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INTRODUCCIÓ 

El treball tracta el tema de les cirurgies estètiques en animals de 

companyia, concretament en gossos, tenint en compte els punts de vista dels 

diferents sectors relacionats amb aquests animals, com són els propietaris, 

veterinaris, les diferents associacions cinològiques, venedors, criadors,… 

Consta de 6 parts: 

- Història. 

- Caudectomía i otectomia en les exhibicions canines i normativa al respecte. 

- Mètodes quirúrgics: otectomía i caudectomía  

- Reglamentació oficial sobre la protecció animal  

- Controvèrsia en la legislació espanyola . 

- Enquestes, discussió, noticies i conclusió del treball. 

 

Aquest treball porta les nostres firmes, però no podem dir quina part en 

concret hem desenvolupat cadascuna de nosaltres, ja que hem centrat la 

nostra  dedicació i col·laboració conjunta ha elaborar tots els apartats del treball.  

D’aquesta manera, creiem que la participació ha estat equitativa i, com a tal, 

ser valorades. 

 

Les autores 
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HISTÒRIA 

Les cirurgies estètiques al llarg de la història es remunten a anys enrere, 

quan l’objectiu d’aquesta pràctica era millorar la seva utilitat en el treball. 

Alguns exemples són: 

 El bòxer era capaç de participar activament en lluites, i el mes fàcilment 

atacable eren cues i orelles, per això es va  començar amb el tall d’orelles i 

l’amputació de cues.  

 El Old english sheepdog se li feia un tall de la cua des de la primera 

vèrtebra perquè en Anglaterra, els cobradors d’ impostos cobraven segons 

la quantitat de gossos que es tinguessin. El que feien els funcionaris era 

apropar-se al ramat  d’ovelles i el que contaven eren les cues dels gossos. 

Com aquest gos es molt semblant a una ovella, al tallar-li  la cua els feien 

quasi idèntics a simple vista. 

 Al Bobtail de treball se l’hi tallava la cua per distingir-lo dels exemplars de 

luxe (amb cua), els amos dels quals  devien pagar un impost com a mostra 

de una classe social mes alta.  

 El dobermann, va ser objecte del tall d’orelles per a donar-li un aspecte més 

agressiu quan s’utilitzava com a gos de vigilància.  

Avui en dia, es justifica el tall d’orelles i cua es que prevé infeccions i que 

llavors es una acció preventiva per a protegir la salut de l’animal. En l’annex 1 

es reflexe amb un article l’ opinió d’un veterinari, que intenta justificar aquestes 

pràctiques en l’actualitat.  

Aquestes cirurgies que es practicaven en l’antiguitat per motius de treball, 

han donat lloc alguns criteris dels actuals estàndards racials i a la mutilació d’un 

animal per un simple criteri estètic. 
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CCAAUUDDEECCTTOOMMÍÍAA  II  OOTTEECCTTOOMMIIAA  EENN  LLEESS  EEXXHHIIBBIICCIIOONNSS  CCAANNIINNEESS  
    

EEssttàànnddaarrdd  rraacciiaall  

  

L’estàndard és el conjunt de caràcters que permetent descriure i definir 

una raça i la seva creació té com objectiu exercir una pressió genètica en el 

desenvolupament d’un fenotip específic.    

  

El  tall  de  cues  popularment  El tall de cues popularment

El tall de cues consisteix en l’amputació de la cua d’un gos a una altura 

variable per a que l’animal compleixi les recomanacions de l’estàndard de la 

seva raça. Aquest tall es realitza amb estisores, un ganivet o una goma elàstica, 

afectant així a diversos nervis sensitius que innerven la pell, cartílag i l’ós. 

Normalment es realitza sense l’administració d’anestèsia quan el cadell té entre 

3 i 5 dies, i és efectuat per veterinaris titulats o criadors. Donat que veterinaris 

de molts països s’estan negant a realitzar aquesta pràctica, cada vegada són 

més els criadors que la realitzen. 

EEll  ttaallll  dd’’oorreelllleess  

El text que segueix es el que va aprovar per unanimitat l’Asamblea 

General de WSAVA en la seva trobada a l’agost de 2001.  

Posicionament de l’Asociación Mundial de Veterinaris de Petits Animals 

respecte el tall de cua en gossos : 

La WSAVA  (World Small Animall Veterinary 

Association) considera que el tall de cues en 

gossos es una intervenció quirúrgica 

innecessària i contraria al benestar del animal. Així mateix, la WSAVA 

recomana a totes les organitzacions cinófiles que eliminin les recomanacions d’ 

amputació de cua dels seus estàndards racials.  

La WSAVA  demana que el tall de cua sigui considerat un acte il·legal 

excepte en els casos en que sigui necessari terapèuticament en problemes 
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diagnosticats per professionals i sigui portat a terme per personal qualificat com 

veterinaris titulats, i sota els efectes de l’anestesia per a minimitzar el dolor i l’ 

estrès del pacient.  

Aquest document de WSAVA va ser escrit l’any 2001, vuit anys desprès, 

el 27 de novembre del 2009, a Espanya la Real Sociedad Canina de España 

(RSCE) va redactar el següent text: 

Modificación reglamento certámenes morfológicos de la RSCE 

El Comité de Dirección de la Real Sociedad Canina de España ha 

acordado, en su reunión celebrada el 27 de noviembre pasado, la 

modificación del artículo 11 del Reglamento de Certámenes de 

Morfología Canina (Exposiciones y Concursos de Belleza) que 

queda redactado de la siguiente forma: 

ARTÍCULO 11º. ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN Y CLASIFICACIÓN: 

La Comisión de Admisión y Clasificación está facultada para no admitir, por 

causa justificada, aquellos ejemplares que considere que no deban figurar en 

el certamen; y en cualquier caso a los que padezcan algún tipo de 

enfermedad, tara o defecto físico apreciables. En ningún caso serán 

admitidos a concursar los ciegos, tuertos o sordos; los lisiados o que padezcan 

cojera incurable; los castrados, monórquidos, criptórquidos o que padezcan 

atrofia testicular; los que tengan el pelo esquilado, siempre y cuando no lo 

permita el estándar correspondiente; los teñidos; los que muestren una 

actitud agresiva hacia las personas u otros perros; y, en general, todos 

aquellos que hayan sido previamente manipulados para tratar de inducir a 

error al juez. 

