CONTRATO DE ADOPCIÓN
COMPARECEN
Dunha parte:
(Nome e apelidos)

, maior de idade (data de nacemento:

con NIF núm.

, e enderezo en

concello de

, código postal

, provincia

/

/

),

, en plenas facultades e a título persoal;

Pola outra parte:
, maior de idade e con NIF núm.

(Nome e apelidos)

, en

representación do Centro de Acollida e Protección de Animais Domésticos de Pontevedra,
acordan a realización deste contrato, de acordo coas seguientes estipulacións.

ESTIPULACIÓNS
1. A primeira ou primeiro adquire o seguinte animal como propiedade e coas responsabilidades que a normativa en vigor lle atribúe:
Especie: canis lupus familiaris

Rexistro no centro:

/

Nome:

Núm. de microchip:

Sexo:
Esterilizada/o:

Raza:

Capa:
Si

Non

Vacinada/o:

Data de nacemento:
Si

Non

Potencialmente perigrosa/o:

Si

Non

Observacións:

2. A nova persoa propietaria comprométese a cumprir a normativa vixente respecto ao benestar, protección animal e tenza responsable de animais
domésticos así como a cumprir os requirimentos físicos e emocionais da especie.
3. A nova propietaria ou propietario comprométese a prestar os coidados e a atención veterinaria necesaria ao longo de toda a vida do animal.
4. A/O propietaria/a comprométese a inscribir o animal adquirido no censo municipal de animais domésticos correspondente.
5. O animal adquirido non poderá utilizarse con fins lucrativos, nin para exhibición ou participación en espectáculos públicos.
6. No caso de que o animal teña a consideración de can potencialmente perigoso a nova persoa propietaria debe acreditar que posúe a licenza
correspondente e comprométese a cumprir todas as medidas de seguridade esixidas pola normativa en vigor.
7. O animal non poderá devolverse ou entregarse noutro centro de recollida, podendo a/o titular buscar unha nova persoa propietaria e practicar a
súa cesión, mediante comunicación asinada no Rexistro Galego de Animais Domésticos e Salvaxes en Catividade (REGIAC).
8. A persoa propietaria comprométese a comunicarlle calquera variación nos datos ou a morte do animal ao Rexistro Municipal de Animais
Domésticos e ao REGIAC.
9. A adquisición do animal é totalmente gratuíta.
O incumprimento notorio e fidedigno de calquera das obrigas anteriormente descritas e legais asumidas pola nova persoa propietaria, en virtude deste
contrato, suporá a súa resolución de pleno dereito, ao dárselle ao devandito incumprimento o carácter de condición resolutoria expresamente aceptada
polas partes, e polo tanto facultará o Centro de Acollida e Protección de Animais Domésticos de Pontevedra para decidir unilateralmente retirar a
custodia do animal de inmediato e practicar a denuncia correspondente no caso do incumprimento manifesto da normativa vixente.

SINATURA
Centro de Acollida e Protección de Animais de Pontevedra:

Lugar e data:
,

de

de

SAIM. Edificio Administrativo da Deputación de Pontevedra, avda. Montero Ríos, s/n, 36071 Pontevedra
Tel.: 986 804 100, saim@depo.gal, www.depo.gal

Mod: 923.005

Propietaria/o que se compromete a cumprir o contrato:

