Què he de fer si vull adoptar un animal domèstic ?
Tenir una mascota és una experiència molt enriquidora i gratificant, ja que ofereix
companyia i amistat. Però cal estar convençut que es podrà atendre les necessitats
físiques i emocionals de l’animal de companyia al llarg de la seva vida, tenint en
compte que poden viure més de 10 anys.
Adoptar és millor que comprar, dones una segona oportunitat a animals que han
estat abandonats i que busquen en una nova llar afecte i protecció. Alhora ajudes a
evitar la saturació del CAAD deixant places lliures per a altres animals.
Les taxes d’adopció són 75 euros per als gossos i 45 euros per als gats.
Þ Inclou el microxip, la desparasitació interna i externa, les vacunacions, l’esterilització
de l’animal i les proves de leishmania en el cas dels gossos i d’immunodeficiència i
leucèmia felina en el cas dels gats.
Per adoptar cal ser major de 18 anys i presentar el DNI. En el cas de persones majors
de 70 anys la documentació de l'animal ha d'anar a nom d'un familiar que no arribi a
aquesta edat.
1. En el CAAD tenim gossos i gats que volen ser adoptats. Els pots conèixer
visitant el web www.caadpenedes.org (utilitzeu el cercador de l’apartat
ANIMALS ) o venint personalment a les instal·lacions del centre.
2. Personal qualificat t’assessora sobre quin és l’animal més adequat a les teves
motivacions i situació de vida. Valora la teva situació personal i familiar per tal
d’adequar les necessitats de l’animal i les possibilitats del propietari.
3. Un cop decideixes quin animal adoptes, hi ha un període d’espera en què es
realitza la revisió mèdica i, si és major de 6 mesos, l’esterilització de l’animal. El
període mínim d’espera és de 48 hores
4. Reculls l’animal del CAAD amb el microxip posat.
5. Disposes d’un període d’acollida temporal de 15 dies per veure si l’animal i tu
us adapteu al nou entorn. Els gossos que pertanyen a races considerades
potencialment perilloses o dels seus creuaments no disposen de període
d’acollida temporal.
6. Finalitzat aquest temps, es signa el contracte d’adopció i es lliura tota la
documentació. L’adopció ja és definitiva.
Com a propietari tens l’obligació de censar l’animal al teu municipi de residència.
La llei també obliga a que l’animal porti en el collar una xapa identificativa amb alguna
dada de contacte del propietari.
Els interessats en l'adopció de gossos que pertanyen a races considerades
potencialment perilloses o dels seus creuaments hauran de presentar la corresponent
llicència municipal que els acredita capacitats per la seva tinença.
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