Los perros con el rabo o las orejas cortados deber ser admitidos de 

acuerdo con las regulaciones legales de sus países de origen y las del 

Estado Español o de las Comunidades Autónomas en las que se lleve a 

cabo la exposición.  

[…] 
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Tot i això, el Comitè de Direcció de la RSCE no va aprovar el document 

fins la reunió del día 18 de desembre del 2009, afegint que entraría en vigor a 

partir del dia 1 de gener del 2010. 

 

LLaa  FFééddéérraattiioonn  CCyynnoollooggiiqquuee  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ((FFCCII))  

La Fédération Cynologique Internationale es la 

Organización Canina Mundial, consta de 84  paisos 

membres, els quals tenen els seus propis pedigrees i 

jutges. La FCI reconeix 339 races, cadascuna d’aquestes és propietat d’un país, 

el qual pot establir l’estàndard de la raça. Aquests estàndards són la referència 

en la qual es basen tots els jutges per a examinar els gossos durant les 

exposicions realitzades en els països membres de la FCI , i tots els criadors 

que vulguin produir gossos d’una qualitat superior. 

Pel que fa a les cirurgies estètiques, la FCI va realitzar uns canvis en el 

REGLAMENTO DE EXPOSCIONES CANINAS DE LA FCI en l’apartat referent 

a Requisits especials-admissió de gossos, en el que diu: 

4. REQUISITOS ESPECIALES – ADMISIÓN DE PERROS 

El bienestar de los perros debe ser LA PRIORIDAD en cualquier exposición 

canina. 

Los perros con la cola o las orejas cortadas deben ser admitidos, de 

acuerdo con las regulaciones legales de sus países de origen y aquellas 

del país en el que se lleva a cabo la exposición. El juzgamiento de estos 

perros, tengan la cola y las orejas cortadas o no, debe ser realizado sin 

ninguna discriminación y solamente conforme al estándar de raza válido. 

Está prohibido tratar el manto, la piel o la nariz con lo que sea que pueda 

cambiar su estructura, color o forma. Está prohibido arreglar el perro en el 

pabellón de la exposición utilizando sustancias o material. Sólo se permite el 

uso del peine y del cepillo. Además, es también prohibido dejar al perro 

atado sobre la mesa de arreglo por más tiempo del que lo exija la 

preparación del animal. 
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Segons el que s’especifica en aquest reglament, vigent des de l’1 de 

gener de 2008, que els gossos procedents d’un país hauran  de exhibir-se 

segons el reglament del seu país d’origen i el del país on s’exhibeixen, de 

manera que si ens trobem amb un gos on en el seu país de procedència el tall 

de cues és permès, però s’exhibeix en un país on no ho és, aquest gos hauria 

de portar la cua natural, donat que tots els estàndards especifiquen que en 

països on no és legal  pot ser portada de manera natural, sent avaluat de la 

mateixa manera, sense cap mena de discriminació. 

En el cas de races on el seu país d’origen s’hagi modificat l’estàndard 

per adaptar-se a la legislació, i en aquest estàndard especifiqui que s’ha de 

portar tant la cua com orelles de manera natural, en països on s’exhibeixin 

aquest gossos teòricament haurien de portar la cua segons el seu estàndard, 

és a dir de manera natural. 

Alguns exemples d’estàndards que s’han adaptat a la legislació del seu 

país son el estàndard del Schnauzer reformat per el PSK d’Alemanya, on s’ha 

especificat com a unica possibilitat la cua sense amputar, el mateix passa amb 

el rottweiler. Altres races alemanyes, com ara el dobermann en el seu 

estàndard encara es contemplen ambdues possibilitats. A més Alemanya ha 

ordenat una disposició per al seu territori: 

 “A partir del 1 de Mayo de 2002, todos los ejemplares con orejas cortadas 

nacidos después del. 01/01/87 y todos los perros con la COLA AMPUTADA 

nacidos después del 01/06/98 NO PODRAN SER ADMITIDOS en exposiciones, 

cualquiera sea su país de origen".  

 Tot i això la  FCI ha resolt que en les exposicions sota la seva tutela s’ha 

de jutjar els animals d’acord amb la legislació del país organitzador de 

l’exposició. De manera que ha Espanya, per exemple, on encara és permès el 

tall de cues, poden presentar-se animals amb les cues amputades en les 

exhibicions canines. 
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LLeess  eexxhhiibbiicciioonnss  aa  CCaattaalluunnyyaa  

La legislació catalana prohibeix la realització de cirurgies estètiques en 

gossos i gats, tal i com s’explica en altres apartats d’aquest treball, de manera 

que en principi a territori català els gossos haurien d’exhibir-se amb cues i 

orelles de manera natural, tot i això com a nivell estatal encara no hi ha 

uniformitat al respecte encara es veuen animals amb amputacions a les 

exhibicions. Tot i això a Catalunya es continuen promovent les amputacions 

amb la publicitat d’exhibicions a territoris catalans: 

 

 

 

No només es promouen amb el cartell de presentació si no també amb 

els guanyadors: 

II concurs nacional caní Tàrrega 

2009 es celebra a tarragona, i  

aquests són els seus finalistes en 

adults 

 

 
 

 
 
 
 

Cal destacar que l’estàndard del gos d’atura català encara contempla la 

possible exhibició de gossos amb la cua amputada. A més, avui dia, a les 

botigues de venda d’animals de companyia a Catalunya es segueixen venent 

animals amb les cues amputades. 

