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1.

NECESIDADES SOCIAIS. Consecuencias de non esterilizar e non identificar.

Actualmente a sobrepoboación de cans e gatos nas nosas cidades e Concellos rurais é
enormemente alarmante e o descontrol sobre a natalidade é practicamente absoluto.
Cadelas e gatas do noso rural paren camadas constantemente co conseguinte risco que
supón, entre outros, para a salubridade pública.
Outra das consecuencias da reproducción descontrolada dos animais de compañía é o
gasto público, xa que é de obrigado cumprimento para os Concellos recoller, sanar,
custodiar, cuidar e buscar adopción para todos estos cans e gatos, por moi pequenos que
estos sexan.
Pola súa parte, a falta de identificación e microchipeado de cans e cadelas contribúe a que
engrose o xa de por si alarmante número de animais abandonados, xa que aqueles que por
calquera motivo se extravían e non conseguen volver ao seu fogar, acaban nas canceiras ou
mortos polas estradas por non poderse localizar aos seus donos. Os que sobreviven para
elo tamén acaban reproducíndose na rúa. Moitas veces, ademáis do drama para o animal en
cuestión, o sufrimento tamén se extende á familia humana que perde a un ser querido.
Por outra banda, o descontrol na reproducción de cans
e gatos é unha das cousas que máis sufrimento animal,
provoca por moitas razóns:
Moitísimas cadelas pasan toda a súa vida parendo
constantemente, ben sexa porque son utilizadas
como máquinas reproductoras con fines lucrativos
ou ben porque son gravemente desatendidas e
abandonadas, puidendo chegar a ter ata 200
cachorros ao longo da súa penosa existencia. A
meirande parte delas levan unha vida moi miserable
ou de intenso sufrimento, sendo moi habitual que
acaben morrendo de cancros, infeccións ou outras
enfermidades.
Camadas enteiras de cachorros neonatos son
directamente afogados, botados ao lixo,
abandonados no monte ou enterrados vivos.
Cachorros xa máis grandes que unha vez pasado o
período doce do estado “bebe” ou chegada a súa
adolescencia, son sacrificados por métodos iguais
de crueis ou abandonados.
Dos que sobreviven, a meirande parte serán animais
non queridos e rematarán atados de por vida a unha
cadea, encerrados en caniles ou en zulos polas
aldeas (ben porque naceron alí ou ben porque a
persoa que criou ao cachorrito no seu piso da cidade
cando se cansou del o levou á casa de campo dos
pais ou doutros familiares).
Aqueles cachorros que son regalados sendo bebés
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adoitan acabar mal xa que, por unha banda, a persoa que os regala non prioriza saber se
aquela que o leva ten ou non boas intencións, senón que simplemente quere “desfacerse
deles”. E por outra, un cachorro atraerá naturalmente a case calqueira persoa sen que
elo garantice que esta estea tomando a decisión consciente e responsablemente ou que
pusúa os requisitos mínimos para facerse cargo dun animal, polo que o máis habitual é
que remate igualmente abandonado ou maltratado en diferentes formas.
Finalmente, daqueles cans ou gatos da camada inicial que sobrevivan a meirande parte
continuarán coa cadena de reproducción e polo tanto co crecemento exponencial das
poboacións canina e felina e con elo co sufrimento de milleiros de animais.
Este vídeo
ilustra de
forma clara e
sinxela o
problema:
https://
www.youtub
e.com/
watch?
v=-77HZhg9
-Ns&t=8s

Todo esto: a salubridade pública, o gasto público e privado, o sufrimento das persoas
que perden a un animal ou que empatizan con eles, e o enorme sufrimento que padecen
os propios animais ten doada solución e ao alcance de particulares é Administracións
públicas:

- ESTERILIZAR e IDENTIFICAR.
Cumprindo ou facendo cumprir, deste xeito, a lexislación vixente.
A Lei 4/2017 do 3 de outubro expresa claramente no seu punto 1. que “a identi cación dos
animais da especie canina é obrigatoria sen excepción”. No seu artigo 7.2.d) dí que é unha obriga
da persoa propietaria ou posuidora dun animal evitar a reprodución incontrolada do mesmo e que
é obrigatorio “a esterilización dos cans que se manteñan en polígonos industriais ou obras”.

