
 

 Assoc. d’amics 

dels gats de carrer 

del Rourell 
Telf:618 39 60 86 

Email:lovecats2014@hotmail.com 

 

 

CONTRACTE D’ADOPCIÓ

 

Dades de l’adoptant 
Nom i cognoms: 

DNI: 

Domicili: 

Població:                                              

CP:                                                       País:

Telèfon: 

 

El propietari del gat, l’associació d’amics dels gats

accedeix a la cessió en qualitat d’adop

·Nom:                                   ·Espècie: FELINA                              ·Raça:

·Color:                                  ·Edat:                                                 ·Data de naixement: 

·Estat de salut de l’animal: 

·El gat s’entrega esterilitzat:   SI   /   NO

·Si encara no ha estat esterilitzat, la intervenció es farà:       

Compromís de l’adoptant 

· L’adoptant es compromet a mantenir a

la normativa vigent en el que a protecció animal es refereix.Es compromet a oferir

que necessiti, a tractar-lo amb respecte i alimentar

gat i assistència veterinària en cas de qualsevol malaltia o accident. Es considerarà com a greu 

incompliment del contracte tenir 

· L’adoptant mai desatendrà al gat, el farà baralla

sacrificar sense justificació veter

d’amputació per raons estètiques. Mai el pot humiliar, ni pegar, ni utilitzar amb fins econòmics.

· L’adoptant mai utilitzarà al gat per criar, i si s’entrega sense esterilitzar, es co

intervenció dins del termini establert del contracte.

· L’adoptant informarà immediatament a l’associació de qualsevol canvi de domicili,  telèfon, pèrdua 

de l’animal o defunció, així com de l’adaptació de l’animal adoptat.

 

CONTRACTE D’ADOPCIÓ 

                                     Província: 

CP:                                                       País: 

El propietari del gat, l’associació d’amics dels gats de carrer del Rourell amb NIF G55627228, 

ó en qualitat d’adopció del gat amb les característiques següents:

·Nom:                                   ·Espècie: FELINA                              ·Raça: 

·Color:                                  ·Edat:                                                 ·Data de naixement: 

·El gat s’entrega esterilitzat:   SI   /   NO 

·Si encara no ha estat esterilitzat, la intervenció es farà:        

optant es compromet a mantenir al gat en condicions adequades pel seu

protecció animal es refereix.Es compromet a oferir

lo amb respecte i alimentar-lo. Es compromet a portar un control sanitari del 

en cas de qualsevol malaltia o accident. Es considerarà com a greu 

el gat enreixat o tancat. 

L’adoptant mai desatendrà al gat, el farà barallar o treballar. No el pot abandonar. Tampoc 

sacrificar sense justificació veterinària per malaltia molt greu que l’obligui. No li practicarà cap tipus 

d’amputació per raons estètiques. Mai el pot humiliar, ni pegar, ni utilitzar amb fins econòmics.

gat per criar, i si s’entrega sense esterilitzar, es co

intervenció dins del termini establert del contracte. 

· L’adoptant informarà immediatament a l’associació de qualsevol canvi de domicili,  telèfon, pèrdua 

animal o defunció, així com de l’adaptació de l’animal adoptat. 

de carrer del Rourell amb NIF G55627228, 

amb les característiques següents: 

·Color:                                  ·Edat:                                                 ·Data de naixement:      /      / 

l gat en condicions adequades pel seu benestar i a complir 

protecció animal es refereix.Es compromet a oferir-li totes les cures 

Es compromet a portar un control sanitari del 

en cas de qualsevol malaltia o accident. Es considerarà com a greu 

. No el pot abandonar. Tampoc 

No li practicarà cap tipus 

d’amputació per raons estètiques. Mai el pot humiliar, ni pegar, ni utilitzar amb fins econòmics. 

gat per criar, i si s’entrega sense esterilitzar, es compromet a realitzar la 

· L’adoptant informarà immediatament a l’associació de qualsevol canvi de domicili,  telèfon, pèrdua 



 

 

· L’adoptant accepta que es realitzin trucades telefòniques i visites al seu domicili per representants 

de l’associació amb el fi d’observar l’adaptació, l’estat i les condicions del gat, reservant

l’associació el dret a retirar la custò

compleix l’actual contracte. 