 

En l’annex 2 s’especifiquen algunes races on en territori espanyol 

s’acostumen a dur amb algun tipus d’amputació. 
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OOTTEECCTTOOMMIIAA  II  CCAAUUDDEECCTTOOMMIIAA::  IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓ  QQUUIIRRÚÚRRGGIICCAA  

TTèèccnniiccaa  dd’’ootteeccttoommiiaa  

1. Anestesiar l’animal. Anestèsic general de curta duració. 

2. Rasurar el pèl de ambdues cares del pavelló auricular, fins l’obertura 

acústica. 

3. Rentar i desinfectar amb clorhexidina i alcohol, el pavelló auricular i la porció 

del cap situada entre les dues orelles. 

4. Es col·loca l’animal en decúbit esternal i se li posen al damunt els draps de 

camp. 

5. Marcar la línia de tall del pavelló auricular: 

 Doblegar el pavelló de manera que l’extrem medial toqui l’angle medial 

de l’ull. En aquest punt es marca l’orella. 

 Pel tall ¾, es doblega el pavelló a la meitat del punt en el que es marca 

el doblegament i a continuació, es col·loca l’orella erecta i la punta es 

doblega fins el punt mig marcat prèviament. Aquest lloc serà on es farà 

el tall definitiu.  

6. Es realitza el tall de la porció lateral del pavelló auricular: 

 Existeixen diferents tècniques: motllos característics de cada raça, 

pinçament recte o a “mans lliures”. 

 Si s’utilitzen motllos específics per raça, es sostindrà el pavelló auricular 

mentres que es col·loca el motllo amb el seu extrem superior damunt la 

marca que s’ha fet prèviament; l’extrem inferior se situarà tant a prop de 

l’extrem de l’orella com sigui possible i el tall es realitzarà per damunt el 

motllo.  

 En el cas que es utilitzem la tècnica del pinçament, per obtenir corbes en 

el cantó lateral de l’orella s’aplicarà la pinça lliurament des del punt 

superior a l’inferior com s’ha explicat anteriorment i després s’ajustarà al 
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pavelló segons el criteri del cirurgià. El tall es produeix per damunt la 

pinça. 

7. Hemostàsia completa, mitjançant la lligadura dels vasos trencats. Els 

principals vasos als que haurem d’aplicar hemostàsia són  les branques lateral, 

intermèdia i medial de l’arteria auricular caudal, situada a la superfície externa 

del pavelló auricular. La utilització de pinces hemostàtiques també és útil en 

aquest cas. 

8. Suturar els dos plecs de pell. La incisió se suturarà amb punts simples 

discontinus, evitant el doblegament dels cantons de la pell que s’han d’unir. 

9. Realitzar la mateixa operació amb el pavelló auricular contrari.   

10. Embenar els dos pavellons auriculars damunt el cap durant les primeres 48 

hores postoperatories i administrar a l’animal analgèsics. 

Inconvenients del tall d’orelles: 

 

 La intervenció requereix anestèsia general, amb els riscos derivats 

d’aquesta. 

 Risc de patir infeccions secundàries. 

 Eliminació de la protecció dels conductes auditius (probabilitat de patir 

afeccions òtiques). 

 

 

TTèèccnniiccaa  ddee  ccaauuddeeccttoommííaa  

Aquesta tècnica se sol realitzar quan l’animal té menys de 8 dies de vida 

(entre 3-5 dies), tot i que es pot realitzar quan l’animal passa d’aquesta edat. 

 

1. Quan l’animal té menys de 8 dies, s’aplica anestèsia local com per exemple 

lidocaína a una dosi inferior a 10 mg/kg perquè sinó resultaria tòxica. Un altre 

patró utilitzat seria una combinació de hidroclorit de ketamina intranasal, 

diazepam intranassal i un anestèsic local injectat proximalment a la incisió. En 

alguns casos, la intervenció es realitza sense anestèsia. Alguns facultatius, 
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prefereixen retrassar la cirurgia fins que l’animal té 8-12 setmanes de vida i 

utilitzar anestèsia general perquè d’aquesta manera s’obté relaxació muscular. 

 

2. Escollir la distància a la que es realitzarà el tall (A). Existeix una longitud 

característica de cua per a cada raça (mirar punt següent). 

 

3. Es retreu la pell de la cua fins a la base (B) i s’aplica pressió amb el dit polze 

i l’índex per controlar l’hemorràgia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Palpar el lloc on es realitzarà el tall i tallar entre dues vèrtebres adjacents 

amb unes estisores Mayo, electrobisturí o làser. Caldrà utilitzar les estisores 

per retraure millor la pell. 

 

5. Controlar l’hemorràgia exercint pressió o amb un electrobisturí. 
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6. Aproximar els dos cantons de pell i suturar (C) amb punts d’aproximació (4/0 

Nylon o polipropilene). 

 

 

 

 

 

 

Relació de longitud de cua per espècie 

 

Normalment, la longitud de la cua s’escull per a que la punta de la 

mateixa un cop tallada quedi a la mateixa alçada que la part superior del crani 

quan el cadell està en posició de mostra. 

 

 

 Races de treball 

 

Bouvier de Flandes ½ - ¾  de polsada 

Boxer ½ - ¾  de polsada (2a vèrtebra) 

Doberman pinscher ¾  de polsada (2a vèrtebra) 

Schnauzer gegant 1 ¼  de polsada (3a vèrtebra) 

Old English sheepdog 1a vertebra (a prop del cos) 

Rottweiler 1a vertebra (a prop del cos) 

Schnauzer standard 1 polsada (2a vèrtebra) 

Welsh corgi (Pembroke) 1a vèrtebra (a prop del cos) 
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 Races caçadores 

 

Brittany spaniel 1 polsada 

Clumber spaniel ½ - ¾  de la llargada total 

Cocker spaniel 1/3 de la longitud 

English cocker spaniel 1/3 de la longitud 

English springer spaniel 1/3 de la longitud 

Field spaniel 1/3 de la longitud 

German shorthaired pointer 2/5 de la longitud 

German wirehaired pointer 2/5 de la longitud 

Sussex spaniel 1/3 de la longitud 

Vizsla 2/3 de la longitud 

Weimaraner 3/5 de la longitud 

Welsh springer spaniel 1/3 -1/2 de la longitud 

Wirehaired pointing griffon 1/3 de la longitud 

 