Ademáis, a meirande parte das conductas relatadas anteriormente, tanto para desfacerse
dos animais como para mantelos con vida pero en condicións deplorables, son claras
infraccións administrativas e na maioría dos casos susceptibles de ser considerados delitos
penáis.
Non esterilizar e non identificar aos nosos animais de compañía, tal e como está hoxendía a
situación de sobrepoboación e os índices de abandono e maltrato, é unha enorme
irresponsablidade tanto social como institucional.

fi
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2.

ANTERIORES CAMPAÑAS de esterilización.

En APACA apostamos polas campañas de esterilización e identificación como ferramenta
indispensable para reducir o sufrimento dos animais en xeral xa que se trata de medidas
POSITIVAS que axudan á poboación a regularizar aos seus animais e cumprir así a
lexislación vixente.
Malia que dende o nacemento da asociaciación sempre se promoveu a castración de cans e
gatos como principal método de control da poboación e, polo tanto, de abandono, só foi a
través da chegada da dotación económica do Premio Camiño de Santiago 2018 que
puidemos facer efectiva unha campaña non só divulgativa senón tamén executiva.
Así, a finais do ano 2018 puxemos en marcha esta pioneira campaña que naquela ocasión
dirixiuse á poboación do Concello de Arzúa.
Ás poucas horas de ser publicada nas RRSS xa comezamos a recibir solicitudes de
diferentes puntos de Galicia, e aos poucos días xa estabamos desbordadas.
En todo caso, fumos quen de atender todas e cada unha das solicitudes recibidas, ainda que
non todas puideron facerse
gratuitamente, senón a través de
descontos e prezos especiais.
A partir do éxito acadado nesta
primeira campaña de esterilización
consolidamos a actividade con
caracter anual.
Evento na Web
Artigo de prensa
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3.

OBXECTIVOS E VANTAXES DAS CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN

As campañas cumpren varios obxectivos e teñen as seguintes vantaxes:
ESTERILIZACIÓNS
A actual poboación de cans
e de gatos alcanzou no noso
pais as cifras máis grandes
nunca coñecidas. Á cultura
da tenza de cans e gatos
para que axuden na casa:
caza, guardia, etc. únese
agora a moda das
mascotas, que se nutre da
compra/venta dos animais.

Nas zonas rurais
de menos de
10000 habitantes
estímase que hai
ao redor de 1,5
cans por cada
habitante.

A meirande parte das persoas
que poseen a estos animais non
queren ou non poden cumprir
coa lexislación actual en canto
aos coidados mínimos dos
animais polo que as
Administracións deberían facerse
cargo dos mesmos. Coa
demografía canina e felina actual
esto se converte nun enorme
problema.

O único método realmente
e caz de previr a
reproducción dos animais é
a castración ou
esterilización.

Unha femia non
precisa ter
descendencia
para ter unha
vida plena.

A castración é o método de
control da natalidade máis barato
e efectivo.

Os machos castrados deixarán de fuxir para ir
EVITAN PROBLEMAS
detrás das femias en celo.
DE SOCIALIZACIÓN
Deixarán tamén de marcar na casa.
(sobre todo dos
Estarán máis tranquilos e menos competitivos
machos)
con outros machos

Non esquezamos que os
problemas de comportamento
son a primeira causa de
abandono nas zonas urbanas e a
terceira nas rurais.

A castración axuda a previr
as infeccións uterinas e o
BRINDAN UNHA
cancro de mama, o cal
VIDA MÁIS LONGA E afecta de manera severa ao
SA AOS ANIMAIS
redor do 50 % das cadelas e
ao 90% das gatas.

A castración nos
machos (sobre
todo en idades
temperás) prevé
o cancro de
testículos

É un mito que as castracións
engordan aos animais. Os
problemas de obesidade veñen
derivados da falta de exercizo e
da mala alimentación.

Ben sexa por motivos culturais, por
descoñecemento, por medo, por non saber que
EVITAN
facer ou directamente por carencia de
COMPORTAMENTOS sensibilidade e empatía, os responsables das
DELICTIVOS
femias que paren as camadas acaban
realizando actos delictivos que lles poderían
acarrear penas de prisión e importantes multas.

Soterramento e afogamento de
animais vivos;
Abandono dos cachorros con
perigo para a súa vida;
Maltratos;

REDUCEN AS
POBOACIÓNS DE
CANS E GATOS

PREVEÑEN
CAMADAS
INDESEXADAS

REDUCEN O
ABANDONO DE
ANIMAIS

Ben sexa por evitar que nazan camadas que
serán abandonadas aos poucos días, ben por
que se evite que nazan animais que serán
abandonados nalgún momento da súa vida.

