Contracte d’Adopció de l’Associació Animalista de Centelles

ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES amb el GIF: G67625517 / Inscrita a el Registre d'Associació de Catalunya Número d'inscripció: 67569, Data de resolució 07/05/2020 Secció 1a del Registre d'associacions.

Com persona responsable i major d’edat (Endavant l’ADOPTANT) amb les dades següents:
Nom:

Cognoms:

NIF :

Data de Naixement:

Adreça :
Codi postal:

Població:

Telèfon:

Correu electrònic:

Per altre banda l’Associació Animalista de Centelles (Endavant AAC) té en acollida el següent animal per
adoptar:
Nom del l’adoptat:
Data de Naixement:
Sexe:
Color:
Cartilla sanitària:
Esterilització:
Núm. Xip:
L’adoptat te com a centre de veterinari/a habitual:
Nom:
Adreça :
Telèfon:

Totes dues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per l’atorgament del present document. I signa
contracte El/l’ ADOPTANT i es compromet complir amb les condicions de Benestar Animal establertes en
l’Annexa 2.
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Signatura del ADOPTANT:
Data:
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El/l’ ADOPTANT s’ha compromès a fer el que esta marcat en l’Annexa 1 i pagar el costs del tractament per
el benestar de l’animal.
ANNEXA 1

ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES amb el GIF: G67625517 / Inscrita a el Registre d'Associació de Catalunya Número d'inscripció: 67569, Data de resolució 07/05/2020 Secció 1a del Registre d'associacions.

L’ADOPTANT i l’ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES mitjançant el seu compte corrent de

comerç 351858170 ASS ANIMALISTA CENTELLES, l’ADOPTANT autoritza a pagament de les següents
despeses de tractaments veterinaris per el seu animal adoptat. Aquest preus son preus especial que
ofereixen les veterinàries amb conveni amb AAC.
Castració (Cost _____€)
Microxip AIAC + Cartilla Sanitaria (____€)
1 er Vacuna Trivalent (___€)
2on Vacuna Trivalent (___€)
1 er Vacuna Pentavalent (___€)
2on Vacuna Pentavalent (___€)
Test FiV/FeLV (___€)
Donació despeses veterinàries (___€)
Altres:_______________________________________ (___€)
Altres:_______________________________________ (___€)
Altres:_______________________________________ (___€)
Altres:_______________________________________ (___€)
Altres:_______________________________________ (___€)
L’ADOPTANT accepta l’abonament total de la quantitat de ______€ de despeses de tramitació de pagament

del tractament del animal adoptat amb targeta bancaria.
L’ADOPTANT ha triat l’opció de pagar:

Total
Pagament Fraccionat
En la modalitat:
Efectiu
Transferència Bancaria
Pagament Fraccionat
2 terminis
3 terminis
Núm. IBAN:

Targeta Bancaria
4 terminis

Per fer la transferència bancària heu d'utilitzar el número de compte: (Cal Posar en concepte de pagament
el nom del animal adopta a la referencia) ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES
IBAN: ES16 2100 0127 6202 0058 2730
Banc: CAIXA BANK
BIC/ SWIFT CODE: CAIXESBBXXX

Nom i Cognoms del ADOPTANT:
Signatura del ADOPTANT:
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personal que afecti l'adoptant, com canvi de domicili o

ANNEXA 2

possibilitat de contacte. A aquest efecte, l'ADOPTANT declara
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1.

Per la signatura del present document, l’ADOPTANT es

que les dades actuals són les que consten a la capçalera del

compromet al compliment de la Llei 22/2003, de 4 de juliol

contracte.

de Protecció́ dels Animals de la Comunitat de Catalunya,
proporcionant a l’animal adoptat una alimentació́ adequada,

7.

L’ADOPTANT declara que ha estat prèviament informat de

els tractaments veterinaris necessaris, així ́ com totes les cures

l'estat de salut de l'animal, de la seva edat, caràcter, i

necessàries de conformitat amb el que estableix la legislació́

característiques físiques per part de L’AAC. Que L’ADOPTANT

vigent.

es entregat amb una ultima revisió davant de la veterinària
que certificar l’estat de Salud de l’animal o patologies prèvies.

2.

Expressament se li prohibeix sotmetre’l a vexacions o

L’AAC no es responsable en cap cas que l'animal

maltractaments, mutilació per raons estètiques, utilitzar-lo

desenvolupés o tingues una malaltia, o pateixi un accident, a

per la cria, així ́ com abandonar-lo, vendre’l, cedir-lo, tant a un

posteriori. L’ADOPTANT es compromet a fer-se càrrec dels

particular, com a una societat de protecció́ animal diferent,

tractaments per la cura de L’ADOPTAT accepta amb la

regalar-lo o donar-lo.

signatura del contracte. L’AAC no es un Centre Veterinari i el
Voluntaris no son veterinaris per això L’AAC no es

3.

En cas que es rescindeixi l’adopció́ o per altres causes no pot

responsable en cap cas dels tractaments que s’ofereixen a

continua l’animal, l'ADOPTANT es compromet expressament

través del Centres Veterinaris Ni de les pautes dels

a informar i si cal retornar la propietat de l'animal a la cedent

tractaments. El Veterinari serà sempre el responsable de

(AAC), que ostenta la reserva de domini sobre l'animal

qualsevol practica medica.

adoptat, i que tindrà̀ l’obligació́ de de buscar una nova família.
L’ADOPTANT es farà̀ càrrec de les despeses veterinàries i de

8.

manutenció́ de 30 euros mensuals fins a la propera adopció́.

L'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment
exposades faculta la cedent per exercitar la reserva de domini
que té sobre l'animal objecte d’adopció́ o per requisar-lo

4.

