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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’IDENTIFICACIÓ D’UN CENS CANÍ AMB EL
GENOTIP D’ADN I POSTERIOR IDENTIFICACIÓ D’INCÍVICS PER A LA
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DEL CARDENER

Prescripció 1a. OBJECTE DEL PLEC
Aquest plec té per objecte establir l’abast, l’estructura i el contingut del contracte de
serveis de realització d’un cens caní amb el genotip d’ADN per la identificació i
localització dels seus propietaris en cas de maltractament i abandonament o
incompliment de les normes establertes a les ordenances municipals.
Així mateix també és objecte del present contracte la identificació de l’ADN en mostres
de femta, sang o saliva, per a la correlació amb l’individu censat i els seus propietaris.
L’aplicació inicial del present contracte s’estableix als municipis de Sant Joan de
Vilatorrada, Súria i Callús. No obstant això podrà ampliar-se dins el termini d’aquest a
qualsevol altre municipi membre de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener
havent-se de mantenir les mateixes condicions unitàries econòmiques i tècniques
resultants d’aquest concurs.

Prescripció 2a. ABAST DEL CONTRACTE
El Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals, publicada al DOGC 5113, del dia 17 d'abril de 2008, defineix
que correspon als municipis, entre altres, establir un cens municipal d’animals de
companyia d’acord amb el que preveu l’article 14.
Concretament, en el seu article 14, especifica el següent:
“Registre general d'animals de companyia i censos municipals
14.1 Es crea el Registre general d'animals de companyia, que és gestionat pel departament competent en
matèria de medi ambient. El Registre general és únic i és constituït pel conjunt de dades d'identificació dels
censos municipals d'animals de companyia que estableix l'apartat 2.
14.2 Els ajuntaments han de portar un cens municipal d'animals de companyia en el qual s'han d'inscriure els
gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi. Al cens, han de constar les dades
d'identificació de l'animal, les dades de la persona posseïdora o propietària i les altres dades que s'estableixin
per reglament.

MC2016030CNTSE001

14.3 La persona propietària o posseïdora d'un gos, un gat o una fura té un termini de tres mesos des del
naixement de l'animal o de trenta dies des de la data d'adquisició de l'animal, el canvi de residència, la mort de
l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal o al Registre
general. Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal o en el Registre general, cal haver-ne dut a
terme la identificació d'acord amb el que preveu l'article 15.1.
14.4 Els censos municipals i el Registre general s'elaboren seguint criteris de compatibilitat informàtica d'acord
amb les directrius elaborades pel departament competent en matèria de medi ambient.
14.5 El departament competent en matèria de medi ambient estableix un sistema informàtic de gestió única del
Registre general compatible amb els censos municipals i amb els de les institucions privades que ho demanin.
Aquest sistema informàtic s'ha de regir pels principis d'eficiència, eficàcia, unitat, coordinació, gestió ordenada i
servei públic, i ha de facilitar la gestió a les administracions locals.
14.6 El Registre general d'animals de companyia pot ser gestionat directament pel departament competent en
matèria de medi ambient o bé mitjançant l'encàrrec de gestió, d'acord amb les condicions i els requisits
establerts per la legislació vigent.
14.7 Els gossos, els gats i les fures han de dur d'una manera permanent pels espais o les vies públics una placa
identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han de constar el nom de l'animal i les dades de la
persona que n'és posseïdora o propietària.
14.8 Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia estan obligades a comunicar la
desaparició de l'animal a l'ajuntament on estigui censat en un termini de quaranta-vuit hores, de manera que en
quedi constància.
14.9 El Registre general d'animals de companyia és públic i hi pot accedir tothom qui ho sol·liciti, d'acord amb el
procediment i els criteris establerts en la legislació sobre el procediment administratiu i en la normativa sobre
protecció de dades.”

