
 

 

 

 

 

MEMÒRIA 2014 

SERVEI RECOLLIDA I ACOLLIDA 
D’ANIMALS DOMÈSTICS AL 
MUNICIPI DE POLLENÇA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per part de: Fundació Natura Parc. 

 



 

Des de la Fundació Natura Parc com a concessionària del Servei de Recollida i Acollida 
d’Animals Domèstics al municipi de Pollença presentam a continuació la Memòria 
d’Activitats referent a l’any 2014. 

 

La present memòria inclou: 

o Recollida dels animals domèstics abandonats o vagabunds. 
o Hostalatge i gestió dels animals segons legislació vigent. 
o Altres serveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recollida dels animals domèstics abandonats o vagabunds. 

Es du a terme la recollida i captura dels animals amollats a la via pública i/ò abandonats, 
renunciats o que incompleixin les ordenances municipals vigents al municipi de Pollença,  
els quals son ubicats a les instal·lacions de la Fundació Natura Parc a on es du la seva 
gestió integral segons la Llei 1/92 i l’ordenança municipal de Pollenca. 

La gestió i destí dels animals del municipi de Pollença es basa en la recuperació per part 
dels seus propietaris i en l’adopció dels animals, descartant la opció del sacrifici (excepte 
en situacions excepcionals i per casos de malalties incurables). 

La Fundació Natura Parc dur a terme el Servei de Rescat i recollida dels animals 
domèstics abandonats o vagabunds al municipi de Pollença que roman operatiu durant 
les 24 hores dels 365 dies de l’any. 

Entre els animals sobre els que s’actua, hi trobam cànids, felins, equins, ovins i caprins, 
bòvids i porcins. 

El Servei de Rescat i Recollida està en tot moment a l’abast dels representants 
municipals, Policia Local, Guardia Civil i 112, atenent única i exclusivament peticions de 
serveis de dits estaments. 

El Servei de Rescat i Recollida compta amb el següent personal tècnic: 

o Dos veterinaris col·legiats, que ofereixen un servei continuat durant les 24 hores 
dels 365 dies de l’any. 

o Quatre tècnics especialitzats en la recollida, transport i allotjament d’animals de 
qualsevol naturalesa, com ara, cànids, felins, equins, porcins, ovins i caprins, ..., 
adscrits al Servei de Recollida d’Animals Domèstics Abandonats durant les 24 
hores dels 365 dies de l’any. 

o Dos tècnics de reforç i recolzament. 
o Dos tècnics de manteniment  
o Dos administratius 
o Dos coordinadors generals. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Entre el material que hi trobam adscrit al Servei de Rescat i Recollida dels animals 
domèstics abandonats o vagabunds al municipi de Pollença hi trobam: 

o Tres furgonetes adaptades expressament pel transport d’animals. 
o Remolc amb capacitat per a dos cavalls. 
o Remolc amb capacitat d’un cavall individual. 
o Remolc petit pel transport de gàbies capturadores d’animals i material divers. 
o Camió grua de recolzament. 
o Furgoneta de recolzament de gran capacitat. 
o Gàbies capturadores per a cans. 
o Gàbies capturadores per a moixos. 
o Lectors de Microxip. 
o Material divers per la captura i maneig d’animals, com ara, llaços, corretges i 

collars, cabeçades per equins, lectors de microxips,... 
o Material de seguretat (EPIs) i vestuari adient. 
o Sarbatana. 
o Rifle anestèsic. 
o ..., ... 

 

 

 

 

 

 

 



Les actuacions realitzades durant l’any 2014 pel Servei de Rescat i recollida dels animals 
domèstics abandonats o vagabunds al municipi de Pollença durant les 24 hores dels 365 
dies de l’any son les següents: 

Actuacions 24 hores a Pollença 167 
Animals rescatats 

 
138 

Infructuosos 
 

7 
Renuncies 

 
2 

 

Animals rescatats per espècie: 

    2014 
Cans 

 
57 

Moixos 
 

81 

 

Resum per gràfica 

 

 

 



Entre els rescats realitzats no s’han observat incidències gaire destacables. En tot cas sí 
que hem de remarcar l’actuació sobre un grup de bòvids que es varen haver 
d’immovilitzar dins un torrent fins que el propietari es va presentar. 

