
33.330
gats*

Gràfic evolutiu de gats
i gossos retornats

Quan es recullen?

Es queden 14 %

Se sacrifiquen 10 %

S’adopten 44 %

Altres 12 %

El 2015 es van recollir
més de 137.000
gossos i gats

Gràfic evolutiu de gats
i gossos recollits

Com són?

Com arriben a la protectora?

Motius d’abandonament

70 %  per un particular aliè

I si estàs
preparat per
tenir-ne un,
adopta!

Gossos Gats

Una vegada recollits són:
On van?

Retornats
20 %

3 %

30 %

Gossos Gats

7 mesos

Cadells Adults

3 mesos

Microxip

24 % Porten
microxip

 30 %
 per la persona

que l’abandona

1. Comportament

15 %

2. Cadellades
no desitjades

 15 %

www.fundacion-affinity.org/ca
Dades extretes de l’Estudi Fundació Affinity sobre Abandonament i Adopció 2015.

www.fundacion-affinity.org/ca/estudi-abandonament-i-adopcio

3. Factors
econòmics

 12 %

4. Fi de la temporada
de caça

  10 %

2016

Gràcies al microxip, cada dia més
animals que s’han perdut es
retornen a les seves famílies

104.501
gossos

En el cas dels gats, només
el 3% dels que arriben

estan identificats

66 %
trobats
o recollits
al carrer

24 %

Sa 70 %
Malalt o ferit 30 %

Salut
30 %70 %

Cadell 27%

Adult 59 % Sènior 14 %

Edat
27 %

59 %

14 %

* Molts gats abandonats no arriben a les protectores perquè viuen en colònies.

* L’arribada de gats és més elevada durant el segon quadrimestre a causa de l’efecte de les cadellades no desitjades.

2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015

12 %

14 % 14 % 14 %

16 %
17 %

20 %

2013 2014 2015

156.858
151.673

145.057 144.660 141.835 140.191 137.831

2008 2009 20122010

Els cadells es queden al refugi la meitat
del temps que els gossos i gats de més edat

34 %
els porten

Mestissa 81 %
Pura 19 %

Raça
81 % 19 %

Si el teu gos o gat té
problemes de comportament,

consulta un etòleg;
ell t’ajudarà

Esterilitza el teu animal
abans que tingui cries que
no puguis mantenir o no

vulguis tenir

Gossos i gats abandonats, adoptats
i perduts a Espanya durant el 2015

5. Canvi de
domicili

 9 %

3r quadrimestre

2n quadrimestre* 43 %

31 %

1r quadrimestre 26 %

3r quadrimestre

2n quadrimestre 35 %

33 %

1r quadrimestre 32 %