 Terriers 

 

Airedale Terrier 2/3 – ¾  de la lomgitut 

Australian terrier 2/5 de la longitut 

Fox terrier 2/3 – ¾ de la longitut 

Irish terrier ¾ de la longitut 

Kerry blue terrier ½ - 2/3 de la longitut 

Lakeland terrier 2/3 – ¾ de la longitut 

Miniature schnauzer ¾ de polsada 

Norwich terrier ¼ - 1/3 de la longitut 

Sealyham terrier 2/3 – ¾ de la longitut 

Soft-coated wheaten terrier ½ - ¾ de la longitut 

Welsh terrier 2/3 – ¾ de la longitut 
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 Races toy 

 

Affenpinscher 1/3 de polsada 

Brussels griffon ¼ - 1/3 de la longitut 

English toy spaniel 1/3 de la longitut 

Pinscher miniatura ½  polsada 

Silky terrier 2/3 de la longitut 

Poodle toy ½ - 2/3 de la longitut 

Yorkshire terrier 1/3  de la longitut 

 

 Races no caçadores 

 

Poodle miniatura ½ - 2/3 de la longitut 

Schipperke A nivell del cos 

 

 Miscel·lània 

 

Poodle standard ½ - 2/3 de la longitut 

Cavalier king charles spaniel 2/3 de la longitut 

Spinoni italiani 3/5 de la longitut 

 

 

 

Inconvenients del tall de cua: 

 

 Si la tècnica no es realitza adequadament, caldrà tornar a intervenir 

l’animal per a corregir els possibles errors i/o defectes produïts. 

 Risc derivat de l’anestèsia. 

 Probabilitat de patir infeccions secundaries i hemorràgies. 

 Eliminació d’un element de comunicació. 
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Comparativa d’aquest tipus d’operacions estètiques amb una altra intervenció 

quirúrgica de semblants característiques respecte la gravetat-dolor: 

 

 OTECTOMIA CAUDECTOMIA OHE 

Dolor/gravetat Mig/Moderat Lleu/Mig Mig/Moderat 

Anestèsia General Epidural o cap General 

Sutura Punts discontinus Punts discontinus 

Diversos patrons, 

un per cada tipus 

de teixit 

Embenat Sí, durant 48 h. Sí, durant 48-72 h. 
Sí, durant uns 

dies. 

Hospitalització 24 h aprox. 
2/3-24 h. segons 

complicacions 
24-48 h. 

Fàrmacs post-

operatoris 
Analgèsics 

No solen ser 

necessaris, però es 

pot administrar 

analgèsia 

Analgèsics 
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REGLAMENTACIÓ OFICIAL  
 

Per tal de comprendre les divergències que existeixen en el tema de les 

mutilacions de finalitat estètica en els gossos, hem de veure el marc legal que 

existeix sobre aquest tema. 

 

La manca d’uniformitat en les legislacions, crea un ambient de confusió, i 

a la vegada d’ignorància. 

 

Amb aquest sistema legislatiu poc concret,  propicia que no es pugui dur 

un control efectiu en les zones geogràfiques on conviuen lleis oposades, com 

seria el cas d’Espanya. Apareixen llavors buits legals, que la gent i 

organitzacions aprofita per tal de “saltar-se” la llei.   

 

AA  nniivveellll  mmuunnddiiaall::  

 

Declaració universal dels drets de l’animal 

Londres, 23 de setembre de 1977 

 

Adoptada perfilades a la Tercera reunió sobre els drets dels animals, 

celebrada a Londres  del 21 al 23 de setembre de 1977. Proclamada el dia 15 

d’octubre de 1978 per la Lliga  Internacional, les Lligues Nacionals i les 

persones físiques que s’associen a elles. Aprovada per la Organització de les 

Nacions Unides per l’Educació la Ciència i la Cultura (UNESCO) i 

posteriorment per la Organització de les Nacions Unides. (ONU)  

 

Pel contingut del nostre treball, ens centrem principalment en l’article 3 apartat 

a) : 

 

- Cap animal serà sotmès a maltractaments ni actes cruels.  

 

Dins dels actes cruels hi podríem incloure perfectament les mutilacions 

practicades exclusivament per a motius estètics. Un patiment imposat a l’animal 

per un simple criteri de bellesa en la ment de les persones. 
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AA  nniivveellll  eeuurrooppeeuu::  

 

 Conveni per la Protecció dels Animals de Companyia. Fet a Estrasburg a 

l’octubre de 1987. En que inclou la prohibició de les mutilacions per raons 

estètiques. No firmat ni ratificat per Espanya ni altres països de la unió. 

 

 Resolució del parlament europeu sobre el benestar i l’estatut dels animals 

de la comunitat DOCE C 044, 14 de febrer de 1994. 

 

No existeix una normativa d’obligat compliment complir a nivell de tota la 

unió europea en respecte dels animals de companyia, que s’ha de diferenciar  

de les lleis de benestar animal referides al bestiar de producció.  

 

En base d’aquesta legislació, cadascun dels països de la unió europea en 

decideix la seva aplicació, fet que produeix lleis de contingut desigual i marge 

temporal d’aplicació variable entre els diferents estats membres. 

 

Països amb prohibició de mutilacions estètiques en la seva legislació 

respecte els animals de companyia i any de la seva aplicació: 

 

1987 1993 1998 2006 
- Noruega - Anglaterra** - Alemanya - Bèlgica 

1988 1996 2001 2007 
- Suècia 
- Suïssa 

- Finlàndia 
- Dinamarca* 

- Estònia 
- Islàndia 
- Holanda 

- Eslovenia 

1991 1997 2003 
- Xipre 

- Grècia 
- Luxemburg 

- Polonia - França 
l 

* Exceptuant Gossos de caça 

**  Tall de cua 

 

Altres països com per exemple Espanya i Itàlia, tenen prohibicions 

segons legislació autonòmica i/o territorial. 
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AA  nniivveellll  dd’’EEssppaannyyaa::  

 

Ara ens centrarem en les lleis específiques d’Espanya, on es va deixar a 

decisió de cada Comunitat Autònoma. 