Igualment remarcable es el cas dels cadàvers de dos cans suposadament enverinats al 
municipi de Pollença, que es varen recollir i custodiar seguint la Cadena de Custòdia 
iniciada pel Seprona de la Guardia Civil. Als cadàvers dels animals se’ls va practicar la 
necròpsia i lliurament de mostres per tal de determina la presència de tòxics en el seu 
organime, en presència d’un agent del Seprona de la Guardia Civil. 

De la mateixa manera, s’ha donat solució a totes les incidències que els ciutadans de 
Pollença han publicat a la web municipal Linia Verda. 

 

 



 

 



Cal dir que l’estat físic extern no sempre es l’òptim, ja que a part d’una sèrie de cadàvers 
recollits (cans i moixos), una sèrie d’animals presentaven ferides i traumatismes greus 
(provocats generalment per atropellaments) i d’altres presentaven contusions, ferides i 
malalties de diversa consideració als que se’ls va tractar per part de l’equip de veterinaris 
de la Fundació Natura Parc tant a instal·lacions pròpies com a clíniques externes 
d’urgència. 

Així mateix, comentar l’entrada de quissons i moixos de curta edat durant la època de cria 
(generalment primavera-estiu), cosa habitual a dita època i que es repeteix cada any. 

Totes les actuacions realitzades i els animals rescatats s’incorporen al registre 
d’actuacions i al registre de gestió d’animals del municipi de Pollença, el qual està a total 
disposició dels representants municipals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hostalatge i gestió dels animals segons legislació vigent. 

Els animals del municipi de Pollença que son rescatats pel Servei de Rescat i recollida 
dels animals domèstics abandonats o vagabunds durant les 24 hores dels 365 dies de 
l’any son hostalats i gestionats al Centre de Protecció d’Animals Domèstics (CEPAD) de 
la Fundació Natura Parc al municipi de Santa Eugènia. 

La Gestió del CEPAD de la FNP es regeix pels conceptes de la Llei 1/92. 

 

o  Revisió sanitària dels exemplars dipositats. 
Es du a terme a la seva recepció. 
Es desparasita internament i externament als animals i es revisa si hi ha 
simptomatologia infecciosa.  
Es vacunen tots els cans contra diverses malalties infeccioses. 
Totes aquestes actuacions s’apunten a l’historial clínic de l’animal. 

 
o Manteniment i manutenció dels animals. 

Es du a terme per part del personal tècnic adscrit a les instal·lacions. 
S’ocupen de donar menjar i aigua als animals, netegen diàriament les instal·lacions 
amb aigua a pressió i setmanalment desinfecten. 

 
o  Atenció veterinària continuada. 

Es du a terme per part dels veterinaris. 
S’ocupen de revisar l’estat de l’animal, de medicar-lo i fer les cures necessàries. 
Les actuacions queden registrades a l’historial clínic de l’animal. 

 
o  Recerca dels propietaris. 

Es du a terme en cas que l’animal dugui microxip, per part de la Fundació Natura 
Parc i amb la col·laboració, si fos el cas, de l’ajuntament (enviament notificacions 
oficials). 
 
La Fundació Natura Parc intenta localitzar al propietari de l’animal telefònicament. 
Es du un registre de cridades.  
 
Si el propietari no pot ser localitzat telefònicament, s’informa a l’Ajuntament, el qual 
ha d’enviar una notificació oficial i certificada al propietari. El propietari té 8 dies a 
partir de la recepció de l’avís per venir a recollir l’animal. Si durant aquests 8 dies no 
ha vingut a recollir-lo, l’animal pot ser donat en adopció. 
 
Si el propietari no pot ser localitzat de cap manera, es publica al BOIB i al tauló 
d’anuncis de l’Ajuntament. Com en el cas anterior, el propietari té 8 dies a partir de 
la publicació al BOIB per venir a recollir l’animal. Si durant aquests 8 dies no ha 
vingut a recollir-lo, l’animal pot ser donat en adopció. 

 
L’Ajuntament informa a la Fundació Natura Parc sobre la recepció de la notificació 
oficial per part del propietari o sobre la publicació al BOIB per comptabilitzar els 
terminis legals per la possible adopció dels animals. 