Per altra banda els excrements canins abandonats a les vies i espais públics és un
dels principals problemes de neteja i salubritat dels carrers i parcs dels municipis,
representant no només un problema visual i olfactiu sinó també un potencial problema
de salut pública a causa dels paràsits presents en els excrements.

És voluntat dels Ajuntaments àmbit d’aplicació d’aquest contracte, fer un pas més i
identificar tota la cabanya de gossos del municipi amb una empremta genètica, que és
única i intransferible per cadascun dels animals per solventar, d’aquesta manera,
ambdues problemàtiques amb una mateixa acció. Així mateix aquest aspecte queda
reflectit en les pròpies ordenances municipals.

En compliment de l’esmentada legislació i amb l’ànim d’oferir una solució als
Ajuntaments membres en serveis tant importants com són la gestió d’animals de
companyia i la neteja viària, és voluntat d’aquesta Mancomunitat oferir als Ajuntaments
la implantació d’un cens amb genotip d’ADN de l’animal que permeti identificar, de
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forma fidedigna, tant als animals com als seus excrements i en conseqüència als seus
propietaris.

Per a la posta a punt d’aquest servei caldran dur a terme les actuacions que es
relacionen a continuació:














Encomana a professionals veterinaris l’extracció de mostres de sang per a la
posterior extracció d’ADN de les mateixes.
Realització de formació i assistència als professionals veterinaris que
realitzaran les analítiques en relació amb els protocols de recollida i enviament
de mostres al laboratori.
Aportació del material necessari als professionals veterinaris per a la presa de
mostres.
Extracció, etiquetat i complementació de la sol.licitud relativa a cada mostra per
part dels professionals veterinaris.
Conservació de la mostra extreta fins a la recollida de la mateixa per procedir a
l’anàlisis en el laboratori.
Recollida de la mostra i transport fins al laboratori.
Extracció d’ADN i genotip de cada mostra
Incorporació de les dades corresponents a cada mostra en el cens caní dels
Ajuntaments. Els fitxers informàtics el.laborats per l’adjudicatari hauran de ser
compatibles amb qualsevol de les bases de dades d’excel o access així com
amb els fitxers de càrrega de la base de l’ANICOM. Entrega dels fitxers a la
Mancomunitat.
Entrega al propietari dels gossos censats, d’una xapa d’identificació numerada i
amb el nom de l’animal, així com del dictamen del perfil genètic corresponent.
Aportació de material necessari a la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener
per la presa de mostres d’excrements a la via pública.
Recollida, transport i anàlisis d’aquestes mostres, amb l’objectiu d’identificar-ne
l’ADN.

Prescripció 3a SERVEIS OBJECTE DEL CONTRACTE, A PRESTAR PER
L’ADJUDICATARI
El servei de realització del cens caní amb genotip d’ADN objecte del present contracte
inclou les prestacions següents, a realitzar per part de l’Adjudicatari:
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FASE 1. IDENTIFICACIÓ DE LA CABANYA DE GOSSOS.
3.1. Realització de la formació i assistència als professionals veterinaris
L’adjudicatari haurà de donar la formació inicial necessària als professionals veterinaris
que siguin autoritzats per la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, per realitzar la
presa de mostres de sang o saliva (cèl.lules epiterials bucals) als gossos, tot amb
l’objectiu de donar a conèixer els protocols de recollida de mostres i l’enviament de les
mateixes al laboratori. A més, haurà de prestar l’assistència tècnica necessària als
professionals veterinaris, amb l’objecte de resoldre les incidències que puguin
ocasionar-se en el desenvolupament de les tasques.

