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3.B. RECUPERACIÓ PEL SEU PROPIETARI 
 

1. OBJECTIU 
 

Establir la sistemàtica per a localitzar el propietari de tots els animals albergats 
al Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal (CSMPA) amb procedència i 
motivació desconegudes. 

 
 
2. SISTEMÀTICA 
 

En el moment de la recepció es comprova si l’animal disposa de microxip. Si 
no en du es registra com a vagabund i si en du es registra com a abandonat. Els 
animals s’alberguen a l’Àrea de Recepció i Hospitalització Veterinària fins que els 
veterinaris del Centre fan el protocol de profilaxi veterinària i l’allotgen a la seva gàbia 
definitiva. 

 
A. Animals vagabunds (sense xip). Després d’haver fotografiat l’animal i completat el 

seu expedient individual, es difon a través del web 
http://csmpa.palmademallorca.es i s’ofereix en adopció durant els pròxims quinze 
dies, un termini en què només es pot entregar al seu propietari, que ha de 
demostrar la seva condició mitjançant fotografies o altres proves. 

 
Per a recollir l’animal el propietari ha d’abonar les taxes de recollida, manutenció, 
vacunació i microxip. 

 
B. Animals abandonats (amb xip). Després d’haver fotografiat l’animal i completat el 

seu expedient individual, es difon per via telemàtica, igual que en el cas anterior, a 
la vegada que se sol·liciten al Registre d’Identificació d’Animals de Companyia de 
les Illes Balears (RIACIB) les dades del titular de l’animal identificat. Si l’animal 
identificat no està registrat se’n publica la descripció i el número de microxip al 
BOIB. En cas contrari, és a dir, si l’animal identificat està registrat i se n’obtenen 
les dades, es procedeix de la següent manera: inicialment s’intenta contactar amb 
el propietari de l’animal per telèfon. Si no s’aconsegueix, s’intenta notificar, en 
dues ocasions i en el seu domicili particular, la permanència del ca al Centre. Si 
tampoc s’aconsegueix, se’n publiquen les dades al BOIB. Si s’aconsegueix 
notificar la permanència de l’animal al Centre el titular disposa d’un termini de 
vuit dies per a recuperar-lo. Si no ho fa s’inicia un expedient sancionador. 

 
El titular d’un animal identificat ha de comparèixer al centre amb la documentació 

de l’animal (passaport sanitari i document d’alta al RIACIB) i abonar les taxes per la 
recollida, la manutenció i la vacunació. 

 
 

3. FINALITZACIÓ DELS TERMINIS 
 
Una vegada transcorreguts els terminis, si el titular de l’animal no ha recollit la seva 
mascota s’entrega en adopció als sol·licitants per ordre estricta de registre.  