E tamén porque esterilizando a
un individuo evitarase a súa
descendencia e por tanto o
abandono dunha enorme cadea
de animais.

AMBAS: ESTERILIZAR E IDENTIFICAR
REDUCEN CUSTES
ÁS
ADMINISTRACIÓNS
LOCAIS

Cantos menos animais nazan, menos gastos
para os Concellos (e para as entidades de
protección animal) por recollida, xestión,
coidados e reubicación dos animais
procedentes das camadas indesexadas ou
doutros que nalmente son abandonados,

Cantos máis animais estén
microchipeados máis doado será
localizar aos donos daqueles que
se perdan e menos gastos se
repercutirán aos Concellos polos
seus coidados.

fi
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MELLORAN A
CONVIVENCIA
SOCIAL

PERMITEN
DETECTAR
NECESIDADES
SOCIAIS E ANIMAIS

Tanto esterilizando como
identi cando se reducen os
danos que poderían causar
ás persoas os animais que
vagan perdidos ou
abandonados.

Por outra banda, ao haber menos animais e estar os
existentes esterilizados e identi cados conforme á
lexislación vixente, reduciranse os con ictos sociais
entre as cidadanas por mor dos animais maltratados,
descoidados, abandonados ou mesmo asasinados.

As campañas realízanse co método de visita aos
domicilios para rexistrar e inscribir á usuaria.
Deste xeito podemos observar aos animais da
casa, tanto daqueles polos que se requiren os
servizos da campaña como dos que non, e
detectar necesidades tanto dos animais coma
das persoas responsables. A idiosincrasia do
rural galego, organizado en pequenas aldeas
facilita a coñecemento dos lugares a través das
persoas que solicitan os servizos e logo é doado
trasladar os datos ao conxunto do Concello ou
extrapolar a outros similares.

Ao achegarnos á poboación con
medidas AMABLES e
FACILITADORAS, ofrecendo á
xente uns beneficios económicos
e loxísticos para realizar as
intervencións, é máis doado que
se abran a conversar con nós e
así poder, tamén informar,
concienciar e sensibilizar.

IDENTIFICACIÓN (microchipeado)

PERMITEN
DISPOÑER DUN
REFLEXO FIEL DA
REALIDADE
POBOACIONAL
CANINA

RECUPERAR AOS
ANIMAIS NON
MICROCHIPEADOS

Un dos problemas cos que se atopan Administracións e entidades privadas é que
se descoñece o número de cans que están a cargo da poboación por non estar
rexistrados.
No ano 2018 no Concello de Arzúa, por exemplo, había 220 cans rexistrados. Tras a
realización do estudo demográ co aproveitanto a 1ª Campaña de esterilización
puidemos determinar que (como mínimo) habería no Concello uns 7000 cans.
Malia que a cousa millorou moi lixeiramente nos últimos anos, actualmente
podemos estimar que máis do 90% dos cans no rural TODAVÍA ESTÁN SEN
REXISTRAR NEN MICROCHIPEAR.
Promovendo a identi cación e microchipeado dos animais contribúese activamente
a evitar as perdas de nitivas dos animais que non están identi cados, que como
decimos, son a meirande parte dos que viven no rural.

fi
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4.

RECURSOS MATERIALES e HUMÁNS empregados e disponibles

MATERIAIS
A nosa sede social e oficina administrativa. Dende a que se realizou toda a xestión
organizativa e administrativa da campaña. Sita en Sebe, 84, en Cacheiras, na
localidade de Teo.
Equipamento e mobiliario de oficina. Equipamento e mobiliario de oficina de todo
tipo, suficiente para 4 ou 5 postos de traballo e ata 30 visitas-usuarios-clientes.
Equipos informáticos: Equipamento suficiente para 4 ou 5 postos de traballo.
Vehículo da protectora e coches particulares de voluntarias e traballadoras.
Dispomos de unha furgoneta recén adquirida en xullo 2020 (Renault Space Traficc,
mod evasión), para utilizar de oficina móvil e atención ao peregrino na ruta e como
punto de información itinerante á poboación en xeral. Tamén como transporte de cans
de maneira extraordinaria na parte de atrás, en transportín. Tamén temos a disposición
total un furgón Peogeot partner, propiedade dunha das socias, para o transporte
habitual de animais. Está previsto a adquisión dun furgón deste tipo para o seguinte
exercizo 2021. Os vehículos doutras socias e acolledoras tamén se utilizan
habitualmente para os desplazamentos dos animais xa en acollida.
HUMÁNS

Asalariadas:

•

Unha directora de campaña que organizou e coordinou a actividad, supervisou
todas as solicitudes e realizou as visitas domiciliarias: Raquel Freiría Mato.

