
BOAS PRAXIS 
D E  T E N Z A  R E S P O N S A B L E  

• SI ANDA SUELTO Y TE PARECE QUE 
ESTÁ PERDIDO O ABANDONADO

QUÉ HACER SI TE ENCUENTRAS UN 
ANIMAL NECESITADO EN EL CAMINO

• SI ESTÁ HERIDO

• SI ESTÁ SIENDO MALTRATADO

1. Comprueba si tiene chapa de identificación y 
número de teléfono. Si es así, llama.  

2. Pregunta a los vecinos de la zona. 
3. Si tienes algún veterinario cerca, pásate para 

comprobar si tiene o no microchip. 
4. Si lo anterior es negativo, llama al 

Ayuntamiento y si no te responden, al 112. 

1. Llama al 112 y facilítales la ubicación 
exacta, el estado del animal y, en su caso, 
la descripción del accidente o de los 
hechos.  

2. Proporciónale sombra y resguardo de la 
lluvia o frío. Sólo si no es muy grave o si 
estás muy seguro, proporciónale agua.  

3. No lo muevas si no es estrictamente 
necesario. Déjalo tranquilo y no lo 

1. Toma fotografías, vídeos 
y ubicación. 

2. Llama al Seprona (062) 

LLÁMANOS A APACA si necesitas 
que te asesoremos: 604 028 306

    . .Asociación Protectora de 
Animais do Camiño, APACA

Se precisas información, orientación ou 
asesoramento tanto si eres unha persoa 
responsable dun animal, coma si queres 

adoptar un can ou gato ou axudar a un animal 
necesitado, chámanos a APACA

apaca@paradoxahumana.com 
   

                                     604 028 306

https://
paradoxahumana

.com

Os malos tratos aos animais, é dicir, calquera 
c o n d u t a q u e o c a s i o n e d i r e c t a o u 
indirectamente á animal dor, sufrimento ou 
dano evitables, tanto físicos como psíquicos, 
ou a morte, sexa por acción ou omisión   
dolosa ou neglixente. 

O abandono dos animais.  

A utilización de calquera mecanismo ou 
utensilio que, destinado a limitar ou impedir a 
mobilidade dos animais, prodúzanlles dor, 
danos, sufrimentos, menoscabo ou tensións 
innecesarias, en especial os que lles impidan 
manter a cabeza na posición natural, salvo 
prescrición veterinaria. Neste sentido, 
prohíbese manter aos animais da especie 
canina atados de forma permanente ou 
l imi tar l les os movementos que son 
necesarios durante a maior parte do día, así 
como o emprego de instrumentos ou métodos 
daniños de suxeición, retención ou educación, 
como os colares eléctricos que produzan 
descargas. 

Conceptos legáis básicos sobre 
a convivencia cos nosos 

animais de compañía

¿Qué é a 
tenza 

responsable?
Non sometelos ás revisións veterinarias 
precisas ou prestarlles os tratamentos 
veterinarios preventivos, paliativos ou  
curativos necesarios a fin de garantir un bo 
estado sanitario, ou que l les eviten 
sufrimento. 

Non proporcionarlles o necesario exercicio 
físico e descanso, de acordo coas súas 
necesidades fisiolóxicas e  etológicas. 

Non proporcionarlles 
unha contorna libre 
de tensión, medo e 
sufrimento, así como 
a posib i l idade de 
interacción necesaria 
para o seu normal 
desenvolvemento.  

Obrigar aos animais 
p a r a d e s e m p e ñ a r 
t r a b a l l o s o u 
actividades nos cales 
o esforzo es ix ido 
supere a súa capacidade ou ben se poña en 
perigo a súa saúde.  

Empregar animais en atraccións feirais e 
outras asimilables, salvo o disposto no artigo 
14.  

Practicar  mutilaciones aos animais, incluídas 
aquelas cuxa finalidade fose o mantemento 
das características dun tipo racial ou 
estéticas.  

Utilizar animais en pelexas, festas, 
espectácu los ou ca lquera ou t ras 
actividades que conleven malos tratos, 
crueldade ou sufrimento.  

Dar educación agresiva, estresante ou 
violenta aos animais, así como de  
instigación ou preparación para pelexas 
ou ataques, fóra dos adiestradores de 
cans de empresas de segur idade 
legalmente habilitadas e de corpos e 
forzas de seguridade do Estado. 

Non evitar a reprodución incontrolada 
dos animais. 

  En Galicia poden ser penalizados con sancións que oscilan entre os 100 e os  30.000 € as seguintes 
accións ou omisións que se cometan sobre os animais de compañía ou en relación coa súa tenza   

Non proporcionar 
aos animais a auga e 
alimentación sufi-
cientes e adecua-
das ás súas nece- 
sidades.  

Manter aos animais 
e n c o n d i c i ó n s 
inadecuadas, desde 
o punto de vista 
hixiénico-sanitario 
ou ambiental, ou 
desatender o coida-
do e atención necesarios, de acordo coas 
necesidades fisiolóxicas e  etológicas, 
segundo a raza e especie.  
Non proporcionarlles un aloxamento 
suficiente, cómodo, seguro, a resgardo das 
inclemencias meteorolóxicas, conforme á 
súa  etología e as súas características 
físicas. 

Non  esterilizar aos cans de asistencia ou a 
aqueles que se manteñan en polígonos 
industriais e obras.  

A compra, venda, a cesión ou doazón 
ambulante dos animais de compañía.

Adoptar en vez de comprar Tratar aos nosos animais con respectoIntegralos na vida familiar e cotiá

“A crueldade maldixo á familia humana durante incontables eras. É case 
imposible que alguén sexa cruel cos animais e amable cos humanos. Se aos nenos 
permíteselles ser crueis cos animais, aprenderán facilmente a adquirir o mesmo 
pracer da miseria humana. Estas tendencias poden facilmente concluír no crime” 

(Fred A.  McGrand. Senador Canadiense) 

Esterilizar

“A grandeza dunha nación e o seu progreso moral pode ser 
julgado pola forma en que os seus animais son tratados”

(Gandhi)
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