· Sempre que l’associació d’amics dels gats de carrer del Rourell decideixi recollir de nou l’animal 

adoptat, aquest serà entregat de bon grat per l’adoptant, sense causar dany

física o psíquica. Si l’adoptant no consentís la retirada, serà per compte del mateix les quotes 

judicials per la resolució del contracte d’adopció i devolució de l’animal.

· Sota cap circumstància el gat referit pot ser entregat a terceres persones

exprés i per escrit de l’associació.

 

L’adoptant declara: 

· Estar conforme amb les condicions de l’adopció.

· Que les persones que viuen al domicili on viurà el gat adoptat, han estat informades prèviament 

del seu desig d’adoptar l’animal

contracte com a “propietaris indirectes”.

·Haver estat informat prèviament de l’estat de salut, edat, caràcter i característiques físiques del gat 

adoptat per part de l’associació d’

· Que aquesta adopció no respon a un impuls, si no a un acte meditat.

 

L’adoptant  accepta haver llegit i entès tots i cada un dels punts del present contracte, acordant amb 

la seva firma fer valer sense incidents, i 

del present contracte fos incomp

demora, reservant-se la possibilitat de prendre accions legals en el cas de provar

o incompetència del nou propietari, mals tractes o qualsevol crueltat infligida al gat.

 

 

 

FIRMAT: 

 

 

 

.                                                      

       L’associació                                      

ptant accepta que es realitzin trucades telefòniques i visites al seu domicili per representants 

de l’associació amb el fi d’observar l’adaptació, l’estat i les condicions del gat, reservant

iació el dret a retirar la custòdia del’animal si considera que no esta ben atès o no es 

· Sempre que l’associació d’amics dels gats de carrer del Rourell decideixi recollir de nou l’animal 

adoptat, aquest serà entregat de bon grat per l’adoptant, sense causar dany

física o psíquica. Si l’adoptant no consentís la retirada, serà per compte del mateix les quotes 

judicials per la resolució del contracte d’adopció i devolució de l’animal. 

ncia el gat referit pot ser entregat a terceres persones

exprés i per escrit de l’associació. 

· Estar conforme amb les condicions de l’adopció. 

· Que les persones que viuen al domicili on viurà el gat adoptat, han estat informades prèviament 

l’animal i tots estan d’acord en col·laborar i complir les condicions del 

contracte com a “propietaris indirectes”. 

·Haver estat informat prèviament de l’estat de salut, edat, caràcter i característiques físiques del gat 

adoptat per part de l’associació d’amics dels gats de carrer del Rourell. 

· Que aquesta adopció no respon a un impuls, si no a un acte meditat. 

L’adoptant  accepta haver llegit i entès tots i cada un dels punts del present contracte, acordant amb 

la seva firma fer valer sense incidents, i que si alguna de les condicions de qualsevol del

del present contracte fos incomplida, l’associació podria exercir l’opció de reclamar 

se la possibilitat de prendre accions legals en el cas de provar

o incompetència del nou propietari, mals tractes o qualsevol crueltat infligida al gat.

El Rourell,  de  del 20

                                                      .          . 

L’associació                                                                                  L’adoptant

ptant accepta que es realitzin trucades telefòniques i visites al seu domicili per representants 

de l’associació amb el fi d’observar l’adaptació, l’estat i les condicions del gat, reservant-se  

idera que no esta ben atès o no es 

· Sempre que l’associació d’amics dels gats de carrer del Rourell decideixi recollir de nou l’animal 

adoptat, aquest serà entregat de bon grat per l’adoptant, sense causar danys a la seva integritat 

física o psíquica. Si l’adoptant no consentís la retirada, serà per compte del mateix les quotes 

 sense el consentiment 

· Que les persones que viuen al domicili on viurà el gat adoptat, han estat informades prèviament 

i tots estan d’acord en col·laborar i complir les condicions del 

·Haver estat informat prèviament de l’estat de salut, edat, caràcter i característiques físiques del gat 

L’adoptant  accepta haver llegit i entès tots i cada un dels punts del present contracte, acordant amb 

que si alguna de les condicions de qualsevol dels apartats 

l’opció de reclamar al gat sense 

se la possibilitat de prendre accions legals en el cas de provar-se la negligència 

o incompetència del nou propietari, mals tractes o qualsevol crueltat infligida al gat. 

El Rourell,  de  del 2014 

L’adoptant 