3.2. Aportació del material necessari per la presa de les mostres.
Respecte el material necessari per les mostres de sang s’utilitzaran tubs de buit per la
presa de mostra de sang amb anticoagulant EDTA, de capacitats de 3.0 a 10.0 ml. La
quantitat de mostra obtinguda a través de la punció s’estima en 3 ml, si bé podrà variar
en funció de les diferents espècies. Després de l’extracció de la mostra, aquesta haurà
de ser refrigerada a 4ºC per part dels professionals veterinaris fins a la seva recollida
per part de l’adjudicatari.
Pel que fa referència a la mostra de saliva, per la seva extracció s’utilitzaran
escovillons estèrils en sec amb tampó de cotó, que, un cop extreta la mostra
s’introduïran dins d’un tub esterilitzat el qual haurà de ser refrigerat a 4ºC fins a la seva
recollida per part de l’adjudicatari.
Les mostres preses hauran de ser identificades amb etiquetes amb el seu
corresponent codi de barres acompanyada de la corresponent sol.licitud amb la
següent informació a complimentar pel veterinari:
DADES DE L’ANIMAL











Codi de vial
Nº de sol.licitud
Tipus de sol.licitud*
Microxip de l’exemplar*(20 caràcters)
Data d’alta (DD/MM/YYYY)
Lloc marcatge*
Nom de l’exemplar (màx. 50 caràcters)
Data de naixement (DD/MM/YYYY)
Codi d’identificació ANICOM*
Espècie*
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Raça*
Sexe*
Mida*
Color
Esterilitzat*
Nomenclatura perillositat de l’animal*
Nomenclatura d’assistència*
Domicili habitual de l’animal*
Altres signes identificatius

* Per a la definició d’aquest apartat caldrà seguir els codis determinats a l’Annex 1 d’aquest plec de
clàusules.

DADES DEL PROPIETARI








Nom i cognoms del propietari o posseïdor de l’animal
Data de naixement del propietari (DD/MM/YYYY)
Tipus d’identificació del propietari*
Nº d’identificació del propietari* (màxim 20 caràcters)
Domicili del propietari o posseïdor*
Telèfon fixe i mòbil del propietari o posseïdor de l’animal*
Email del propietari o posseïdor

Tant els tubs de buit per les mostres de sang, com els escovillons i tub per la mostra
de saliva, així com les etiquetes i formularis a complimentar seran facilitats per
l’adjudicatari a la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener. L’extracció de mostres i
la seva conservació fins a la recollida de les mateixes no s’inclouen dins de les
prestacions a realitzar per part d’aquest.

3.3. Recollida i transport de les mostres fins al laboratori
Una vegada extreta cada mostra per part del veterinari, es remetrà avís a l’adjudicatari
per a que procedeixi a la recollida de la mateixa en un termini màxim de quinze dies,
amb l’objectiu de portar-la fins al laboratori de referència. Durant el transport les
mostres s’hauran de mantenir a una temperatura de 4ºC, amb objecte de garantir la no
alteració.

3.4. Extracció del genotip de la mostra
El genotipat de cada mostra recollida es realitzarà en el laboratori, i consistirà en:
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Extracció d’ADN a partir de mostres de sang líquida o saliva (cèl·lules epitelials
bucals).
Amplificació i obtenció d’un mínim de 19 marcadors micro satèl·lits (STRs,
entre els que s’hi ha de trobar els recomanats per ISAG (International Society
for Animals Genetics) per a la realització d’aquest tipus d’estudis
Resolució en sistemes automatitzats d’electrofoesis capil·lar.
Anàlisis manual dels resultats obtinguts.
Dictàmen del perfil genètic de les mostres.

* Per a la definició d’aquest apartat caldrà seguir els codis determinats a l’Annex 1 d’aquest
plec de clàusules.

