
INFORMACIÓ  PER  AL  VOLUNTARIAT  DEL  CENTRE  DE  PROTECCIÓ
ANIMAL, AJUNTAMENT D’EIVISSA.

El Centre de Protecció Animal Sa Coma, vol agrair-te el temps que dedicaràs als animals.

La teua participació pot millorar la socialització dels cans i facilitar així una nova adopció,
a més de millorar la qualitat de vida de l'animal durant la seua estada en el Centre; no
obstant això, per motius d'organització i  per fer compatible l'activitat  del  voluntari  amb
l'activitat diària del Centre, s'hauran de respectar una sèrie de normes. 

Per poder inscriure's com a voluntari/ària, cal reunir els següents requisits:

- Ser major d'edat.
- Si tens entre 16 a 18 anys, adjuntar autorització de pare/mare/tutor per passejar cans.
-  Presentar  per  Registre  d'entrada,  de  manera  presencial  en  el  CETIS  o  per  seu
electrònica (https://eivissa.sedelectronica.es) la sol·licitud corresponent acompanyada de
fotocòpia  del  DNI  (en  cas  de  tenir  entre  16  a  18  anys,  també serà  necessari  lliurar
fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor que autoritza).

*  L'incompliment  de  qualsevol  de  les  normes  contingudes  en  aquest  document  pot
significar la baixa temporal o definitiva com a voluntari/ària del Centre de Protecció Animal
del Ajuntament d’Eivissa.

NORMES PER AL PASSEIG DE CANS

1. El passeig es fa pels camins dels voltants de Sa Coma, sense allunyar-se massa i
prenent com a referència la distància aproximada de 15 minuts, en cada direcció.

2. El/la voluntari/ària és la persona responsable de recollir les deposicions de l'animal en
qualsevol moment i de dipositar-les en els contenidors disponibles per a tal finalitat que es
troben en el Centre.

3. Els cans han d’anar sempre lligats, la corretja no ha de permetre a l'animal allunyar-se
més de 1,5m de la persona i en cap cas es poden deixar amollats. Tampoc es permet
l'acostament a altres cans per evitar l'enfrontament.

4. En cas de fugida del ca que està passejant, s'ha d’avisar immediatament al Centre.
Està totalment prohibit canviar els collarets o corretges que se subministren en el Centre.

5. En cas d'enfrontament o baralla mai s'han de separar els cans, ja que el voluntari pot
ser mossegat. Cal avisar al més aviat possible el personal del Centre.

6. No s’ha de deixar mai el ca lligat. Si s'ha de fer alguna cosa sense el ca, aquest ha de
ser retornat al Centre.

7. Cal procurar no acostar-se als veïns que transiten pels camins i respectar que hi hagi
gent a la qual no li agraden els cans.

S’ha de prestar una atenció especial a les persones que utilitzen bastó i a les que van en
bicicleta, moto i cotxe.



8.  Està  totalment  prohibit  donar  menjar  als  cans,  excepte  autorització  expressa  del
veterinari  del  Centre.  Tots  els  animals  segueixen  una  dieta  adequada  a  les  seues
necessitats i no respectar-la pot causar-los problemes de salut.

9. L'accés a instal·lacions interiors (el pati interior, infermeria o altres àrees) està limitada,
per  motius  de  seguretat,  a  consulta  prèvia  i  autorització  del  personal  del  Centre.

10. Tots els nostres animals han de ser manejats i tractats amb respecte. No oblidem que
són animals abandonats i  algunes vegades maltractats,  per  la  qual  cosa poden estar
alterats i emocionalment estressats.

11. Està totalment prohibit passejar amb cans no allotjats a Sa Coma mentre es passeja
els cans del Centre.

12. El passeig ha de ser una activitat tranquil·la i relaxada per al ca. No es pot córrer ni
cridar per excitar l’animal ni augmentar el seu nivells d'estrès.

13.  Els  menors  de  16  anys  han  d'anar  acompanyats  en  tot  moment  per  la  seua
mare/pare/tutor, que és la persona responsable del passeig del ca, ja que menors de 16
anys no poden inscriure's com a voluntaris en no rebre cobertura de l'assegurança de
riscos derivats de l'activitat que s'exerceix com a voluntari/ària.

14.  L'assignació  de  cans per  al  seu passeig  és  tasca exclusiva  dels  treballadors  del
Centre.

15. Els cans menors de quatre mesos no es poden treure a passejar perquè estan en
procés  de  vacunació  i  encara  no  estan  protegits  de  les  malalties  més  comunes.

16.  Per  al  passeig  de  cans  potencialment  perillosos  cal  estar  en  possessió  de  la
corresponent llicència de tinença d'animals potencialment perillosos residents en el Centre
de  Protecció  Animal  de  l’Ajuntament  d’Eivissa,  complint  amb  el  que  marca  la  llei  al
respecte:  

* Sempre han de passejar lligats amb corretja no superior a 1,5m i amb morrió.

DEURES

- Conèixer i respectar les normes per a ser voluntari/ària del Centre.

- S'ha de mantenir una bona actitud en tot moment respecte a la resta de voluntaris/àries i
personal treballador.

- Ser acurat amb el material cedit per al desenvolupament de les activitats.

- Respectar qualsevol modificació temporal de les normes que el Centre hagi de realitzar
per al bon funcionament d'aquest.

- Mantenir la confidencialitat i la discreció.

- Participar en les activitats de formació que el Centre consideri necessàries.



DRETS

-  Rebre  la  informació  i  formació  necessària,  així  com  material  necessari  per  al
desenvolupament de les funcions de voluntari/ària del Centre.

- Ser tractats sense discriminació.

- Rebre cobertura d'una assegurança de riscos derivats de l'activitat que exerceixi com a
voluntari/ària, i  dels danys que, involuntàriament,  pugui causar a tercers per raó de la
seua activitat.

- Obtenir el respecte i reconeixement pel valor social de la seua contribució. 


