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Actualitat

Els propietaris que identifiquin els seus animals amb un xip rebran
una bonificació de 6 euros

Dilluns 8 de març de 2004
L'Ajuntament de Castellar del Vallès va engegar ahir diumenge, coincidint amb una
exposició canina a la vila, una nova campanya per incentivar el cens i el xipatge
d'animals, que s'allargarà fins el 30 de juny. Dues accions que, si anteriorment eren
recomanables, ara són obligatòries, d'acord amb la llei aprovada el juliol de 2003.
Per tal d'incrementar el nombre de propietaris que identifiqui amb un xip el seu
animal, l'Ajuntament i les clíniques veterinàries de la vila bonificaran en 6 euros el
cost de la col·locació del xip, de manera que el seu preu final serà de 30 euros,
enlloc dels 36 que costa habitualment. Per xipar l'animal cal dirigir-se a una clínica
veterinària on introduiran, a la pell de l'animal, un microxip amb un número que
identificarà l'animal a tot Catalunya, amb les seves dades i les del seu propietari. Un
cop l'animal està xipat, s'ha de censar al seu municipi de residència. Per això, cal
adreçar-se a la Regidoria de Sanitat, omplir una fitxa amb les dades de l'animal i a
continuació, es lliurarà al propietari una xapa identificativa amb el número del seu
gos a gat. A Castellar hi ha, actualment, 2.200 animals censats, la immensa majoria
són gossos i només una vintena són gats. D'aquesta, al voltant d'uns 900 porten el
xip identificatiu, una xifra bastant inferior al total d'animals censats, ja que fins el
juliol passat no era obligatori col·locar el microxip als animals. D'altra banda, la llei
també obliga els propietaris dels gossos anomenats perillosos, a comptar amb una
autorització per tenir i passejar aquests animals per la via pública. Per comptar amb
aquesta llicència s'ha de ser major d'edat, no haver estat condemnat per delictes
judicials i no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus. Pel què fa a la
documentació necessària, cal omplir una instància on se sol·liciti la llicència, un
certificat d'antecedents penals, un certificat de capacitat física i aptitud psicològica i,
finalment, fer-se una assegurança de responsabilitat civil. El tràmit per aconseguir la
llicència es pot fer al mateix Ajuntament.
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