•

Un oficial administrativo que se encargou da xestión de citas, base de datos e
confección das listaxes de admitidas: Jaime Campos Coello

•

Unha persoa responsable da difusión e promoción da actividade e que, xunto
coa directora, acudíu a todas as visitas domiciliarias: Santiago Piñan Oujo

Voluntaria:

•

Unha persoa, Begoña Mera Brea, que axudou a xestionar ás colonias felinas e
a realizar os traslados ás clínicas veterinarias cando se trataba de persoas
maiores, sen recursos ou con imposibilidade de levar por sí mesmas aos
animais ás clínicas.
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5.

DESCRIPCIÓN DA ACTIVIDADE

Realización dunha Campaña de Esterilización e Identificación dos animais de compañía no
Concello de O Pino de índole executiva pero acompañada tamén de actuación informativa,
de concienciación e sensibilización.
Ofrecimos a toda a poboación do Concello de O Pino a posibilidade de IDENTIFICAR
(mediante microchipeado) e de ESTERILIZAR aos seus cans e gatos con prezos moi
reducidos ou incluso gratuitos nos casos daquelas persoas que se acredite teñan rentas moi
baixas na unidade familiar.
Establecemos para elo 3 tramos de prezos:
TRAMO 1 - Prezo pactado cos veterinarios que xa supón un 40% de desconto respecto aos
prezos habituais. Esta tarifa non está cofinanciada por APACA nen polo Concello. É o prezo
final que a clínica lle cobra á usuaria. A diferencia co prezo habitual constitúe a colaboración
que a veterinaria fai á campaña.
TRAMO 2 - Prezo reducido nun 50% sobre aquel do Tramo 1. Puideron acceder a él as
unidades familiares con rentas baixas.
TRAMO 3 - Coste 0 para unidades de convivencia con déficit grave de recursos económicos
ou en exclusión social. Para acceder a este tramo era necesario informe dos Servizos
Sociais do Concello.
Tras a correspondente campaña divulgativa e envío de carta postal a todas as persoas
veciñas de O Pino (ver anexo 1) comézase a recibir as solicitudes, tanto por vía telefónica
como por email. Aquelas que se achegaban ao Concello ou chamaban alí, eran remitidos
aos contactos de APACA.
Dende a protectora explicamos de forma persoalizada a cada unha das persoas solicitantes
o funcionamento da campaña, ben por teléfono ou email. Para poder participar da mesma,
foi condición indispensable facilitar os seguintes datos:
Nome completo da persoa solicitante, responsable ou dona do can/cadela.

•
•
•
•
•

Enderezo completo.
Teléfono e/ou email.
Número de persoas que conviven no fogar
Número de animáis de compañía que ten na casa.
Nome do animal polo que se solicita a castración e/ou
identificación e número de microchip no caso de xa
dispor del.

Nos casos de persoas maiores ou que non podían
facilitalos por email nen teléfono, recabamos os datos no
mesmo momento da visita ao domicilio.
Naqueles casos nos que se solicitaron as asistencias
gratuitas por situación de vulnerabilidade, se contactou cos
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Servizos Sociais do Concello para que emitise o correspondente informe.
Unha vez recabados os datos, se concertaban as citas nos domicilios. Durante o tempo que
durou a campaña saíamos tres días á semana a realizar as visitas agrupandoas por zonas.
O pago dos servizos, no seu caso, podían facelo as usuarias no momento da visita, en
efectivo, ou mediante transferencia na conta da asociación.
Posteriormente, as clínicas veterinarias facturaron a APACA a totalidade dos servizos
realizados en sendas únicas facturas e o Concello abonou á súa vez a protectora a parte do
finanzamento acordado, tamén mediante factura emitida pola asociación.
Para a execución das intervencións establecimos unha orde de prioridade, tendo en conta
aspectos coma os seguintes:

