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2.A. PROTOCOL D’ACTIVITATS DURANT LA PERMANÈNCIA AL CENTRE 

 
INCLOU:  

:PROTOCOL DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
:PROTOCOL DE PROFILAXI VETERINÀRIA 
:PROTOCOL D’ATENCIÓ DIÀRIA 
:PROTOCOL D’ATENCIÓ VETERINÀRIA 
:PROTOCOL DE NETEJA I DESINFECCIÓ 
:PROTOCOL DEL VOLUNTARIAT. PROGRAMA D’EXERCICI 
SOCIALITZACIÓ DEL CA 

 
 
A. PROTOCOL DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
 
1.OBJECTIUS 
 

• Definir la sistemàtica administrativa per a l’actualització permanent del Registre 
general dels animals albergats al Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal 
(CSMPA). 

  
• El Registre general està format: 

a) Registre d’entrada enumerat, format pels expedients individuals de 
cada animal.  
b) Registre de sortida, format pel tancament dels expedients individuals 
dels animals, adoptats, recuperats pels seus propietaris i morts. 
 

• Establir el funcionament administratiu per a identificar els propietaris dels 
animals albergats al Centre. 
 

• Localitzar els propietaris dels animals trobats a la via pública. 
 

• Dur a terme les gestions necessàries (altes, modificacions i baixes) pel que fa al 
Registre d’Identificació d’Animals de Companyia de les Illes Balears (RIACIB). 
 

• Establir un registre individual d’adopció per a cada animal albergat. 
 
2. APLICACIÓ 
 

• Tots els animals, vius o morts, que entren al CSMPA disposen d’un expedient 
individual datat i enumerat. 

 
• Tot el personal funcionari que treballa al Centre n’ha de vigilar l’eficàcia i el 

funcionament. 
 
3. DEFINICIÓ DE MOTIUS D’ENTRADA 
 

Els terminis legals de permanència dels cans i moixos al CSMPA depenen del 
motiu de l’entrada. La Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen a 
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l’entorn humà estableix els terminis mínims legals durant els quals s’han de custodiar 
els cans mentre se’n cerquen els propietaris o adoptants. És objectiu bàsic del centre 
tornar els animals als seus propietaris o entregar-los en adopció, i evitar-ne en qualsevol 
cas l’eutanàsia.  

Els motius d’entrada són: 
a) Abandó: ca trobat a la via pública sense acompanyant i que disposa de xip. 
b) Malalt: animal malalt entregat pel seu propietari, que en sol·licita l’eutanàsia. 
c) Observació: animal que ha produït agressions importants a persones o a 

altres animals. 
d) Renúncia: animal el propietari del qual renuncia a la seva companyia. 
e) Segrest: en general es tracta d’espècies silvestres protegides. L’objectiu és 

recuperar-les per a tornar-les al seu medi natural. També es pot tractar 
d’animals segrestats per ordre de les autoritats judicials, sanitàries o 
municipals. 

f) Vagabund: ca trobat a la via pública sense acompanyant i que no disposa de 
xip. 

 
4. GESTIONS ADMINISTRATIVES 
 

a) Abandonats. Abans d’entregar aquests cans en adopció s’ha de contactar amb 
el titular del ca segons les dades que apareixen al xip, mitjançant telèfon, les 
notificacions corresponents o la publicació al BOIB si no es poden fer les 
notificacions amb els mitjans disponibles. Durant aquest termini els ciutadans 
en poden sol·licitar l’adopció. Si es localitza el propietari de l’animal, aquest 
disposa de vuit dies per a recuperar-lo després de pagar les taxes 
corresponents. 

 
b) Vagabunds. En aquest cas no s’entrega en adopció durant un termini de 

quinze dies i se’n possibilita la recuperació al propietari. Durant aquest 
termini les persones interessades en poden sol·licitar l’adopció. A aquests 
cans no se’ls practica mai una eutanàsia abans de 21 dies. 

 
c) Renúncies. Aquests animals s’ofereixen en adopció des del moment que 

ingressen al CSMPA. L’adopció no es pot sol·licitar i es fa efectiva al 
moment. La persona que hi renuncia ha d’abonar les taxes. A aquests cans no 
se’ls practica mai una eutanàsia abans dels quinze dies. 

 
d) Malalt. Només es fa l’eutanàsia quan hi ha signes evidents de malaltia o amb 

certificat escrit del veterinari que l’ha tractat. En cas contrari no es fa 
l’eutanàsia i s’accepta la renúncia de l’animal per a oferir-lo en adopció. En 
els dos supòsits el titular ha d’abonar les taxes. 

 
e) Segrest. No s’entreguen en adopció fins que no finalitza l’expedient que en va 

ordenar el segrest. 
 

f) Observació sanitària. El termini de permanència és de catorze dies, per a 
observar si es presenten símptomes de malaltia. Aquests animals són 
recuperats pels seus propietaris que abonen taxes i no s’ofereixen en adopció. 
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• Una vegada elaborat l’expedient individual, les fotografies dels cans i moixos 
abandonats, vagabunds i/o renunciats es publiquen diàriament al web del 
CSMPA (web:csmpa.palmademallorca.es), on s’exposen al públic, la qual cosa 
incrementa les possibilitats de recuperació i/o adopció. 

 
• La detecció d’un microxip implica la comunicació amb el RIACIB per a 

localitzar-ne el titular o per a fer les modificacions o baixes que escaiguin. 
 

• Durant la permanència dels animals al Centre es duen a terme els protocols de 
profilaxi veterinària, atenció diària, atenció veterinària, neteja i desinfecció. 