 
 
 
 
 



o  Lliurament d’animals al seu propietari. 
Un pic avisat i interessat en la recuperació del seu animal, el propietari va a 
l’Ajuntament a pagar les taxes municipals vigents per obtenir l’autorització per poder 
recuperar l’animal. Després pot anar a recollir l’animal durant l’horari establert a les 
instal·lacions del CEPAD de la Fundació Natura Parc. 
El propietari abona a l’Ajuntament de Pollença les taxes oportunes i a la Fundació 
Natura Parc paga les despeses de manteniment (i serveis veterinaris si fos el cas) 
segons les tarifes vigents. 
Documentació que han de presentar els propietaris dels animals: 
 Autorització de l’Ajuntament: el propietari l’ha d’entregar al personal de la 

Fundació Natura Parc per poder recollir l’animal. 
 En cas que l’animal sigui considerat de raça perillosa s’haurà de presentar la 

llicència corresponent. 
No es lliura cap animal a ningú que digui ser el propietari, sense autorització per 
escrit de l’Ajuntament en qüestió, el propietari ha de presentar a  l’ajuntament la 
cartilla del seu animal per comprovar que dit animal pertany a la persona que el 
reclama. Dins aquesta autorització ha de constar el nom del propietari i el seu 
DNI . 
Si el propietari de l’animal no el vol recuperar dins el termini legalment establert, 
dit animal passa a estar disponible per la seva adopció. 

 
o  Gestió del Pla d’Adopció. 

Des de la Fundació Natura Parc es du un ampli Pla d’Adopció, destinat a fer visibles 
els animals allotjats per la seva adopció. 
Les persones interessades es dirigeixen a les instal·lacions del CEPAD de la 
Fundació Natura Parc per triar un animal adoptable. L’animal es vacunat contra la 
ràbia (en el cas dels cans) i identificat. El nou propietari es fa càrrec de les 
despeses de vacunació i identificació en el moment de l’adopció.  
En cas que sigui un animal amb microxip que estigui a les instal·lacions del CEPAD 
de la Fundació Natura Parc per abandonament o renúncia, només es fa un 
document de canvi de propietari i es vacuna, si fos el cas. 
En cas que l’animal sigui considerat de raça perillosa s’ha de presentar la llicència 
corresponent. 
Tots els animals que surten adoptats del CEPAD de la Fundació Natura Parc ho fan 
amb el microxip identificatiu. 
Totes aquestes actuacions s’apunten a la fitxa de l’animal. 
 

 
o  Gestió de renuncies 

La renúncia es fa per part del propietari. 
Aquest pot acudir directament a les instal·lacions del CEPAD de la Fundació Natura 
Parc per tramitar la renuncia de l’animal. Signa el document de renúncia i el document 
de canvi de dades del microxip, en cas que vagi identificat amb ell. 
L’animal passa al Pla d’Adopció de la FNP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



o  Gestió de possibles sacrificis/eutanàsies i posterior tractament dels restes. 
El sacrifici no està contemplat pels animals procedents del municipi de Pollença. 
Les possibles eutanàsies només es fan en casos de malalties incurables i en 
situacions excepcionals. 
L’eutanàsia es du a terme pels veterinaris de la Fundació Natura Parc 
Les restes dels animals es traslladen a entitat gestora autoritzada. Dit trasllat es fa 
per part de la Fundació Natura Parc que es la que es fa càrrec del costos del 
tractament final de les restes. 
L’eutanàsia queda registrada a la fitxa de l’animal.  

 

o  Publicitat i registre 
La Fundació Natura Parc s’encarrega de gestionar i actualitzar una pàgina web pròpia, 
a on figuren les fotos dels animals provinents de Pollença que hi ha a les instal·lacions, 
a excepció dels felins, ja que degut a la seva naturalesa, les sol·licituds d’adopcions 
dels felins s’han de fer directament al CEPAD un pic han vist in situ a l’animal a 
adoptar. 
La web del CEPAD de la FNP des de a on es gestiona el Pla d’Adopció es: 

www.cepadfnp.wordpress.com 

o  Horari d’atenció al públic. 
L’horari d’obertura del CEPAD es de:  
Dilluns, dimecres i divendres de 11.00h a 13.00h 
Dit horari consta de manera visible a l’exterior del CEPAD 
Així mateix, s’ofereix un servei d’atenció telefònica (Tel. 871 719772) que roman 
operatiu durant el següent horari: 
Dilluns a Divendres, de 8.00h a 18.00h i Dissabtes de 8.00h a 15.00h. 
 

o  Altres qüestions. 
Tots els animals que surten de CEPAD de la FNP, ho fan degudament legalitzats i 
identificats amb microxip i passaport, així com amb la vacuna antiràbica actualitzada. 
 