- Número de animais do fogar
- Estado de saúde dos mesmos
- Se eran machos ou femias
En todo caso, atendéronse o 100% das
solicitudes recibidas dentro do prazo
establecido e a orde de prioridade foi para
organizar a xestión das citas.
Aproveitáronse as visita para analizar a
situación dos animais do fogar e da
veciñanza e detectar necesidades sociais e/
ou dos animais; para extraer datos para a realización dun estudo poboacional de cans no
Concello; e para obtención doutros datos relevantes, como: procedencia dos animais
(compra, camadas indesexadas, crías programadas, etc), estilo de vida, estado sanitario,
etc.
As solicitudes recibidas iranse cotexando, respondendo, tramitando e, no seu caso,
executándose a través das correspondentes citas veterinarias de forma gradual, por orde de
recepción das solicitudes. Ao tempo que se vian realizando as visitas ás solicitantes iremos
coordinando as citas co veterinario para as intervencións.
Usuarias da campaña
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TEMPORALIZACIÓN DA ACTIVIDADE

Acción
Negociación cos actores implicados

Sinatura de acordo entre organizadores e
colaboradores.
Edicción e impresión do material divulgativo.

Apertura da campaña a través de comunicado de
prensa, bando do Concello, difusión nas Redes Sociais,
reparto de folletos e cartaces divulgativos e envío de
carta postal á veciñanza asinada polo Alcalde Manuel
Taboada.

Recepción de solicitudes a través do correo
electrónico, teléfono nos casos de persoas maiores sen
capacidade de manexo do ordenador ou
presencialmente no Concello.

Resposta a todos os correos solicitándolles a
información e datos requeridos.

Datas
Entre Novembro e
Decembro 2020
29/01/2021

Febrero 2021

Entre o 2 e o 8 de
marzo 2021

Do 02/03/21
ao 26/04/21

Do 02/03/21
ao 30/04/21

Cotexo das solicitudes de asistencia gratuita por
vulnerabilidade social.

Confección da listaxe de solicitudes recibidas e
aceptadas, por orde de prioridade no seu caso (*1).

Concertación de citas para as visitas aos domicilios.

Finalización prazo para solicitudes.

Visitas aos domicilios. Toma de datos presenciais e
incorporación dos mesmos ás fichas de solicitantes e
apertura de incidencias ou necesidades detectadas nos
diferentes lugares. (*2)

Actores
APACA, Concello de O
Pino e veterinarios
titulares.
Concello O Pino,
APACA e Clinica
Veterinaria Arsorvet.
Edicción APACA e
impresión Concello O
Pino

APACA e Concello

Concello O Pino e
APACA.

APACA.

Concello de O Pino

Do 9/03/21
ao 30/04/21
Do 10/03/21
ao 30/04/21
26 de abril 2021

Do 12/03/21
ao 30/04/21

APACA.

APACA.

APACA.

APACA.
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Concertación de citas para as intervencións
veterinarias. (*3)

Do 10/03/21

Peche oficial da Campaña.

05/05/2021

Realización de memoria de resultados social e
económica e valoración final.

31/05/2021

ao 30/09/21

APACA.

APACA.

(*1) As solicitudes atenderanse, de ser o caso, por orde de prioridade según necesidades:
urxencia (por exemplo, proximidade do celo ou sospeita de embarazo; ou convivencia machos e
femias) ou gravedade (acumulación de animais ou trato deficiente aos animais na vivenda)
(*2) As visitas aos domicilios foron dúas persoas de APACA por grupos de 5 -6 visitas
diarias, na medida do posible, agrupándoas por parroquias.
(*3) Malia que a meirande parte das intervencións se realizaron entre os meses de abril e
maio, algunas se retrasaron máis por motivos persoais das usuarias, por cuestións de saúde dos
animais ou por non ter estos ainda a idade mínima recomendada. Todas as solicitudes foron
atendidas e executadas.

Usuarias
da
Campaña
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Animais xa esterilizados e microchipeados

6.

RESULTADOS DA CAMPAÑA

A Campaña tamén servíu para informar á poboación sobre as súas obrigas como
poseedoras ou responsables dos animais e para concienciar e sensibilizar no respeto aos
mesmos.
Conseguimos sacar a algún que outro can das cadeas onde permanecían atados de por vida
(lamentablemente unha actitude normalizada no noso rural galego, malia estar claramente
prohibido pola lexislación e ser constitutivo, nalgúns casos, de maltrato punible) e mellorar
un pouco as condicións de vida doutros.
Pola mesma puidemos localizar varios “puntos negros” de acumulación de animais e de
maltratadores.
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Tamén conseguimos organizar dúas colonias felinas que permanecían descontroladas en
propiedades dalgunhas veciñas.
A Campaña en cifras. Resultado.
Descripción

Unid.

