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EL PROJECTEEL PROJECTE
El projecte fomenta i facilita la identificació i esterilització dels animals de

companyia oferint preus reduïts amb l'objectiu final d'evitar l'abandó i la saturació

dels centres d'acolliment. 

Durant tot l'any, diferents centres veterinaris col·laboradors ofereixen els seus

serveis d'identificació i esterilització de gossos, gats, fures i conills als preus

màxims marcats per FAADA. Durant el 2019 es va ampliar a Madrid, Andalusia i

Extremadura. En el 2020 la campanya s'estén a tota Espanya. 

Durant el mateix període es poden aconseguir també preus reduïts en serveis

d'educadors canins per a millorar la convivència entre les famílies i els seus

animals.
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OBJECTIUSOBJECTIUS

Identificar i esterilitzar al màxim nombre d'animals de tota Espanya.

Informar de l'obligació legal d'identificar els animals, amb el microxip i la

xapa corresponents, i de registrar-los en el cens municipal.

Explicar els avantatges d'esterilitzar als animals per a la seva salut i per a una

millor convivència amb les persones. 

Reduir l'abandonament i facilitar el retorn o recuperació dels animals en cas

de pèrdua.

Fomentar a través dels educadors canins una convivència respectuosa entre

les famílies i els seus animals de companyia.
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veterinàries realitzadesveterinàries realitzades
122.353

a 86.359 animals
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DESTINATARISDESTINATARIS

Propietaris de gossos, gats, fures i conills que, s'hagin d'identificar amb

microxip.

Propietaris de gossos, gats, fures i conills que vulguin esterilitzar-los per a

evitar ventrades i cries no desitjades que acostumen a acabar en refugis o

abandonades a la seva sort.

Propietaris de gossos i gats que necessitin l'ajuda d'educadors per temes

de comportament del seu animal.

Persones que desitgin informar-se sobre els beneficis de la identificació i

esterilització dels animals de companyia.
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METODOLOGIAMETODOLOGIA

Campanya Sóc Responsable

INSCRIPCIÓ A LA CAMPANYA 

Les persones interessades en algun dels tres serveis (identificació, esterilització,

educació), han d'inscriure's a través de la web www.socresponsable.org per a

aconseguir un codi que els permetrà obtenir preus reduïts en els diferents centres

veterinaris adherits a la campanya, o per als serveis dels educadors

col·laboradors.

TRIAR CENTRE VETERINARI I/O EDUCADOR/A

Gràcies al cercador per província i municipi és possible visualitzar tots els centres

col·laboradors adherits i sol·licitar un pressupost exacte als veterinaris més

pròxims.

CALENDARICALENDARI
La campanya es realitza durant tot l'any sent entre febrer i maig els tres mesos

que participen el major nombre de centres veterinaris.

DEMANAR CITA

Una vegada obtingut el codi d'inscripció, és possible demanar

cita en el centre triat.
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RECURSOSRECURSOS
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HUMANS 

Dues tècniques del Dep. d'Animals de Companyia de FAADA s'encarreguen de

respondre a les crides i correus electrònics de les persones que volen informació

sobre la campanya, de contactar amb els centres veterinaris col·laboradors i de

controlar les inscripcions dels usuaris. El Dep. de Comunicació de FAADA elabora

diferents tipus de material per a promocionar la iniciativa en els diferents canals

comunicatius de la fundació.

PUBLICITAT

Cartells publicitaris: es pengen en els centres veterinaris col·laboradors (uns 200

només a Catalunya i es preveu uns 100 a la resta d'Espanya), en comerços

relacionats amb els animals, en ajuntaments i en llocs públics de les diferents

províncies.

Per què és beneficiós
esterilitzar i identificar al

teu animal?
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RESULTATSRESULTATS
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

GOSSOS 1.014 1.574 2.230 2.584 2.725 2.726 2.411 2.759 1.614 2.596

GOSSES 1.542 2.149 2.982 3.521 3.494 3.398 3.083 3.711 2.291 3.243

GATS 515 636 872 1.029 1.253 1.322 1.249 1.689 1.205 2.050

GATES 1.206 1.338 1.739 1.949 2.116 2.385 2.107 2.961 2.016 3.297

FURA M 22 8 16 13 22 19 34 14 6 9

FURA F 12 12 11 11 11 16 75 11 7 8

CONILL        32 47 152

CONILLA        35 38 138

TOTAL 4.401 5.717 7.850 9.106 9.621 9.866 8.959 11.212 7.224 11.503

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ESTERILITZACIONS 4.401 5.717 6.444 7.639 8.218 8.439 7.690 9.874 6.354 10.136

IDENTIFICACIONS 2.836 3.119 4.183 4.603 5.404 5.564 4.852 6.114 4.087 6.679

C. VETERINARIS ADSCRITS 100 150 160 220 237 286 278 334 376 186

TOTAL ACTUACIONS VETERINÀRIES 7.237 8.836 10.627 12.242 13.622 14.003 12.542
15.98

8
10.441 16.815

TOTAL ANIMALS EN 10 ANYS          86.359

TOTAL ACTUACIONS VETERINÀRIES
EN 10 ANYS

         122.353
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BENEFICISBENEFICIS
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El logotip de l'empresa apareixerà en tots els cartells de xarxes socials.

La campanya tindrà una repercussió molt important en els canals de

comunicació de la Fundació.

Des de FAADA estem convençuts que la col·laboració amb aquest projecte

posicionarà a l'empresa com a referent social.



Fundació per a l'Assessorament i Acció
en Defensa dels Animals

Rambla Prim, 155-157 Entresòl 2a

08020 Barcelona

93 624 55 38

faada.org

 

Més informació de la Campanya 
Sóc Responsable

www.socresponsable.org

r.moreno@faada.org