3.5. Incorporació de les dades al cens caní
Els resultats obtinguts de les diferents mostres analitzades s’incorporaran en un fitxer
informàtic de base de dades compatible amb Microsoft Access, Excel i amb els fitxers
de càrrega i nomenclatura de la base de dades ANICOM, a el.laborar per part de
l’adjudicatari. Els camps mínims que haurà de contenir aquesta base de dades
respecte de cada exemplar seran els següents:

DADES DE L’ANIMAL


















Data d’inscripció (DD/MM/YYYY)
Data de baixa (DD/MM/YYYY)
Canvi de propietari*
Estat de l’animal*
Número d’inscripció
Codi d’identificació ANICOM*
Microxip de l’exemplar (20 caràcters)
Lloc de marcatge*
Codi de referència base de dades genètica (patró d’ADN)
Nom de l’exemplar (50 caràcters)
Data de naixement (DD/MM/YYYY)
Domicili habitual de l’animal*
Espècie*
Raça*
Sexe*
Mida*
Color
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Esterilitzat*
Nomenclatura perillositat de l’animal*
Nomenclatura d’assistència de l’animal*
Altres signes identificatius
Canvi de propietari

DADES DEL PROPIETARI









Nom del propietari o posseïdor de l’animal
Cognoms del propietari o posseïdor de l’animal.
Data de naixement del propietari (DD/MM/YYYY)
Tipus d’identificació del propietari*
Nº d’identificació del propietari (màxim 20 caràcters).
Domicili del propietari o posseïdor*
Telèfon fixe i mòbil del propietari o posseïdor de l’animal.
Email del propietari o posseïdor.

Aquestes dades s’extrauran de la fitxa emplenada pel veterinari que hagi procedit a
l’extracció de la mostra de cada animal.

3.6. Entrega del cens caní a la Mancomunitat
En el termini màxim d’un mes des de la data final d’extracció de les mostres,
l’adjudicatari haurà d’entregar a la Mancomunitat el fitxer informàtic de la base de
dades elaborada, atenent-se a les dades mínimes exigides respecte cada exemplar
analitzat. A la vegada s’entregaran en paper (a mode de carnet) i en suport informàtic,
els dictàmens del perfil genètic corresponent a cadascun dels exemplars analitzats,
així com la xapa d’identificació numerada de cada exemplar analitzat. La xapa
d’identificació haurà d’incorporar al menys el següent.
- codi d’inscripció al cens
- Nom de l’exemplar
- Nomenclatura perillositat de l’exemplar
- Codi Postal.

3.7. Formació al personal de la Mancomunitat i els Ajuntaments del programari
instal.lat.
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Un cop entregat el cens caní a la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener,
l’adjudicatari realitzarà la formació necessària als treballadors acreditats de l’ens i als
dels seus Ajuntaments membres, per informar del procediment i funcionament
d’aquesta. Així mateix l’empresa haurà de donar el suport tècnic necessari per resoldre
tots els dubtes que sorgeixin al llarg de la durada del contracte.

FASE 2. IDENTIFICACIÓ D’INCÍVICS
3.8. Anàlisi de les mostres d’excrements.
Un cop entregat el cens caní amb la base d’emprempta genètica incorporada, es
procedirà, quan la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener ho consideri oportú, a les
analítiques de la femta dels animals.
Respecte el material necessari per a la recollida i mostreig de les mostres
d’excrements l’adjudicatari haurà d’aportar tot aquell material que sigui necessari per la
la seva recol.lecció, per a garantir-ne l’esterilitat i per la seva conservació, per tal que
aquesta no s’alteri durant i després de la recol.lecció. Aquest com a mínim serà el
següent:







Pot de recol.lecció amb paleta
Bossa de gel de sílice amb gota adhesiva
Adhesiu antimanipulació
Guants
Mascareta
Caixa per al transport i elements per garantir la no alteració de les mostres
transportades en aquesta.

L’adjudicatari s’haurà de fer càrrec del transport de les mostres fins al laboratori
acreditat dins el termini de 48 hores màxim des de l’avís de la Mancomunitat
Intermunicipal del Cardener, segons la metodologia que des d’ambdues parts s’acordi.