Persoas usuarias nais da Campaña
Desistidas (*1)

Unid.

Totales

72
5

Microchips colocados

79

Castracións realizadas

48

Das cuais cans/cadelas

25

Das cuais gatos/as

23

Vacinas e desparasitacións

7

Outras intervencións contabilizadas

16

Das cuais microchips

8

Das cuais castracións

6

Das cuais vacinas

2

TOTAL INTERVENCIÓNS REXISTRADAS

150

TOTAL ANIMAIS ATENDIDOS

117

(*1) temos constancia de que estas persoas desistidas, básicamente por fora de prazo ou non
aceptación do protocolo, realizaron as intervencións igualmente pola súa conta nunha das clínicas
conveniadas na campaña. Contabilízanse estas intervención na línea “outras intervencións
contabilizadas”
Non se inclúen na táboa outras intervencións comunicadas polas clínicas veterinarias a raiz da
Campaña, que cando menos acadaron a veintena de microchips, varias analíticas, desparasitacións
e diversas consultas.

7.

COMUNICACIÓN E PUBLICIDADE
Difusión a través das RRSS de APACA.

- Facebook (@caminoarzua2015 )
- https://www.facebook.com/Protectoracamino/posts/2868404320074684
- https://www.facebook.com/Protectoracamino/posts/2835536160028167
- https://www.facebook.com/Protectoracamino/posts/2912663515648764
- https://www.facebook.com/Protectoracamino/posts/2868391910075925

fi
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- Instagram. @protectora_camino.
- Twiter. @APACA_Animales
- Youtube. https://apaca.paradoxahumana.com/category/campanas
Difusión a través das RRSS do Concello de O Pino

- Facebook
- h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e / 6 4 3 3 1 8 2 4 5 8 4 5 8 1 6 / s e a r c h / ?
q=Campaña%20de%20esterilizacion

- https://www.facebook.com/ConcelloDoPino/posts/1758261577684805
- https://www.facebook.com/ConcelloDoPino/posts/1708871789290451
- Instagram. @protectora_camino.
Páxina Web de APACA.

- http://apaca.paradoxahumana.com,
Páxina Web do Concello de O Pino

- https://opino.gal/concello-e-apaca-animan-a-vecinanza-do-pino-a-ponermicrochip-e-esterilizar-cans-e-gatos/?fbclid=IwAR0Kb7gdmRKbuTzHs9Z8g9WRu9nWX_0oEb5UQAquP9YrR4Mm1tBYYXE4II

Contas de correio.

- As solicitudes xestionáronse a través desta conta de correo, que tamén foi
utilizada para promocionar os resultados das campaña:
apaca@paradoxahumana.com.
Teléfono e Whatsapp

- 604 028 306. A través deste número oficial de APACA se rexistraron todas as
usuarias da Campaña e se comunicou por WhatsApp con arredor do 90% (tan
só algunhas persoas maiores soas non o utilizaban ou non tiñan móvil). Os
resultados da campaña
tamén se difundíu ás
usuarias a través desta
app de mensaxería.
Edicción de cartelería e
publicidade.

- Folletos
- Cartaz
- Carta do alcalde á
veciñanza.
Cartaz utilizado para difusión en redes
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O microchipeado dos cans e o control da
reproducción de cans e gatos é unha obriga dos
propietarios e responsables dos animais.
Ter aos teus animais sen identificar ou deixalos
reproducirse descontroladamente pode conlevar
sancións de ata 5000 €.

¿Están os teus CANS e GATOS
esterilizados e identificados?

Evitalo está nas túas mans!
É doado, barato e ademais unha mostra de
responsabilidade e intelixencia!

Aproveita esta oportunidade
e ponte en contacto connosco a través
do correo: apaca@paradoxahumana.com
ou no teléfono: 604028306
DATA LÍMITE PARA SOLICITUDES:

26/03/2021
¡¡Sácame o DNI e esterilízame !!
¡¡Todo son beneficios!!

