
Quan es recullen?
Gossos Gats

Motius d’abandonament

Cadells Adults

Gats Gossos

Com arriben
a la protectora?

Rànquing dels principals motius d’abandonament

Les claus

Dades extretes de l’Estudi Fundació Affinity sobre

Abandonament i Adopció 2016.

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

Com són?
RaçaSalut

*L’arribada de gats és més elevada durant el segon quadrimestre atès que és àpoca de cria.

27%1r quadrimestre

42%2n quadrimestre*

31%3r quadrimestre

33%1r quadrimestre

34%2n quadrimestre

33%

www.fundacion-affinity.org/cabit.ly/animalesnosoncosas

3r quadrimestre

Els cadells es queden al refugi
una quarta part del temps
que s’hi queden els gossos

i gats més grans

Gossos i  gats abandonats,
perduts i adoptats a Espanya
durant 2016

El 2016 es van recollir
més de 137.000
gossos i gats

Gràfica evolutiva de gats
i gossos recollits
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137.782 Després d’alguns anys
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d’animals recollits

s’atura gairebé del tot

8 mesos

2 mesos

En el cas dels gats,
només el 2% dels que

arriben  està identificat

2%

30%

15%Cadellades no desitjades

13%Problemes de comportament

12%Factors econòmics

8%Pèrdua d’interès per l’animal

13%Fi de la temporada de caça

Reflexionar abans de portar a casa
un animal de companyia
Esterilitzar-lo perquè no tingui petits
que no puguis mantenir
Identificar-lo per a recuperar-lo si es perd
Educar-lo per a millorar el seu
comportament
Adoptar-lo per a donar-li una llar i perquè
altres animals puguin ocupar la seva plaça

*Inclou mort de l’animal, cases d’acollida, retorn a la colònia...

Un cop recollits, són:
A on van?

Gràfica evolutiva de gats
i gossos retornats
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Baixa la xifra d’animals perduts
que són retornats als seus

propietaris, i coincideix amb
l’arribada a les protectores de més

gossos i gats sense identificar

La majoria han estat
trobats per la pròpia
entitat, per la policia

o per un particular

Les cadellades no desitjades
semblen guanyar rellevància com motiu

d'abandonament. L’esterilització és clau
per tal de reduir els abandonaments
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