 

En no existir una llei Estatal, ens trobem en el fet que els propietaris, 

criadors veterinaris s’han de mantenir informats de quines són i quins nivells de 

prohibicions existeixen segons a quina part del territori viuen o treballen. 

 

A continuació mostrarem l’article de la llei específica que regula la 

pràctica de les mutilacions a  cada Comunitat Autònoma. 

 

Prohibides 

 

 Andalusia 

Ley 11/2003 de 24/11/03 de Protección de los Animales  

Artículo 13.  

Prohibiciones. 

Practicarles mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad 

alguna salvo las practicadas por veterinarios en caso de necesidad. 

 

 Aragó 

Ley 11/2003, de 19 de marzo 

Articulo 3 

d. Practicarles mutilaciones, excepto en caso de necesidad médico-quirúrgica, 

por exigencia funcional o por castraciones, siempre con control de 

facultativos competente 

 

 Catalunya 

Llei 22/2003 de 4 de juliol  

Article 5 

Prohibicions 

e) Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o 

òrgans, llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas 
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de necessitat terapèutica, per a garantir-ne la salut o per a limitar-ne o 

anul·lar-ne la capacitat reproductiva. Per motius científics o de maneig, es 

podran 

fer aquestes intervencions amb l'obtenció prèvia de l'autorització de 

l'autoritat competent. 

 

 Comunitat de Madrid 

Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de Animales Domésticos  

Artículo 2  

d) de la Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de Animales Domésticos 

(Ley de la Comunidad de Madrid 1990/16) 

d. Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por los veterinarios en 

caso de necesidad, o por exigencia funcional. 

 

 Comuntat Valenciana 

Ley 12/2009, de 23 de diciembre  

Artículo 41 

e)Practicarles mutilaciones, excepto las realizadas por veterinarios, en casos 

de necesidad justificada. En ningún caso se considerará causa justificada la 

estética. 

 

 Murcia 

Ley 10/1990, de 27 de agosto 

Articulo 2 

d) Practicarles mutilaciones, excepto la intervención veterinaria en caso de 

necesidad o por exigencia funcional 

 

 Navarra 

Ley Foral 7/1994, de 31 de mayo  

Articulo 2 

e)Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por los veterinarios en 

caso de necesidad o por exigencia funcional. 
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NO PROHIBIDES 

 

 Astúries 

Ley 13/2002, de 23 de diciembre   

Artículo 6. 

 Prohibición de malos tratos. 

1. Se prohiben los malos tratos a los animales. 

2. Reglamentariamente se desarrollarán las medidas apropiadas para 

asegurar su protección frente a los malos tratos o las utilizaciones abusivas y 

para evitarles sufrimientos innecesarios derivados de las manipulaciones 

inherentes a las diferentes técnicas de crianza, manejo, estancia, transporte 

y sacrificio de los animales objeto de esta Ley.  

 

 Cantabria 

Ley 3/1992, de 18 de marzo  

d) Practicarles mutilaciones, excepto: Las efectuadas o controladas por los 

veterinarios, las realizadas para mantener las características de la raza, o las 

que correspondan a ventajas de tipo fisiológico y/o de manejo.  

 

 Canàries 

Ley 8/1991, de 30 de abril 

Articulo 4 

Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por veterinarios en caso de 

necesidad, por exigencia funcional o para mantener las características de la 

raza. 

 

 Castella i lleó 

Ley 5/1997, de 24 de abril 

Articulo 4 

d) Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por veterinarios en caso 

de necesidad, por exigencias funcionales, por aumento indeseado de la 

población o para mantener las características propias de la raza. 
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 Castella-la manxa 

Ley 7/1990, de 28 de diciembre  

Articulo 2 

d) Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por los veterinarios en 

caso de necesidad, exigencia funcional o para mantener las características de 

la raza. 

 

 Extremadura 

Ley 5/2002, de 23 de mayo  

Articulo 2 

f. Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por los veterinarios en 

caso de necesidad, o por exigencia funcional, o para mantener los estándares 

raciales. 

 

 Galicia 

Ley 1/93 de 13/04/1993  

Articulo 21 

b) Mutilarlos sin necesidad o sin el adecuado control veterinario. 

 

 Illes Balears 

Ley 1/1992, de 8 de abril  

Articulo 2 

h) Practicar mutilaciones a los animales, excepto las controladas por 

facultativo competente en caso de necesidad o para darles la presentación 

habitual de la raza. 

 

 Pais Basc 

Ley 6/1993 

Artículo 4  

Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por veterinarios en caso de 

necesidad, por exigencia funcional o para mantener las características de la 

raza. 
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 La Rioja 

LEY 2/2000, de 31 de mayo  

Articulo 4 

d) Practicarles mutilaciones, excepto las efectuadas o controladas por los 

veterinarios en caso de necesidad o por exigencia funcional, o para mantener 

las características estéticas. 

 

Com podem observar en totes les comunitats autònomes coincideixen 

en condemnar les mutilacions, malgrat tot, n’hi ha que mantenen que les 

mutilacions per raons estètiques no s’inclouen en el grup de mutilacions que 

afecten negativament a l’animal. 

