
CUESTIONARIO PRE-ADOPCIÓN 

Gatuchinhos@gmail.com / 618260470 

 

A) DATOS PERSONAIS:   

1.- Nome e apelidos:   

2.- DNI/NIF:  

3.- Domicilio /C. Postal /Localidade/Provincia:   

4.- Ano de nacemento:                                5.- Estado Civil:   

6.- Profesión /Estudos:   

7.- Teléfonos de contacto:                           8.- E-mail de contacto:    

 

B) VIVENDA:   

1.- Tipo de vivenda (piso, casa,...):    

2.- Cantos m2 ten a súa vivenda?:    

3.- En caso de ter xardín, está convenientemente valado para evitar 

que os animais poidan “irse de paseo”?, que altura ten a valla do seu 

xardín?:   

 

4.- Vivenda propia, ou de alugueiro?   

5.- En caso de que viva de alugueiro, Ten coñecemento o dono/-a da 

vivenda de que vai vostede adoptar a un animal?, está de acordo?   

 

6.- Existe a posibilidade dunha mudanza nos próximos 5-10 años?:       

 

C) FAMILIA:   

1.- Que outras persoas habitan na súa casa?:    

2.- Nº de Fillos e idade/s:    

3.- Como son os seus fillos? (tranquilos, travesos, responsábeis...):   

5.- En caso de non ter fillos, existe a posibilidade da chegada dun 

bebé á familia nos próximos anos? :   
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6.- Que pensa da convivencia de bebés con animais? Cree que son 

compatíbeis? Por que?:     

7.- Hai algunha persoa con alerxias na súa familia?:    

 

D) OCUPACIÓNS / TEMPO LIBRE:   

1.- Traballa actualmente?:                     2.- Estabilidade no traballo?:    

3.- Horario de traballo:      

4.- A que adica o seu tempo de lecer? (Hobbies):     

5.- Que fai nas vacacións de verán ou Nadal?:    

6.- Onde quedaría o animal en períodos de vacacións?:    

7.- Caza?:    

 

E) SOBRE GATOS EN XERAL:   

1.- Cantos anos cree que pode vivir un gato?:    

2.- Que mira vostede á hora de elixir a un gato? (o seu físico, o seu 

carácter, súa idade,...):   

3.- Que necesidades cree que ten?:   

 

4.- Que gastos cree que conleva ter un gato?:    

5.- Que prezo medio pensa que ten unha consulta veterinaria?:   

6.- Que alimentación cree que é a adecuada para un gato? (sobras, 

pan, penso, comida feita,...):    

7.- Que pensa da esterilización/castración de gatos/-as?  

 

Esterilizaría vostede a súa mascota? Por que?:   

  

8.- Tivo algunha mala experiencia cun gato?:     

9.- Que aspecto negativo gatos lle molesta máis? (o gasto, que 

miañen, que solten pelo, o compromiso de por vida, o que facer con 

el nas vacacións...):  

    



F) SOBRE A ADOPCIÓN:   

1.- Por que se decide a adoptar a un animal? Con que finalidade o 

adopta? (Para compañía, para cría, para caza, como terapia,...)   

2.- O gato que adopte, sería para vostede ou sería para un regalo?:    

3.- Quen tomou a decisión de adoptar o animal? (un adulto, un 

neno...)   

4.- Comparten esta decisión o resto de membros do fogar?:   

5.- Que lugar da vivenda estaría destinada o gato?:   

6.- Haberá algunha habitación onde teña prohibido entrar o animal? 

Cal?:    

7.- Onde durmirá o animal? (na súa camiña no interior, na cama súa 

cama con vostede, no corredoiro, no exterior, nunha gaiola, ...):   

8. - Que fará vostede se o gato sube no sofá?:  

  

9.- Tivestes gato antes?. No caso de que así sexa, sexo, que ocorreu 

con el/eles, de que morreron, con que idade morreron, que relación 

tivo con eles, comprounos ou adoptounos, onde os adoptou...:  

 

  

10.- Ten actualmente outros animais en casa? No caso de que así 

sexa: cantos son e de que especie, en caso de que sexan gatos 

díganos, idade, sexo, que carácter teñen (dominantes, celosos,...), 

que relación ten con eles, se os comprou ou os adoptou, onde os 

adoptou....:    

   

11.- Que tipo de gato busca? (raza, tamaño, idade, sexo, pelo,...) :   

 

12.- Que carácter desexa que teña o gato? (Tranquilo, activo, 

cariñoso, independente, valente...)    

13.- No seu caso, por que se decide por un cachorro?    

 

14.- Que coidados cree que necesita un cachorro? Por favor, cite 

algunha das vantaxes e algún dos inconvenientes que crea que pode 

ter adoptar a un cachorro:  



   

15.- Que pensa acerca de adoptar a un gato adulto? Por favor, cite o 

menos unha vantaxe e un inconveniente que crea que ten a adopción 

de un gato adulto:     

16.- Canto tempo pasaría o animal so na casa?:   

17.- Canto é o máximo que gastará polo seu animal se necesita uns 

gastos máis elevados de veterinario por causa dun accidente ou 

enfermidade?    

18.- Ten pensado que fará co seu gato por vacacións?:    

19.- Por que se decide por adoptar e non por comprar o animal?:  

   

20.- Facemos pre-seguimento y seguimento post-adoptivo. Está 

vostede disposto a recibir as posibles visitas correspondentes a 

ambas fases do proceso de adopción?    

21.- Podería darnos a dirección e nome do seu veterinario e o 

permiso para falar con el?    

22.- Cando quere vostede ter o gato? (O antes posible, cando o teña 

todo preparado, dentro de uns días...):    

23.- Pensa adoptar a algún outro animal?:   

 

G) SOBRE COMPORTAMENTO DO GATO:   

1.- Por favor, enumere todos os problemas de comportamento que 

coñeza que poidan darse nun gato:      

2.- Ante una inadaptación ou problema de comportamento, que fará 

vostede? (Intentar solucionalo, devolvernos o animal, entregalo 

noutro refuxio, pasarllo a outra persoa...):     

 

3.- A que cree vostede que se deben os problemas de 

comportamento que desenrolan os gatos?:      

 

4.- Cree que estes problemas teñen solución ou, polo contrario, 

pensa que é imposible que desapareza unha mala conduta?: 


