Nº CONTRACTE:

CONTRACTE D’ADOPCIÓ
En defensa de los peques sin voz

D’ANIMALS DE COMPANYIA

DADES DE L’ASSOCIACIÓ DIPOSITARIA:
Denominació: ASSOCIACIÓ ELS NOSTRES PETITS
C.I.F. : G-65330854
Localitat: BARCELONA

Codi Postal: 08013

Província: BARCELONA
Contacte e-mail: elsnostrespetits@gmail.com
Web: www.elsnostrespetits.com

DADES DE L`ANIMAL DE COMPANYIA:
Espècie:
Raça:
Nom:
Sexe:
Mida:
Color:
Data de naixement:
Codi Microxip:
Desparasitat:
Vacunat:
Esterilitzat:
Observacions:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Nº CONTRACTE:

CONTRACTE D’ADOPCIÓ
D’ANIMALS DE COMPANYIA

En defensa de los peques sin voz
DADES DE L’ADOPTANT:
Nom i cognoms
D.N.I. :
Domicili:
Localitat:

Codi Postal:

Província:
Telèfon fixe:
Telèfon Mòbil:

E-mail:

Quantia total en concepte donació per cobrir despeses de xip, vacunes i esterilització de l’animal
de companyia: 190€
PAGAT:..........€

PENDENT:.............€

CLÀUSULES:
2

PRIMERA.- Per la signatura del present document, l’ADOPTANT es compromet al compliment de
la Llei 22/2003, de 4 de juliol de Protecció dels Animal de la Comunitat de Catalunya, proporcionant
a l’animal adoptat una alimentació adequada, els tractaments veterinaris necessaris, així com tots
les cures necessàries de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.
Expressament se li prohibeix sotmetre’l a vexacions o maltractaments, mutilat per raons
estètiques, utilitzar-lo per la cria, així com abandonar-lo, vendre’l, cedir-lo, tant a un
particular, com a una societat de protecció animal diferent de la cedent o a un centre
municipal d’ recollida d’animals (CAAC), regalar o donar-lo. Si incorre en alguna d’aquestes
circumstàncies, l’ ADOPTANT ha d’abonar a la cedent la quantia de 1.000 €, en concepte de
clàusula penal, sense perjudici d’altres sancions, multes i / o indemnitzacions que hagi d’assumir
per l’incompliment de la normativa aplicable.
En cas que es rescindeixi l’adopció, l'ADOPTANT es compromet expressament a retornar la
propietat de l'animal a la cedent, que ostenta la reserva de domini sobre l'animal adoptat, i que
tindrà obligació de fer-se càrrec d'aquest. L’ADOPTANT es farà càrrec de les despeses veterinàries
i de manutenció fins la propera adopció.
SEGONA .- Si en el moment de la signatura del present contracte l'animal adoptat, les dades dels
quals figuren a l'expositiu primer, no té realitzada l'esterilització, l'adoptant es compromet a realitzar
la mateixa en el termini d'un mes a comptar de la data de signatura del present contracte segons
l’edat i el consell d’un veterinari col·legiat.
TERCERA .- L'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades faculta la
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cedent per exercitar la reserva de domini que té sobre l'animal objecte d'adopció o per requisar-lo
temporalment mentre es comprova el compliment o no de les obligacions assumides per
l’ADOPTANT, tot això sense tràmit addicional de cap tipus excepte la prèvia inspecció ocular del
lloc en què es troba l'animal adoptat i de les seves condicions de vida, per la qual cosa el
ADOPTANT es compromet expressament a permetre a aquella persona designada per al
seguiment degudament identificat i autoritzat per la cedent, a efectuar l'esmentada
inspecció.
QUARTA .- L'ADOPTANT es compromet a comunicar a la cedent el robatori, pèrdua o mort de
l'animal i les circumstàncies relatives als mateixos, en un termini no superior a 7 dies des de la data
del succés.
En cas de robatori o pèrdua l'ADOPTANT es compromet a més a denunciar la desaparició de
l'animal davant les autoritats competents.
CINQUENA .- L'ADOPTANT haurà de comunicar a la cedent en un termini màxim de 15 dies
qualsevol circumstància personal que afecti l'adoptant, com canvi de domicili o possibilitat de
contacte. A aquest efecte, l'ADOPTANT declara que les dades actuals són els que consten a la
capçalera del contracte.
SISENA .- En cas que l'animal desenvolupés una malaltia, o patís un accident, i el veterinari que
habitualment li tracti aconsellés l'eutanàsia del mateix, l'ADOPTANT es compromet a posar-ho en
coneixement de la cedent i portar l'animal per a la seva revisió per el servei veterinari de la cedent.
En cap cas aquesta revisió complementària realitzada pel servei veterinari de la cedent comportarà
cap
càrrec
per
a
l’ADOPTANT.
L'eutanàsia de l'animal incomplint el que s'ha exposat en aquesta clàusula, suposarà l'obligació del
ADOPTANT d'abonar 500 € a la cedent, en concepte de clàusula penal.
S'exceptua en aquest supòsit, aquells casos en què l'estat de l'animal sigui tal, que pogués suposar
i prolongar el patiment de l'animal. Per poder acollir-se a aquesta excepció, l'ADOPTANT haurà
d'aportar informe veterinari, on s'indiquin les lesions que patia.
SETENA .- Així ho diuen i atorguen les parts intervinents, comprometent-se al més estricte
compliment del present contracte, sobre les clàusules precedents, declarant que el present
contracte té força d'obligar.
VUITENA .- L'adoptat es lliura en perfecte estat de salut física i psíquica, amb el seu passaport i
amb el xip identificatiu obligatori per la normativa vigent, a menys que el present document ho
indiqui i l'ADOPTANT en tingui coneixement.
NOVENA .- En el cas que l'adoptat pateixi algun tipus de dany, per la present l'adoptant accepta
assumir totes les despeses en què la persona dipositari de l'animal hagi d'incórrer per a la
recuperació de l'animal.
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L'adoptant DECLARA:
- Que està conforme amb les condicions expressades en les clàusules indicades a la part superior
d'aquest contracte.
- Que les persones residents al seu domicili, lloc on residirà l'animal adoptat, estan informades
prèviament del seu desig d'adoptar al mateix i tots estan d'acord en col·laborar i complir les
condicions del present contracte.
- Que ha estat prèviament informat de l'estat de salut de l'animal, de la seva edat, caràcter, i
característiques físiques per part del responsable de l'animal.
- Que aquesta adopció no és un caprici o impuls, sinó que ha estat prèviament meditada i que està
completament convençut del seu desig d'adoptar.
I perquè així consti, ambdues parts visen cada pàgina i signen dos exemplars d'aquest Contracte
d'Adopció, estès a un total de quatre (4) fulls de paper comú impreses en una única cara, en el lloc
i data esmentats.
4

A

Barcelona, a

de

de 201

Signatura de l’adoptant:

Signatura del representant de ENP:

DNI:

DNI: 46800030-K

.
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