Els costos derivats de la gestió dels animals de Pollença van a càrrec de la Fundació 
Natura Parc, sense repercutir a l’Ajuntament cap altre quantitat econòmica que no 
estigui contemplada en el Plec de Clàusules Econòmic Administratives que regeixen el 
servei en qüestió. 
 
Entre aquests costos s’inclouen els de manutenció dels animals, neteja i desinfecció 
d’instal·lacions, medicaments i material biosanitari, material de maneig i trasllat, 
elements d’identificació (microxip, passaports, ...), ... 
 

Resum de la gestió dels animals per concepte 

Recuperats pel propietari   16 

Adopcions 
 

48 
Eutanàsies humanitàries 

 
12 

Rescatats morts 
 

14 

Retornats al medi*   35 

 



Altres serveis. 

La Fundació Natura Parc, com a gestora del Servei de Recollida i Acollida d’Animals 
Domèstics al municipi de Pollença , a part dels serveis esmentats també ofereix altres 
serveis al municipi de Pollença. Entre aquests serveis destacam: 

o Assessoria veterinària en aplicació de la Llei 1/92 de Protecció dels animals que 
viuen a l’entorn humà i de tota aquella legislació i normativa relacionada amb els 
animals domèstics. 
 

o Assessoria en la redacció, aplicació i possibles actualitzacions de les ordenances 
municipals relacionades amb els animals domèstics. 

 
o Assessorament i col·laboració a les campanyes informatives dirigides als ciutadans 

que es puguin organitzar des de l’Ajuntament de Pollença. 

 
o Servei de col·locació de gàbies trampa per la captura incruenta dels cànids que 

provoquen danys al ramat. Mitjançant dita activitat la Fundació Natura Parc du a terme 
la captura d’aquells cans que fan mal al ramat amb l’objectiu de poder oferir als 
ramaders i pagesos seguretat jurídica per fer front als perjudicis econòmics soferts. 

 

 
 
o Organització i coordinació de Rondes informatives amb la Policia Local i de 

vigilància del compliment de la Llei 1/92 i de l’ordenança municipal per part dels 
propietaris dels animals domèstics. 
Mitjançant dites rondes pel terme municipal de Pollença i d’una durada mínima de 4 
hores setmanals, un tècnic de la Fundació Natura Parc fa uns transectes per tal 
d’oferir als ciutadans informació sobre l’obligació del compliment de la legislació vigent 
i per dur a terme la captura directa d’animals que romanguin lliures i sense control 
Dita actuació està destinada a la conscienciació de la ciutadania i paral·lelament a 
evitar la presència d’animals a les vies urbanes 
 

 
 

 
 
 

 
 



o Posta en marxa del Pla de Voluntariat pels ciutadans de Pollença. 
Per tal de donar l’oportunitat a totes les persones sensibilitzades amb el benestar 
dels animals durant l’any 2014 s’ha posat en marxa el Pla de Volunariat al CEPAD 
de la FNP. 
Els voluntaris complimenten un formulari present a la web del Pla d’Adopció per 
després esser seleccionats com a voluntaris del CEPAD. 
Es manté un grup d’entre 6-7 voluntaris operatius durant tot l’any i fent rotació, per tal 
de donar a les màximes persones possible l’oportunitat de participar. 
El Pla de Voluntariat només està destinat a persones residents als municipis als que 
dona servei la Fundació Natura Parc. 

 

 

o Participació al Pla de Maneig de les Colònies Felines de Pollença* 
Durant el darrer trimestre del 2014 i primer del 2015, el CEPAD de la Fundació Natura 
Parc ha participat activament al Pla de Maneig de les Colònies Felines de Pollença 
promogut per l’ajuntament de dit municipi. 
 
Entre les tasques realitzades pel CEPAD de la FNP hi trobam: 
o Estudi de l’estat de la població felina. 
o Participació a reunió amb voluntaris per exposar el Pla de Maneig. 
o Campanya de captura i retornament al medi de felins revisats sanitàriament. 
o Proveïment d’alimentació per les colònies felines. 

 
 
 

 




