Qüestionari
d’adopció informada
T’estas plantejant de tenir
un animal de companyia?
Contesta aquestes preguntes i contacta’ns
per poder-te ajudar
El CAAC es reserva el dret a fer les comprovacions que cregui convenients per tal d’assegurar-se que la informació
que l’interessat facilita en aquest qüestionari s’ajusta a la realitat, així com a prendre les accions més oportunes en el
cas de què l’adopció d’un animal del CAAC no satisfés les exigències sobre benestar animal i tinença responsable en
el seu sentit més ampli, que marquen la política del centre.

Data de realització

Tècnic del CAAC que fa el qüestionari

DADES DE LA PERSONA QUE SOL·LICITA L’ADOPCIÓ
Nom i Cognoms:
Telèfons:

DNI:
Correu electrònic:

C/ Av./ Pg./ Pça:
Municipi:
Data de naixement:

Codi Postal:
Província:

ENTORN FÍSIC
La nova llar de l’animal és:
Casa

Casa amb jardí

Pis

Empresa

En cas que es tracti d’una empresa, especificar el següent:
Hi ha personal que es pugui fer càrrec específicament de l’animal
Sí

No

Hi ha presència de personal les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana
Sí

No

En cas que es tracti d’un pis, especificar les següents característiques:
Amb terrassa, pati o espai similar
Sí

No

Superfície aproximada:

m²

Està a prop d’algun parc, zona verda o espai a l’aire lliure similar
Sí

No

ENTORN FAMILIAR
Hi ha altres persones vivint a casa
Sí

No

Hi ha nens a la família
Si n’hi ha:

Sí

No

D’edat compresa entre 0 i 6 anys

			

De 7 anys en endavant

Està la resta de la família d’acord amb l’adopció
Sí

No

Hi ha altres animals a la casa
Sí

No

Si n’hi ha, especificar les següents dades (marcar totes les que corresponguin):
Gos:

mascle

femella

cadell (mascle o femella)

Gat:

mascle

femella

cadell (mascle o femella)

Altres espècies (especificar):
Està(n) al corrent de vacunacions i desparasitacions (si procedeix)
Sí

No

SOBRE L’ANIMAL SOL·LICITAT
Característiques (marcar tot el que procedeixi):
Gos

Gat

Cadell

Adult

No importa l’edat

Mascle

Femella

No importa el sexe

Raça o races de preferència (especificar):
Sense preferència per a cap raça en concret
El motiu de l’adopció és (es pot marcar més d’un):
Companyia

Guarda

Per als meu fills

Altres (especificar):
Estaria interessat en adoptar algun animal del CAAC que, per les seves característiques
físiques, edat o tamany, tindria més dificultat en trobar una nova llar:
Sí

No

SOBRE LA TINENÇA RESPONSABLE
Els animals de companyia són sociables i necessiten atencions, companyia, passeig o socialització. Abans
d’adoptar, el sol·licitant s’ha de plantejar amb tota sinceritat la resposta a les següents preguntes, que corresponen a les necessitats que plantejarà el seu animal cada dia.
Companyia:
L’animal estarà sempre/pràcticament sempre acompanyat a casa
Passarà hores sol (si és afirmatiu, quantes hores aproximadament):
Passeig:
De quantes hores disposa al dia per a passejar l’animal, jugar amb ell o portar-lo al veterinari?
M’he informat sobre l’alimentació, les atencions veterinàries, el raspallat, les necessitats d’espai i 		
exercici físic que necessita l’animal que vull adoptar
Sí, m’he documentat amb llibres-revistes-a la web
Sí, m’ho han explicat
Necessitaria més informació
M’he plantejat el que faré amb l’animal durant les vacances
Sí, tinc una persona/residència alternativa amb qui deixar-lo
Me l’enduré
Tinc dificultats per a solucionar aquest tema
No m’ho he plantejat
Conec la normativa sobre la tinença d’animals de companyia, sobre les obligacions que comporta i les coses
que l’animal no pot fer i els llocs on no pot accedir, i la responsabilitat que jo, com a propietari, en tindré.
Sí, de manera suficient

No gaire

La desconec

Signatura de la persona sol·licitant			

Signatura del tècnic del CAAC

* Tota la informació que contingui dades de caràcter personal es mantindrà com a confidencial, tal i com s’estableix a la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.”

ANNEX – A omplir únicament pel personal del CAAC
OBSERVACIONS:

VALORACIÓ DE L’ADOPCIÓ:
Favorable

Desfavorable

Signatura del tècnic del CAAC

Inicialment favorable amb les següents consideracions:

