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3.A. PROTOCOL D’ADOPCIÓ 
 
1. PRELIMINARS 
 

• Necessitats de l’adoptant. 
• Característiques de l’animal. 

 
2. OBJECTIUS 
 

• Definir la sistemàtica utilitzada al Centre Sanitari Municipal de Protecció 
Animal (CSMPA) per a entregar en adopció els animals que hi estan albergats. 

• Identificar els nous propietaris d’animals de companyia per a inscriure’ls al 
Registre d’Identificació d’Animals de Companyia de les Illes Balears 
(RIACIB) i, en conseqüència, al Cens caní municipal. 

 
3. ANIMALS EN ADOPCIÓ 

 
No tots els animals que entren al centre es poden oferir en adopció. Un percentatge 
important no s’hi pot oferir perquè hi entren morts, malalts, agressius, silvestres, etc. 
D’altra banda, els animals adoptables no sempre són entregats de manera immediata, sinó 
que depèn del motiu d’entrada, és a dir: 

• Els cans i els moixos cedits pels seus propietaris s’ofereixen i entreguen en adopció 
tot d’una. 

• Els cans i els moixos trobats al carrer sense identificar (sense microxip) s’ofereixen 
en adopció tot d’una, però no s’entreguen fins que no han transcorregut 15 dies per 
si el propietari compareix per a recuperar-los  

• Els cans i els moixos trobats al carrer identificats (amb microxip) s’ofereixen en 
adopció tot d’una, però no es poden entregar fins que no s’ha contactat amb el 
propietari i s’han fet tots els tràmits necessaris per a poder modificar el titular del 
microxip. 

 
Tots els animals adoptables s’exposen al web (http://csmpa.palmademallorca.es) amb el 
motiu d’entrada, les característiques físiques i el nombre de persones interessades a 
adoptar-los. 
 
Segons les disponibilitats personals i tècniques el web s’actualitza amb la major 
freqüència possible, si pot ser diàriament. 

 
4. TRÀMITS 

 
Amb la finalitat d’oferir els animals en adopció responsable els tràmits s’han de fer 

al centre i no és possible l’adopció per via telemàtica o telefònica. 
 

Abans que un sol·licitant es registri per a adoptar un animal el centre li ofereix tota 
la informació sol·licitada i de què disposa sobre l’animal: edat, caràcter, malalties, etc. 

 
Per a adoptar un ca en concret (llevat dels qui han estat objecte de renúncia) s’ha 

de sol·licitar la inscripció al registre corresponent i es facilita el resguard on consta 
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l’ordre de relació que el sol·licitant ocupa. Disposa de dos dies per a recollir l’animal, 
si no ho fa el seu titular o el sol·licitant d’ordre preferent. 

 
En el cas d’una renúncia no cal fer la sol·licitud i els animals són entregats en 

adopció al moment.  
 
5. ADOPCIÓ 
 

Quan s’entrega en adopció un animal el veterinari li realitza una nova 
exploració simptomatològica i li posa el microxip. 

 
L’adoptant ha de firmar un document en el qual se li comunica que disposa 

d’un termini de quinze dies per a retornar l’animal adoptat si sorgeixen problemes de 
convivència de difícil solució. Si en aquest termini apareix algun símptoma de malaltia 
es pot acudir al Centre perquè els veterinaris estableixin el tractament més adient. En 
cap cas s’abonen factures d’altres centres veterinaris. D’altra banda, es recomana al 
nou propietari l’esterilització de l’animal després d’haver-lo informat dels seus 
avantatges. 

 
Al nou propietari se li entrega el document d’alta del microxip i el passaport 

sanitari amb les anotacions de totes les actuacions clíniques veterinàries realitzades 
sobre l’animal. 

 
6. SEGUIMENT 
 

Segons la disponibilitat de mitjans personals del Centre es fa un mostratge de 
control sobre el benestar dels animals adoptats. 