CAMPAÑA DE
ESTERILIZACIÓN E
MICROCHIPEADO
No Concello de O Pino

GRATUITO para rentas baixas e prezos
MOI REDUCIDOS para todos/as.

¿QUEN pode acollerse á campaña?: Todos os habitantes do Concello de O Pino

Evitar as camadas non desexadas.

¿CANTO me vai costar?

VANTAXES DA ESTERILIZACIÓN DOS ANIMAIS DE COMPAÑÍA

Reducir a poboación de cans e de gatos.
Paliar o sufrimento dos animais e por freo á práctica ilegal de matar ou abandonar ás camadas recen nadas.
Evitar problemas xinecolóxicos nas femias, especialmente o cáncer de mamas e os tumores nos órganos reproductores, así como diversas infeccións.

VANTAXES DO MICROCHIPEADO DOS ANIMAIS DE COMPAÑÍA
Evitar as perdas definitivas dos nosos cans e gatos e poder recuperalos cando se nos perden ou escapan.
Dificultar os roubos dos nosos animais.
Facilitar a tarefa das Administracións, autoridades e protectoras cando se atopa un animal extraviado.

Diptico da campaña

SE TES DÚBIDAS E NON
SABES SE PODES ACCEDER
AO SERVIZO GRATUITO,
¡¡CHÁMANOS!!

604 028 306
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CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN E
IDENTIFICACIÓN de cans e gatos
O microchipeado
dos cans e o
control da
reproducción de
cadelas e gatas é
unha obriga dos
propietarios e
responsables dos
animais, e non
facelo, pode
conlevar sancións
de ata

5000 €.

¡ Evitalo é
doado e moi
barato!

GRATUITO
PARA RENTAS BAIXAS e PREZOS MOI REDUCIDOS PARA TODOS
Se queres aproveitar esta oportunidade, ponte en contacto connosco a través
do correo:

apaca@paradoxahumana.com ou no tlf: 604028306

DATA LÍMITE PARA SOLICITUDES: 26/03/2021

No Concello de O Pino

Cartaz principal da campaña
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8.

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA DA CAMPAÑA

•

https://www.elcorreogallego.es/ocorreodeordesarzua/o-pino-e-apaca-unense-nunhacampana-de-benestar-animal-DF6689959?
fbclid=IwAR3yBbZECEsHYN0nsdM81wKkQgIBGoKonzHJbktETAJtTIwAizPCTr-8RGs

•

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/o-pino/2021/05/11/pino-ve-campanaapaca-mascotas-exito/0003_202105S11C6993.htm

•

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/o-pino/2021/05/09/span-langgl-imos-termais-animais-hai-coidar-os-haispan/0003_202105S9C8991.htm

Repercusión en prensa
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9.

ENTIDADES COLABORADORAS

Clínica veterinaria Arsorvet.
Domingo Freijanes.

Facultativo veterinario:

Clínica veterinaria Aldur. (Sumouse á campaña unha vez
que esta xa estaba en marcha)

10. COLABOURACIÓNS INSTITUCIONAIS

๏

Concello de O Pino. Co-organizador. Co-financia a campaña nun 50% a través de
contrato de servizo asinado con APACA.

11. MEMORIA ECONÓMICA

CUSTE
sen ive
(€)

DESCRIPCIÓN

CUSTE
con ive
(€)

GASTOS ORGANIZACIÓN, XESTIÓN E EXECUCIÓN CAMPAÑA
Edicción publicidade

300

363

Coordinación, dirección e difusión da campaña

500

605

Visitas domicilios (65 visitas a 10€ c/u)

537

650

Gastos desprazamentos

413

500

Recepción e atención solicitudes; confección de listaxes;
organización visitas e redacción informes

500

605

Viaxes excepcionais (levar e traer aos animais das casas ao
veterinario para os casos autorizados do tramo 3)

150

182

Total organización e xestión 2400

2904

GASTOS VETERINARIOS ASUMIDOS POLA ORGANIZACION (Tramos 2 e 3)

Tramo 2

400

484

Tramo 3

543

657,03

Total gastos veterinarios asumidos pola organización 943
CUSTE TOTAL DA CAMPAÑA 3343

1141,03
4045,03

Asignación Concello O Pino 1671,5

2022,52

Asignación APACA 1671,5

2022,52
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Fin de realización da presente memoria: 05/11/2021
Asinado:
O Presidente, Santiago Piñan Oujo

O Secretario, Javier Carrillo Freiría
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