3.9. Formació als treballadors de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener
sobre el procediment de recol.lecció i enviament de les mostres.
L’adjudicatari s’haurà de fer càrrec d’una sessió de formació teorico-pràctica per a la
recol.lecció de les mostres a la via pública i tota la gestió posterior fins a l’entrega del
paquest al transportista que el durà al laboratori.
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Prescripció 4a. PROPIETAT INTEL.LECTUAL I PROTECCIÓ DE DADES
Tota la documentació associada al present contracte serà de propietat exclusiva de la
Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, sense que l’adjudicatari pugui conservar-la
després de la finalització del contracte ni facilitar còpia de la mateixa a tercers sense
autorització expressa. L’empresa adjudicatària es compromet a mantenir absoluta
confidencialitat sobre la informació utilitzada al llarg del desenvolupament del
contracte, fent-se responsable de les conseqüències que puguéssin derivar-se de
l’incompliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei
15/1999) i el seu reglament vigent (RD 1720/2007) i/o d’actuacions no autoritzades
explícitament respecte a la seva obtenció, emmagatzement i divulgació.
Així mateix, i amb l’objectiu de poder fer front a qualsevol responsabilitat al respecte,
l’adjudicatari haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil d’un mínim
de 300.000 €.
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ANNEX 1. CODIS I NOMENCLATURES A UTILITZAR PER A LA DEFINICIÓ DE
LES DADES DE L’ANIMAL I EL SEU PROPIETARI O POSSEÏDOR EN LA
PLATAFORMA DE GESTIÓ.

DADES DE L’ANIMAL
LLOC HABITUAL DE RESIDÈNCIA
Codi municipi
Nom municipi
08218
08192
08274
08098
08038
08062

TIPUS
AP
AV
BA
BL
CA
CN
CO
CR
CT
MA
MS
PA
PÇ
PI
PO
PS
RB
RD
RU
RV
TR
UR

Sant Joan de Vilatorrada
Santpedor
Súria
Sant Salvador de Guardiola
Callús
Castellnou de Bages

DESCRIPCIO
Apartat
de
correus
Avinguda
Barri
Bloc
Camí
Can
Corredor
Carrer
Carretera
MAS
Masia
Partida
Plaça
Passeig
Polígon
Passatge
Rambla
Ronda
Rural
Raval
Travessia
Urbanitzacio

Codi
província
08
08
08
08
08
08

Codi postal
08262
08251
08260
08253
08262
08251
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ESTAT
1
Viu
2
Mort
3
Canvi de propietari

MIDA
1
Petit
2
Mitjà
3
Gran
ESPÈCIE
1
Gos

RAÇA
348 Affenpinscher
164 aïdi
257 Aïdi
320 Akita americà
165 akita inu
253 Alà espanyol
301 american bully
249 anglo francès
252 Ariégeois
347 astur càntabre
168 Australian cattle dog
291 Basenji
258 basset blau de Gascunya
251 Basset griffon Vendéen
183 basset hound
266 basset lleonat de Bretanya
11 beagle
12 beagle harrier
13 bearded collie
112 bergamasc
259 bichon bolonyès
338 bichon havà

SEXE
1
Mascle
2
Femella

LLOC MARCATGE
0
No determinat
1
Orella
2
Engonal
3
Coll
4
Llom
5
creu
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280
101
287
15
62
16
302
17
18
21
23
22
27
28
24
25
26
179
173
333
303
29
344
268
31
30
32
247
246
328
269
33
309
35
39
36
37
38
286
180
40
273
41
42
310
43

