
 

Ara les caques de gos 
ja tenen amo

Ja està, s’han 
acabat les ca-
ques anònimes. 
Can-ID, el siste-
ma d’identifica-

ció genètica de femta de gos, permet 
identificar amb noms i cognoms els 
responsables dels excrements aban-
donats a carrers i parcs.

A partir d’ara, les femtes de gos 
abandonades deixaran de ser un 
problema per als vianants. Ho seran 
per als propietaris incívics que les 
deixin allí.

Què és Can-ID?
Can-ID és un sistema 
d’identificació d’ADN de 
gran precisió, amb 128 
marcadors altament 
informatius. Té una preci-
sió tan gran que garanteix 
que la mostra biològica 

analitzada prové d’un únic animal i no 
ha sigut contaminada amb ADN aliè, 
procedent per exemple d’orina 
d’un altre gos. És més, la precisió de 
Can-ID li permet elaborar un retrat 
robot (grandària del gos, forma 
del crani, color del pèl, etc.) en cas 
que el perfil genètic de la femta no 
estigui en la base de dades.

Com funciona Can-ID? 
Creació de la base de dades. 
És molt fàcil. L’ajuntament del mu-
nicipi emplaça tots els propietaris a 
portar les seves mascotes al veteri-
nari per fer-los una extracció de 
sang i així crear una base 
de dades amb els perfils 
genètics de tots els gos-
sos del municipi.

Xapa cívica. Una 
vegada feta l’anàlisi, 
a cada propietari 

se li lliura una xapa 
identificadora amb codi 

QR individual per al collaret del gos, 
una forma d’acreditar que amo i gos 
són cívics i col·laboren en la cam-
panya antifemta del municipi. A més, 
aquesta xapa permet al propietari del 
gos introduir informació important 
per a la seva mascota (dades de 
contacte del propietari, possibles 
al·lèrgies, vacunes, tractaments…, 
i fins i tot una fotografia).

Recollida de mostres.  Ja està. 
A partir d’aquí, cada vegada que 
el personal autoritzat 
de l’ajuntament trobi 
excrements de gos a la 
via pública, en recollirà 
una mostra i ens l’enviarà 
degudament envasa-
da i precintada. Amb 
Can-ID extraiem l’ADN 
de la mostra rebuda i el 
comparem amb 

la base de dades. En qüestió de pocs 
dies, identifiquem el gos i el seu amo. 
I ho comuniquem a l’ajuntament.

Més avantatges
Però Can-ID té més avantatges. 
En cas de pèrdua o robatori de 
la mascota, i si a més 
se li ha arrencat el 
xip, Can-ID permet 
identificar-la sen-
se marge d’error. 

www.can-id.com

Sens dubte, 
la identificació genètica 
de femta de Can-ID 
té molts avantatges. 
El primer de tots, tenir 
els carrers nets.

Ahora las cacas de perro ya tienen dueño
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