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Campanya de xipatge

L’Ajuntament impulsa una nova campanya per fomentar la
identificació dels animals domèstics

Dilluns 30 de març de 2009

El proper dimecres, 1 d’abril, l’Ajuntament de Castellar engegarà una nova
campanya per incrementar el xipatge d’animals de companyia. La campanya, que
porta per títol Posa’m el xip, identifica’m i censa’m, té com a últim objectiu la
possibilitat d’identificar les mascotes en cas de pèrdua o abandonament, a més
d’incentivar els propietaris d’animals a complir la llei.

 Per tal de facilitar la col·locació del xip als animals, el consistori, amb la
col·laboració dels centres veterinaris de Castellar, oferirà unes bonificacions sobre
el cost d’identificació dels animals fins al 30 de setembre. D’aquesta manera, si el
preu de xipar un animal és de 50 euros, el propietari només n’haurà de pagar 35. Cal
recordar, d’altra banda, que el tràmit municipal de censar un animal domèstic és
totalment gratuït.

Per poder-se beneficiar de les bonificacions que ofereixen l’Ajuntament i els centres
veterinaris, a l’hora de xipar un animal domèstic caldrà presentar a qualsevol de les
clíniques veterinàries del municipi (Bitxos Veterinària, Clínica Veterinària Esther i
Clínica Veterinària Novavet) el val de descompte que va aparèixer al número 50 del
setmanari municipal L’Actual. Fins a finalitzar la campanya, el proper 30 de
setembre, L’Actual tornarà a incloure periòdicament aquests vals de descompte.

A 15 de gener de 2009 Castellar del Vallès comptava amb 2622 animals domèstics,
dels quals 2.449 són gossos, 172 són gats i 1 és una fura. Del total, un 61,6% (1.615
animals) portaven algun tipus d’identificació.

Obtenció de llicències per a la tinença d’animals perillosos

Paral·lelament a la campanya per afavorir el xipatge d’animals domèstics,
l’Ajuntament engega també una altra campanya que té per objectiu que els
propietaris de gossos considerats potencialment perillosos obtinguin la llicència
necessària per a la seva tinença. En aquest sentit, dels 2.449 gossos censats al
municipi, n’hi ha 180 que es consideren potencialment perillosos.
 
Per facilitar el tràmit de l’obtenció de llicències, l’Ajuntament ha fet arribar als
propietaris d’aquest tipus d’animals una carta als seus domicilis on s’especifica
quina és la documentació que han de presentar per poder tramitar les llicències
(instància de sol·licitud, DNI, NIE o passaport del propietari, certificat
d’antecedents penals, que tramitarà el mateix Ajuntament en cas que el propietari no
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el tingui, certificat de capacitat física i d’aptitud psicològica, que es pot obtenir a
qualsevol centre mèdic on es fan els certificats pel carnet de conduir, i assegurança
de responsabilitat civil amb les dades d’identificació de l’animal).

El cost de la llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos és
de 30 euros.
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