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Implantació d'un xip a un animal domèstic

La campanya "Posa’m el xip" es tanca amb la identificació de 118
animals domèstics

Dimecres 14 d'octubre de 2009

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha tancat la campanya per incrementar el
xipatge d’animals de companyia amb una de les xifres més altes dels darrers anys.
Entre els mesos d’abril i setembre, les tres clíniques veterinàries de Castellar
(Bitxos, Esther i Novavet) s’ha col·locat el xip a un total de 119 mascotes.

La campanya, que du per títol "Posa’m el xip, identifica’m i censa’m", s’ha dut a
terme per setè any consecutiu i té com a últim objectiu garantir la identificació dels
animals en cas de pèrdua o abandonament, a més de facilitar informació als
propietaris sobre la tinença responsable d’animals.

Per tal de promoure la participació, el consistori, amb la col·laboració dels centres
veterinaris de Castellar, ha ofert unes bonificacions sobre el cost d’identificació dels
animals fins al 30 de setembre. D’aquesta manera, si el preu de posar el xipa a un
animal és de 50 euros, durant el període en què ha durat la campanya el propietari
només n’ha hagut de pagar 35. Cal recordar, d’altra banda, que el tràmit municipal
de censar un animal domèstic és totalment gratuït.

D’altra banda, la campanya de la Policia Local sobre el grau de compliment de
l’ordenança municipal d’animals domèstics realitzada al juliol també ha contribuït
als resultats finals obtinguts.

En l’actualitat Castellar del Vallès compta amb un cens aproximat d’uns 2600
animals dels quals un 65% porten algun tipus d’identificació.

Clínica Veterinària Esther
Pg. de la Plaça Major, 1
Bitxos Clínica Veterinària
C. de les Fàbregues, 6
Clínica Veterinària Novavet
C. de Barcelona, 26-28
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