GUIA PER A L’APLICACIÓ DEL QÜESTIONARI
D’ADOPCIÓ INFORMADA
OBJECTIUS i METODOLOGIA
· Totes les persones que manifestin la seva voluntat d’adoptar un animal de companyia hauran de respondre les preguntes del qüestionari
acompanyades per un tècnic del CAAC (cuidador o auxiliar administratiu).
· Totes les preguntes han de ser contestades. Si en alguna d’elles la resposta oferta pel sol·licitant no s’ajusta a cap de les respostes indicades,
es farà constar així i s’ampliarà en el mateix apartat o a l’apartat ”Observacions” de l’annex al qüestionari.
La finalitat del qüestionari és doble:
· Assegurar-se de la conveniència de l’hàbitat, entorn familiar i coneixements sobre tinença responsable del futur propietari, abans de formalitzar l’adopció.
· Repassar conjuntament amb el propietari els dubtes, preguntes i necessitats d’informació del sol·licitant, per a poder-los respondre o adreçarlo a altres fonts d’informació sobre els mateixos.
· L’actitud del personal del CAAC que ajudi el sol·licitant a respondre el qüestionari serà, doncs, proactiva, és a dir, ampliant informació al
sol·licitant allà on vegi que li manca, responent les preguntes que se li vagin presentant durant el qüestionari, i assessorant el sol·licitant en
aquells aspectes que aquest, explícitament o implícitament, necessiti.
· El tècnic s’ha d’assegurar que el sol·licitant posseeix i ha llegit la informació continguda en el Dossier d’Adopció, i oferir-se a complementarla o explicar-la cas que sigui necessari.
· El tècnic pot tenir a l’abast un llistat d’enllaços-web, llibres o revistes útils per a ampliar informació sobre els diversos aspectes que apareixen
al qüestionari, i oferir-lo al sol·licitant.
REALITZACIÓ
1.- ENTORN FÍSIC
· Es tracta de conèixer quin tipus de residència tindrà l’animal, i quantificar –en la mesura del possible- l’espai del que disposarà.
· Amb aquestes qüestions, el tècnic podrà valorar la idoneïtat d’una o altra raça per a l’espai que li estarà destinat. Aquesta valoració inicial es
complementarà amb la de la disponibilitat de temps i el motiu de l’adopció.
· Si s’escau, el tècnic pot introduir aquí suggeriments sobre la correlació òptima entre l’espai disponible i el tamany i/o el caràcter expansiu de
l’animal.
· El tècnic pot aprofitar per assessorar el sol·licitant sobre les necessitats d’exercici, d’espai o de territorialitat de determinades races o espècies.
2.- ENTORN FAMILIAR
· És molt important assegurar-se que tots els membres de la família o grup on serà acollit l’animal estan d’acord amb aquesta decisió.
· El tècnic por aprofitar aquesta part del qüestionari per a parlar de la convivència dels nens amb els animals, de la importància que aquells es
responsabilitzin de part de les atencions que necessita l’animal –les adequades a la seva edat-, i de les elementals precaucions en la convivència entre infants i animal.
· S’ha d’introduir el tema de les possibles dificultats inicials de convivència entre l’animal adoptat i els altres que hi pogués haver a la nova
casa. Remarcar que el nou animal necessita un període d’adaptació, un espai propi que no pugui ser ocupat pels altres i que no els agredeixi
en la seva territorialitat. Assegurar-se que els nous propietaris disposaran del temps necessari per a dedicar al nou animal especialment els
primers dies.
· L’animal que es lliura estarà vacunat i esterilitzat. Parlar de la necessitat que estiguin tots vacunats, i dels problemes de dominància que poden
sorgir si l’animal o els animals que ja estan a la casa no estan esterilitzats.
SOBRE L’ANIMAL SOL·LICITAT
· En el qüestionari només apareixen les característiques de l’animal que es voldria adoptar, no les raons de la preferència.
· No obstant això, és molt important preguntar-los i orientar el sol·licitant sobre si les seves preferències s’ajusten a les possibilitats de l’espai,
la disponibilitat de temps, el motiu que al·lega per a l’adopció, o les característiques familiars del lloc d’acollida.
· Un tema important a valorar és la demanda d’adopció per a ubicar l’animal en una empresa, per a vigilància. Si les successives preguntes que
indiquen això (a l’apartat Entorn físic i al Motiu de l’adopció) són afirmatives, cal valorar molt bé si l’animal tindrà companyia constant o no,
o fins i tot si resulta pertinent aquesta adopció.
· També cal estar atent si la preferència és cap a una raça classificada com de Gos Potencialment Perillós, el motiu és per a “guarda”. També
en aquest cas cal valorar la idoneïtat de l’adopció.
SOBRE LA TINENÇA RESPONSABLE
· Segurament aquest és un dels apartats on la importància pedagògica del personal del CAAC és més evident. Si el sol·licitant desconeix la normativa relativa als animals domèstics, es pot fer lectura compartida del document Els animals domèstics i les seves lleis, i el tècnic respondrà
les preguntes que sobre el mateix li pugui fer l’adoptant, o el remetrà a fonts millor informades.
· També en aquest apartat el tècnic pot assessorar sobre les característiques que hauria de tenir l’animal adoptat segons la disponibilitat de
temps que manifesti el sol·licitant.
· Resulta molt important assegurar-se de les previsions del sol·licitant pel que fa a les vacances.
OBSERVACIONS
· En aquest apartat es poden incloure aquelles respostes que no s’ajustin a les opcions ofertes pel qüestionari, o altres observacions que hagin
sorgit durant el mateix i que siguin considerades d’interès per part del tècnic.