 

Aquí s’entra en una contradicció evident:  es prohibeix el patiment dels 

animals, però es fa distincions pel que fa al tipus de mutilacions. 
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CONTROVÈRSIA EN LA LEGISLACIÓ ESPANYOLA  
 

A Espanya, la legislació per la protecció dels animals esta adaptada per 

cada comunitat autònoma. Per això, no es rar trobar a Espanya comunitats 

autònomes que tinguin prohibit  practicar mutilacions amb fins exclusivament 

estètics o sense utilitat alguna, excepte les practicades per veterinaris en cas 

de necessitat, i d’altres que, en canvi, esta permès practicar aquestes 

mutilacions si l’objectiu es estètic o per preservar les característiques de la raça 

(estàndards racials). A continuació s’exposa un llistat de les comunitats 

autònomes en les que esta permès el tall d’ orelles i cua i en les que no: 

 

PROHIBIT AUTORITZAT 

Catalunya Principat de Astúries 

Andalusia Extremadura 

Comunitat Valenciana La Rioja 

Aragó Castella i Lleó 

Castella la Manxa País Basc 

Comunitat de Madrid Cantabria 

Comunitat Foral de Navarra Galícia 

Regió de Murcia Illes Balears 

 Canàries 

 

PPoossttuurraa  ddeell  vveetteerriinnaarrii  

La Ley de Protección a los animales obliga als facultatius veterinaris, en el 

exercici lliure de la professió o per compte aliè, a posar en coneixement a la 

autoritat competent en la matèria d’aquells fets que puguin constituir qualsevol 

incompliment de la present Llei. 

Així que, com a veterinari, has de denunciar el tall d’orelles i cua sempre i 

quan estiguis en una de las comunitats autònomes en las que esta prohibit per 

la llei. 
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Com veterinari has de negar-te a realitzar aquest tipus d’intervencions quan 

exerceixes en una de les comunitats autònomes en les que no esta permès, 

però aquestes pràctiques es seguiran realitzant fins que no s’uniformitzi la llei 

en tota Espanya, ja que els propietaris seguiran traslladant-se a les comunitats 

autònomes mes properes en les que esta permès, per realitzar aquest tipus 

d’intervencions. 

PPoossttuurraa  ddee  lleess  aassssoocciiaacciioonnss  dd’’aanniimmaallss  ((aannnneexx  33)) 

Les associacions i protectores d’animals opinen que no existeix cap raó 

objectiva que justifiqui aquest tipus d’amputacions, i que a més, sotmetem a 

l’animal a una operació i postoperatori que son dolorosos innecessariament.  

D’altra banda, el canvi de la anatomia del cap de l’animal pot representar 

certs problemes si volem que els animals es sociabilitzin correctament. El tall 

d’orelles por incrementar les possibilitats que el reconeixement entre dos 

gossos sigui més agressiu, fent mes difícil la sociabilització amb altres animals. 

L’únic motiu pel qual pot interessar el tall d’orelles en per un motiu mèdic: 

quan existeixen laceracions greus d’aquestes que impossibiliten la conservació 

de l’orella. 

Les associacions d’animals pensen que la caudectomia només esta 

justificada en els gossos de caça, per evitar que en les caceres puguin fer-se 

mal amb la cua. Però troben innecessària aquesta mutilació per simple estètica, 

ja que es tracta d’una amputació sense evidencia de massa beneficis i bastants 

perjudicis. 

La caudectomia es una privació d’un mitjà de comunicació que te 

l’animal, ja que la cua forma part del conjunt de mitjans de comunicació que té 

l’animal amb l’exterior, tant per comunicar-se amb el amo com amb altres 

gossos i, per tant. L’única justificació que veuen les protectores d’animals per a 

realitzar aquest tipus d’intervenció es per un motiu mèdic: ferides, esquinçades, 

traumatismes, etc. 
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En conclusió, les associacions d’animals desaproven aquest tipus de 

practiques, i només ho troben justificable quan hi ha indicacions mèdiques. 

PPoossttuurraa  ddeell  pprrooppiieettaarrii  

La polèmica mes gran en el tall d’orelles i cua va relacionada amb els 

certàmens de morfologia canina. Molts propietaris que tenen races de gossos 

que en el estendard racial estan descrits amb les orelles i cua tallades es 

queixen de que algunes comunitats autònomes d’Espanya estigui prohibit 

aquests tipus de cirurgia, perquè al·leguen que estan en desavantatge respecte 

als gossos que venen de comunitats on esta permès i per tant, poden participar 

amb les orelles i cua tallades. Encara que en la realitat ara ja s’accepten en els 

certàmens els gossos amb les orelles i cua sense tallar, els propietaris son 

reticents a creure que estan en igualtats de condicions. Aquí s’exposa algunes 

cites, trobades en fòrums, de propietaris d’aquest tipus de races: 

 

Foro: proyectomascota.com 

 

“En España hay varias Comunidades Autónomas (entre ellas Catalunya) 

en las que está prohibidos el corte de orejas y cola. Pero en otras 

Comunidades no, por lo que hay una "competencia desleal" en las 

exposiciones... Hasta que no sea como en Alemania, que cuando lo 

prohibieron, pasados unos años también prohibieron participar a 

perros con orejas/cola cortada en expos.”  

 

 

Com que la legislació en Espanya no esta uniformitzada, els propietaris 

que volen realitzar algun tipus de cirurgia estètica al seu gos recorren a fòrums 

per esbrinar en quina comunitat autònoma poden realitzar legalment aquestes 

intervencions quirúrgiques. A continuació es mostren alguns exemples:  
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Foro: enfemenino.com 

 

“ola, me he comprado un pitull terrier y tiene 3 meses y me han 

comentado k ya no se les puede cortar las orejas. yo me pregunto si 

multan o algo xk eske no tengo ni idea!!” 

 

“En España en la actualidad no está permitido cortar las orejas ni 

cualquier otro tipo de cirugía estética en los animales de compañía. 

Incluso no dejan presentar animales en concursos y exposiciones con 

estas cirugías. Piensa que una cirugía como la que preguntas consiste 

en mutilar el cartílago auricular provocando uno de los mayores 

dolores postoperatorios que puede sufrir un animal.” 

 

“yo se las corte con 4 meses y no me pusieron si una pega me costo 100 

euros en el veterinario de siempre y el no sufrio por que lo durmieron 

asi que pasa de comentarios,aqui en castellon si que me lo han hecho 

sin ningun problema.” 

