ha risc greu que en 
quedin afectats la resta d’animals albergats al Centre. 

• Valoració de l’agressivitat i del comportament 
• Protocol de sortida  

 


