
Primeres jornades 
MAIG - JUNY
Segones jornades 
SETEMBRE - OCTUBRE

Article 11 de la Llei 1/1992, de protecció 
d’animals que viuen a l’entorn humà

‘El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la 
responsabilitat subsidiària del propietari, serà 
responsable dels danys, perjudicis i molèsties 

que ocasioni a les persones, coses, espais públics 
i al medi natural en general, d’acord amb allò 
que s’estableix a l’article 1905 del Codi Civil’

Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal 
de l’Ajuntament de Palma

Crta. de Sóller, km. 8,3 
Camí de Son Reus

 971 43 86 95



ESCOLA URBANA DE CANS
L’Ajuntament de Palma realitza campanyes dirigides als 
propietaris de cans amb l’objectiu d’aconsseguir una millor 
inserció dels animals de companyia dins la nostra llar i dins 
la societat en general.

Cada any, les xifres d’animals perduts i abandonaments d’ani-
mals de companyia son molt elevades, essent les causes 
principals que ho motiven, entre d’altri, el propi comportament 
del ca i la pèrdua d’interès humà respecte a l’animal.

Per tot això, creiem oportú la posada en marxa d’una escola 
urbana per a cans, teòrica – pràctica, basada en l’increment 
de la responsabilitat del propietari i la socialització del ca.

El curs té una durada de 4 sessions, de 2 hores cada una.

Teoria
 - Informació sobre drets i deures relacionats amb els animals.
 - Actuacions municipals amb animals de companyia.

Pràctica (ensinistrament bàsic)
 - Increment de la responsabilitat del propietari.
 - Sociabil·lització.

Primeres jornades: Maig - juny.
Segones jornades: Setembre - octubre.

Els llocs on s’impartiran els cursos són:

Zona d’oci caní de La Femu
C/ Hiroshima i C/ Son Ferragut.

Zona d’oci caní d’Ocimax
C/ Orquídea i C/ Leocadia de Togores.

Zona d’oci caní Sa Riera
C/ Andreu Torrens

Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal 
Ctra. de Sòller, km 8,3. Camí de Son Reus.

Finalitzat el curs proposarem als participants una enquesta 
de valoració amb la finalitat de millorar properes edicions.

Condicions
 - El titular del ca ha d’estar empadronat a Palma.
 - Els cans han de tenir com a mínim 6 mesos d’edat.
 - Els cans han d’estar vacunats i identificats.
 - Durant el període de zel les cusses no podran assistir a 
les classes.

Nom i cognoms 
del propietari/a

DNI

Domicili

Telèfon de contacte

Nom del ca/cussa

Raça

Capa

Alçada

Núm. de microxip

Dates darreres 
vacunacions

INSCRIPCIÓ
L’admissió al curs serà per ordre de sol·licitud i valoració 
segons criteris tècnics.

La preinscripció es realitzarà presentant aquesta sol·licitud 
al Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de l’Ajun-
tament de Palma, de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h.

També vos podeu preinscriure enviant les dades sol·licitades 
a l’adreça electrònica: centreproteccioanimal@palma.es.

Una vegada realitzada la preincripció ens posarem en 
contacte amb vosaltres per concretar el lloc, horaris i dia 
d‘inici del curs.
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