 

“No estoy de acuerdo con nuestro amigo veterinario. Hay comunidades 

autónomas en España en las que aún es legal cortar orejas y rabos a los 

perros, como por ejemplo en Galicia, comunidad en la que vivo, 

aunque se tiende a seguir la norma de la C.E.E. de prohibirlo ya que es 

en la mayoría de las ocasiones una cuestión puramente estética. “ 

 

Foro: facilísimo.com 

“quisiera saber si es legal el corte de rabo y orejas a razas como el 

boxer,en castilla y leon e oido que algunas comunidades si que lo 

permiten,en caso de que fuera ilegal donde puedo ver la ley que lo 

prohibe y desde cuando,¿porque hay tiendas especializadas y 

veterinarios que se ofrecen a hacerlo?”  
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Foro: todo perros.com 

 

“tengo un boxer de 11 meses y medio y no le pude cortar las orejas ya 

que por ley no se puede en andalucia y quiero comprarme otro perro 

que sera perra y me gustaria cortarle las orejas si alguien sabe donde 

puedo cortale las orejas en andalucia o en extremadura o otro sirtio 

cerca de huelva para cortarle las orejas a mi proximo cachorro os lo 

agadecieria pues no pude a mi actual perro y me gustaria cortarle las 

orejas a mi proximo cachorro”  

 

“yo soy tambien de andalucia y me ha pasado como a ti roberto no se 

las he podido cortar puesto que aqui esta prohibido y no me puedo 

permitir ir a fuera de andalucia para cortarselas . Si quieres saber un 

sitio de confianza ve al foro de am. stad. y preguntale a amalio el te 

puede aconsejar sobre buenos sitios donde cortarselas.” 

 

“Hola! ami me gusta con las orejas cortadas aunq mi boxer no se las 

corte porque vale mucha pasta, en Vinaros (castellon) lo acen y muy 

bien! creo que te keda un poco lejos! espero que encuentres un sitio 

cercano y puedas cortarselas bien! un saludo!” 

 

“yo soy de extremadura de badajoz y mis dos boxer tienen las orejas 

cortadas, en la operacion no sufren nada y en los 8 dias que duran los 

puntos si lo cuidas bien el perro ni se entera que los tiene, me parece 

que con las proibiciones estan rompiendo por completo la estetica del 

boxer por que ay boxer que con las orejas sin cortar son muy bonitos 

pero ay otros que son tela de feos SOBRE GUSTO NO HAY NADA ESCRITO 

si quieres saber un sitio mandame un email” 
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ENQUESTES: DISCUSSIÓ DELS RESULTATS 

Es van realitzar una sèrie d’enquestes a ciutadans, veterinaris i venedors 

de botigues d’animals (veure annexes 4 i 5). Les interpretacions del resultats 

van ser les següents: 

 % Preferència cirurgia

76%

24%

Intacte Tallada

Quan es va realitzar l’enquesta als 

ciutadans, es va denotar una clara 

preferència pels animals amb les cues 

intactes. Així ho corrobora el 76% de les 

persones enquestades. 

 

Llei

89%

11%

Sí No

 

           Quan es va preguntar si hi 

estaven d’acord amb la prohibició de les 

cirurgies estètiques, un 89% de la gent 

va respondre que sí, demostrant que hi 

ha una gran majoria que desaprova 

aquestes cirurgies. Cal observar que 

aquest percentatge és superior al de les 

persones que preferien el gos amb la 

cua intacta. 

 
% Propietaris

69%

31%

Sí No

 

 
 

  

 

 

 

 És important destacar que 

un 69% de les persones 

entrevistades eren propietàries 

d’animals de companyia. 
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Un altre sector entrevistat va ser el veterinari, en el qual tots estaven 

d’acord amb la llei catalana i en contra d’aquest tipus de cirurgies. Tot i així, un 

26% dels enquestats van afirmar haver realitzat algun cop alguna d’aquestes 

intervencions. 

% Veterinaris que han realitzat cirurgies estètiques

26%

74%

Sí No

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’ha de tenir en 

compte que la majoria dels 

veterinaris enquestats eren 

gent jove, que potser s’han 

llincenciat un cop la llei ja 

estava aprovada. 

 

 
 
 
 
 
 En l’enquesta els veterinaris van declarar que el tipus de clientela més 

habitual en la clínica, per aquest tipus d’intervenció, eren els propietaris seguit 

dels criadors. A més van esmentar que les races més comuns en patir 

aquestes cirurgies eren els bòxers, en segon lloc els dòberman, seguit dels 

bulldog i terriers.  

% Races

57%
16%

11%

16%

Bòxer Doberman Bulldog Altres
 

 

 - 29 - 



CCiirruurrggiieess  eessttèèttiiqquueess  eenn  ggoossssooss  
 
 

Per finalitzar, l’últim sector enquestat va ser els de venedors/empleats de 

botigues de petits animals. En aquest cas, es va utilitzar el mateix exemple que 

en el cas dels ciutadans, però preguntant quin animal es vendria més. 

% Venda

79%

21%

Intacte Tallada

 

 

 

 

 

Un 79% va 

respondre que els animals 

els que no s’havia practicat 

la caudectomia es venien 

més que aquells gossos 

que presentaven la cua 

tallada. 

 

 

 

D’altra banda un gran percentatge del enquestats (58%) va admetre que 

per a ells l’estètica d’un animal, en tant les seves característiques físiques, 

d’imatge, si era important. 

% Importància de l'estètica

42%

58%

Si No
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Fiabilitat  de  les  enquestes  Fiabilitat de les enquestes

 

Davant de les respostes que s’obtenien de les botigues, varem realitzar 

una petita prova per determinar si el que ens comentaven amb l’enquesta a la 

mà resultava ser cert, o formava part del que s’anomena, guardar les 

aparences. Aquesta prova no es va fer amb malícia, ni per condemnar la botiga 

en si, si no com a una mena de control de qualitat i fiabilitat de les enquestes.  

En cap cas nombrarem la botiga a la que es va realitzar, respectant l’anonimat 

de les enquestes.  

 

L’experiment consistia en que dos de nosaltres entraríem a una botiga 

en la qual encara no havíem enquestat, en dos moments diferents, amb 

preguntes semblants, però en un àmbit una mica diferent: una de nosaltres 

preguntaria com a un comprador a l’hora d’adquirir una nova mascota; l’altra 

per fer l’enquesta. Com ens temíem, el resultat que varem obtenir de les 

respostes que ens van donar en cadascun dels casos, no coincidien. 