bichon frisé
bichon maltès
Billy
black and tan toy terrier
bloodhound
bobtail
Boerboel
border collie
border terrier
bouvier d¿Appenzell
bouvier d¿Entlebuch
bouvier de Berna
bouvier de Flandes
bouvier de les Ardenes
bòxer
bòxer atigrat
boxer ros
brac alemany
brac alemany de pèl dur
brac francès tipus pirineus
brac de Weimar
bull terrier
bull terrier miniatura
bulldog americà
bulldog anglès
bulldog francès
bullmastiff
Ca de bestiar mallorquí
Ca de Bou
ca rater mallorquí
ca eivissenc
cairn terrier
cane corso
caniche
câo d¿Aigua
câo de Castro Laboreiro
câo de la Serra d¿Estrela
cao de Serra d¿Aires
Carea lleonès
carlí (pug)
catahoula leopard dog
cavalier king charles spaniel
cesky terrier
charplaninatz
Chesapeake Bay retriever
chihuahua
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44
349
290
321
45
46
176
47
51
336
55
58
56
57
59
201
199
60
285
188
296
322
202
2
70
71
289
185
187
73
195
326
345
279
113
34
350
317
69
316
282
182
341
129
74
330

chow-chow
cimarron uruguayo
Cirneco de l'Etna
Clumber spaniel
cocker spaniel americà
cocker spaniel anglès
collie
coton de Tuléar
dàlmata
Deutche Bracke
dòberman
dog alemany alleonat
dog alemany arlequí
dog alemany atigrat
dog alemany negre
dog argentí
dog canari
dog de Bordeus
Elkhound
épagneul breton
Eurasier
Field spaniel
fila brasiler
fox terrier
fox terrier de pel dur
fox terrier de pel llis
Foxhound
galgo
gascó Saintongeois
golden retriever
gos crestat xinès
gos d'aigua americà
gos d'aigua de Romagna
gos d'aigua espanyol
gos d'atura
gos de Canaan
gos del faraó
gos d'óssos de Carèlia
gos esquimal americà
gos llop de l'illa Hierro
gos llop txecoslovac
gos ratoner andalús / ratoner
gos sense pèl del Perú
gos xinès del temple
gran bouvier suis
Grand blue de Gascunya
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250
274
319
76
78
79
80
81
172
999
84
85
86
169
88
89
298
90
342
91
299
94
95
96
97
98
163
75
150
245
53
283
138
19
83
99
293
166
284
104
153
105
181
304
106
107

Griffon Nivernais
grifó belga
grifó blau de Gascunya
grifó de Brussel·les
groenlandès
harrier
hokkaidoken
hovawart
husky siberià
indefinit
Jack Russell terrier
jura laufhund
keeshond
kelpie d'Austràlia
king charles spaniel
komondor
Korthals Griffon
kuvasz
KYI LEO
kyushu
Laika
landseer
lapinporokoira
lapphund
leonberger
lhassa apso
llebrer afganès
llebrer anglès
llebrer àrab / slugui
llebrer eivissenc
llebrer escocès
llebrer espanyol
llebrer persa / saluqui
llebrer rus
lloper irlandès
magyar agár
Magyar Viszla
malamut d'Alaska
maneto
mastí anglès
mastí del Tibet
mastí dels Pirineus
mastí espanyol
mastí lleonès
mastí napolità
mudi
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318
109
200
68
260
65
8
77
152
175
100
278
114
115
356
61
63
116
119
123
197
120
256
117
118
121
122
124
66
125
126
272
355
127
128
184
351
352
67
196
131
174
307
270
281
271

muntanya dels Pirineus
norsk buhund
pachon navarrès
papillon
papillon
pastor alemany
pastor australià
pastor belga de Groenendael
pastor belga de Tervueren
pastor belga laekenois
pastor belga malinois
Pastor blanc suís
pastor croata
pastor 'Anatòlia
pastor d'Àsia Central
pastor de Beauce
pastor de Brie
pastor de Karst
pastor de Picardia
pastor de Shetland
pastor de Shetland
pastor de Tatra
Pastor del Caucas
pastor dels Pirineus
pastor dels Pirineus cara rasa
pastor escocès pel curt
pastor escocès pel llarg
pastor eslovac
pastor holandès
pastor islandès
pastor maremmà abrucès
pastor portuguès
paterner
pequinès
perdiguer de Burgos
persa (gos)
petit gos lleó
petit llebrer italià
phalène
pinscher
pinscher austriac pel curt
pit bull terrier
podenc andalús
podenc canari
podenc eivissenc
podenc portuguès
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132
288
261
267
203
133
134
135
263
323
306
331
265
92
262
329
136
137
193
139
141
140
130
295
194
276
191
142
145
324
146
147
248
148
332
162
9
198
325
275
186
151
297
292
339
264