Si en el moment de la signatura del present contracte l'animal

temporalment mentre es comprova el compliment o no de

adoptat, les dades dels quals figuren en aquest contracte, no

les obligacions assumides per l’ADOPTANT, tot això̀ sense

té realitzada l’esterilització́, l'adoptant es compromet a

tràmit addicional de cap tipus, excepte la prèvia inspecció́

realitzar-la en el termini segons el consell d’un veterinari

ocular del lloc en què es troba l'animal adoptat i de les seves

col·legiat. En cas de allargar a l’any següent els tractament

condicions de vida, per la qual cosa l’ADOPTANT es

acordats L’AAC informar a l’ADOPTANT que els preus poden

compromet expressament a permetre a aquella persona

ser diferents per motius dels veterinaris.

designada per al seguiment degudament identificat i
autoritzat per la cedent, a efectuar l'esmentada inspecció́.

5.

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 15 dies des
de la data del succés.

6.

En cas de robatori o pèrdua l'ADOPTANT es compromet a més
a denunciar la desaparició́ de l'animal davant les autoritats
competents. L'ADOPTANT haurà̀ de comunicar a la cedent en

9.

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 dipositària de l'animal hagi d’incórrer per a la
recuperació́ de l'animal. En el cas que el veterinari aconsellés
l’eutanàsia del mateix, l'ADOPTANT es compromet a posar-ho
en coneixement de L’AAC.

un termini màxim de 15 dies qualsevol circumstància
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10. En relació amb els preus indicat en el moment de l’adopció
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son merament informatius (Proporcionats pel Centre

14. Protecció i tractament de dades:
Sí accepto

No accepto, que l’Associació animalista de

Veterinaris) i aquest poden tenir alguna pujada de preus a

Centelles (AAC) tractem la informació que ens facilita per tal

final d’any o sense previ avis. Trobat en aquesta situació El/l’

d'oferir el servei sol·licitat als nostres associats. Les dades

ADOPTANT tindrà que pagar a l’AAC l’increment del preu

proporcionades es conservaran mentre es mantingui la

abans de demanar hora per fer el tractaments. El/l’

relació o durant els anys necessaris per complir amb les

ADOPTANT es compromet que sempre per poder demanar

obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte

hora sempre caldrà tenir l’autorització prèvia de l’AAC,

en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret

tractaments abonats abans a l’AAC.

a obtenir confirmació sobre si en l’Associació animalista de
Centelles (AAC) estem tractant les seves dades personals, per

11. L’incompliment del que s'ha exposat en aquestes clàusula,

tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar

suposarà̀ l’obligació́ de l’ADOPTANT d'abonar 1000 € a la

les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les

cedent, en concepte de clàusula penal. S'exceptua en aquest

dades ja no siguin necessàries. Així mateix sol·licito la seva

supòsit, aquells casos en què l'estat de l'animal sigui tal, que

autorització per oferir-li continguts i serveis que puguin

pogués suposar i prolongar el patiment de l'animal. Per poder

resultar del seu interès, poder remetre-li comunicacions i

acollir-se a aquesta excepció́, l'ADOPTANT haurà̀ d'aportar

recomanacions a través de butlletins o Newsletters.

informe veterinari, on s'indiquin les lesions que patia.
15. D’acord amb l’article 18.1 de la Constitució i la regulació
12. L'adoptant DECLARA:

establerta en la Llei 1/1982 el dret al honor, l’intimida de la

•

Que està conforme amb les condicions expressades en les

personal i família i a la pròpia imatge, l’ADOPTANT autoritza

clàusules indicades a la part superior d'aquest contracte.

a la captació d’una imatge per a constata el fet de l’entrega

Que les persones residents al seu domicili, lloc on residirà̀

de l'animal adoptat. Així mateix l’ADOPTANT

l'animal adoptat, estan informades prèviament del seu desig

a ACC

d'adoptar al mateix i tots estan d'acord en col·laborar i

difondre-la per les xarxes socials , pagina web o butlletins de

complir les condicions del present contracte.

AAC per consciencia a més persona de d’adopcions.

•

•

convençut del seu desig d'adoptar.
Declara adoptar l’animal únicament i exclusivament com
animal de companyia, i no podrà ser utilitzat per res més que
atempti contra la seva seguretat dignitat.
•

No autoritza AAC, a utilitza aquesta imatge per

Que aquesta adopció́ no és un caprici o impuls, sinó́ que ha
estat prèviament meditada i que està completament

•

Sí autoritza

Oferirà i donarà protecció i tindrà cura de les necessitats que
tingui l’animal, aliment, donar-li refugi i tracte amb respecte

16. EL/L’ADOPTANT de conformitat amb el que disposen al
Capítol II, dels Estatuts de l’Associació animalista de Centelles
Sol·licita a La Junta Directiva manifesta per mitja de la
present la seva voluntat de formar part de com a:
Soci numerari*

Voluntari (Gratuït)

Amics(Gratuït)

(*) I accepta una quota de _____€ que es cobren
Mensual

Trimestralment

i amor. En cap cas l’animal estarà en llocs on no es pugui

per domiciliació bancària.

protegir de la pluja, del fred o del sol, o sense espai suficient

Nom del Banc:

pel normal desenvolupament de la seva espècie.

IBAN:

Anual mitjançant una

13. El/l’ ADOPTANT es compromet en cas de transferència
bancaria, farà l’ingrés 5 dies abans del tractament acordat
que no farà reserva de l’hora amb la clínica veterinària fins
que no hagi rebut la confirmació de pagament per part de
AAC.
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