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1. Fin do sacrificio de animais en canceiras
 Miles de animais abandonados sacrifícanse nas canceiras municipais, sen que haxa 

programas de esterilización, fomento da adopción e regulación ou prohibición da cría e 
venda de animais. PACMA propón que se persiga a cría ilegal de animais, que se regule ata a 
súa prohibición a venda dos mesmos e que se fomente a esterilización e adopción de gatos, cans 
e outros pequenos animais.

2. Vixilancia e sancións para a total erradicación 
das trancas en cabalos

 A colocación de trancas nos cabalos para inmovilizalos está totalmente prohibida, pero 
continúa facéndose en moitos montes galegos. PACMA aposta pola vixilancia e control para 
evitar esta práctica, así como pola aplicación de sancións exemplares.

3. Medidas éticas para o control de colonias felinas 
e outros animais

 Opoñémonos rotundamente ós métodos empregados para o control da fauna urbana, como 
o uso de velenos, gaseado ou caza. Propoñemos a esterilización de gatos mediante a aplicación 
do método CES (Captura - Esterilización - Solta) e o control ético da poboación de aves e outros 
animais, que se levan a cabo con éxito noutras cidades.

4. Protección do Medio Ambiente e loita contra 
os incendios

 O ámbito natural privilexiado que desfrutamos en Galicia vése continuamente ameazado 
por intereses económicos e urbanísticos. Os incendios forestais que arrasan a nosa 
Comunidade cada ano cóbranse a vida de miles de animais, sen que haxa protocolos de 
evacuación e sen que se tomen medidas de prevención suficientes. PACMA pide que a Xunta 
de Galicia e os concellos destinen maiores recursos á loita contra os incendios, á prevención e á 
posta en marcha de protocolos de evacuación de animais.

5. Garantía de acceso para tódolos cidadáns á auga, 
á luz e ó gas 

 Defendemos que se asegure o acceso a estes servizos a tódalas persoas en situación de 
vulnerabilidade. Propoñemos que os concellos establezan unha liña de axudas ás familias máis 
necesitadas para que en nengún fogar haxa deficiencia enerxética.

Programa completo: www.pacma.es/programa
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