pòinter
Poitevin
pomerània / spitz nan
porcelaine
presa canari
puli
pumi
rafeiro do alentejo
rastrejador espanyol / sabueso
rastrejador finlandès
ratoner de praga
gos rater valencià
retriever de pèl llis
retriever del Labrador
ridgeback rhodesià
Ridgeback de Tailàndia
riesenschnauzer
rottweiler
rough collie
samoiede
sanshu
santbernat de pèl curt
santbernat pèl llarg
Schipperke
schnauzer gegant
schnauzer gegant
schnauzer miniatura
schnauzer mitjà
setter anglès
setter escocès
setter irlandès
shar pei
Shiba Inu
shih-tzu
shorty bull
siamès
silky terrier d¿Australia
sipsut
Skye terrier
Smooth collie
spaniel breton
spaniel japonès
Spaniel tibetà
Spinone italià
spitz alemany
spitz finlandès
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305
294
192
255
337
48
49
50
171
4
10
170
87
54
190
14
20
52
93
103
108
110
144
204
178
161
143
158
72
82
327
335
167
300
334
154
155
156
254
346
340
157
277
177
159
160

spitz japonès
Springer Spaniel anglès
Staffordshire Americà
Staffordshire Bull Terrier
teckel de pèl curt
teckel de pèl dur
teckel de pèl llarg
teckel de pèl llis
tekel
terranova
terrier australià
terrier blanc de West Highland
terrier blau de Kerry
terrier caçador alemany
terrier d¿Airedale
terrier de Bedlington
terrier de Boston
terrier de Dandie Dinmont
terrier de Lakeland
terrier de Manchester
terrier de Norfolk
terrier de Norwich
terrier de Sealyham
terrier de Stafforshire bull
terrier de Westy
terrier de yorkshire
terrier escocès
terrier gal·lès
terrier Glen de Imaal
terrier irlandés
terrier negre rus
terrier Parson Russell
terrier Staffordshire americà
Terrier tibetà
Tobias
tosa inu
toy fox terrier
toy terrier
Valdueza
volpino italià
Villano de las Encartaciones
welsh corgi cardigan
welsh corgi pembroke
west higland
whippet
xoloitzcuintle
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NOMENCLATURA DE PERILLOSITAT
0
No perillós
1
Potencialment perillós

NOMENCLATURA D’ASSISTÈNCIA
0
No
1
Si

DADES DEL PROPIETARI O POSSEÏDOR
TIPUS D’IDENTIFICACIÓ
1
NIF
2
NIE
3
PASSAPORT

LLOC HABITUAL DE RESIDÈNCIA
Codi municipi
Nom municipi
08218
Sant
Joan
de
Vilatorrada
08192
Santpedor
08274
Súria
08098
Sant Salvador de
Guardiola
08038
Callús
08062
Castellnou de Bages

TIPUS
AP
AV
BA
BL
CA
CN
CO
CR
CT
MA

DESCRIPCIO
Apartat
de
correus
Avinguda
Barri
Bloc
Camí
Can
Corredor
Carrer
Carretera
MAS

Codi província
08

Codi postal
08262

08
08
08

08251
08260
08253

08
08

08262
08251
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MS
PA
PÇ
PI
PO
PS
RB
RD
RU
RV
TR
UR

Masia
Partida
Plaça
Passeig
Polígon
Passatge
Rambla
Ronda
Rural
Raval
Travessia
Urbanitzacio