 

 La pregunta clau fou: Veneu els animals amb la cua tallada? Quan 

aquesta pregunta era formulada per qui anava de “client”, la resposta fou que 

els animals arribaven a la botiga amb la cua tallada per part dels criador, i que 

per tant, quan s’adquirien els animals, aquests ja tenien realitzat el tall de cua. 

En cap moment es va fer menció de la llei present a Catalunya que prohibeix el 

tall d’orelles i de cua. Tot i així no va ser possible determinar l’origen dels 

animals, fet que hagués estat interessant per descobrir si les normes es 

complien correctament. 

 

Però la contradicció ve quan en l’enquesta t’especifiquen que venen els 

animals amb i sense cua (tenint en compte que a l’enquesta es fa referència a 

els gossos de races a les quals se’ls hi acostuma a fer aquest tipus 

d’operacions, no a tots els gossos en general).  

 

Així doncs, per què en preguntar essent un “client” no t’especifiquen que 

també en podien vendre amb la cua sencera? 
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NOTICIES I ARTICLES RELACIONATS 

 Diario de León:  

01/06/2008 MÓNICA FARTO LÓPEZ MARIA MARTÍNEZ MARCOS veterinarias 
clínica veterinaria centro león. 

¡No sin mis orejas y mi cola! 

El corte de orejas y de la cola en determinadas razas de perros es en la 

mayoría de los casos una operación puramente estética que lleva consigo 

el sufrimiento innecesario del animal 

La amputación de estos apéndices se viene realizando desde hace muchos 

años como una costumbre y actualmente se trata de un tema cada vez más 

polémico. […] Dejando las orejas y el rabo sin recortar vuelven a tener su 

aspecto tierno y agradable que evita en gran medida el rechazo social, 

mientras que si nos dejamos llevar por nuestros gustos conseguiremos 

aportarles una apariencia más fiera que puede provocar reacciones agresivas 

equívocamente al verse distorsionado su lenguaje corporal. […]. En el Reino 

unido el Comité disciplinario del RCVS sanciona a aquellos veterinarios que 

lleven a cabo estas amputaciones por razones que no sean terapéuticas o 

verdaderamente preventivas de alguna enfermedad o lesión, siendo 

automáticamente excluidos del Registro de Veterinarios y por lo tanto 

privado del derecho de ejercer su profesión […]. No nos olvidemos, los perros 

son animales altamente sociales y tienen bien definidos ciertos 

comportamientos en los que se ven involucrados la mirada, la cola y las 

orejas como conjunto emisor de emociones junto con los ladridos. […] 

 Diario mercantil de Levante: 

16/12/2009  J. G. G. VALENCIA  

El PP cede ante las protectoras y prohíbe las mutilaciones de animales 

por estética  
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El pleno de las Corts se paró media hora para redactar una enmienda y 

cambiar "in extremis" la ley tras la protesta de miles de personas el 

sábado 

El PP cedió ayer a las protestas de las sociedades protectoras de animales y 

aceptó consensuar con el PSPV una enmienda para corregir "in extremis" la 

reforma de varios artículos de la ley de Protección de los Animales de 

Compañía impulsada por el Consell y tramitada, de forma insólita, a través 

de la ley de acompañamiento a los presupuestos para 2010. El nuevo texto 

recoge las demandas de la Federación para la Protección y Defensa del 

Animal, que se oponía a que empresas privadas puedan gestionar la recogida 

de animales abandonados y consideraba que la redacción inicial propiciaba el 

negocio con el sacrificio de animales […]. La rectificación se produce después 

de la manifestación del sábado en Valencia, en la que miles de personas 

protestaron por la reforma en marcha […]. 

 News Post Leader: 

20 d’abril de 2009: Bedlington, UK. Tegan Champman 

 

Search for monster who cut off dog’s ears 

 

Un gos de raça greyhound va ser trobat en un 

jardí públic, en un estat de salut lamentable. Li 

havien tallat les orelles i havia perdut molta 

sang per culpa de la mutilació que li havien 

causat.  

L’animal havia estat abandonat a la seva sort, 

sense rastre dels seus propietaris, fins que un 

treballador de la brigada pública dels jardins el 

va trobar i el va dur a un centre veterinari on es va aconseguir salvar l’animal. 
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ssin. 

 Moonee Valley Leader: 

11 Juliol de 2009: Melbourne, Australia.  Julia Adler 

“Puppy’s ears, tail cut off in sickening attack” 

Extracte: 

Buckley, un border collie 
creuat amb un staffordshire 
bull terrier de vuit setmanes 
d’edat, va ser trobat en el pati 
d’una escola després que en 
haver-li tallat les orelles amb 
unes estisores l’abandone

L’animal va ser trobat i 

recollitràpidament perquè no parava de cridar per culpa del dolor produït 

per les ferides, ja que el tall d’orelles es va efectuar sense cap mena 

d’anestèsic. 

 

 Fondation Brigitte Bardot 

1 Febrer de 2008: França, Bruille-lez-Marchiennes 

El 15 de gener passat, Jean-Jacques Candelier, diputat de l’ajuntament de 

Bruille-lez-Marchiennes (Nord)  del grup polític GDR (Gauche Démocrate et 

Républicaine, Esquerra Demòcrata Republicana), a presentat una proposta de 

llei a l’Assemblea Nacional, per tal de rehabilitar l’otectomia amb la finalitat de 

<< Prevenir tot comportament agressiu >> 

A França està prohibida les otectomies des de l’aplicació de la llei aprovada al  

2003 i entrada en vigor al maig del 2004.  Aquest diputat pretén restablir la 

pràctica argumentant que la manca del tall d’orelles comporta un problema 

d’higiene als animals i una propensió a patir malalties auditives. Com a 

conseqüència d’aquestes, l’animal pateix, i es torna agressiu. Però també 

argumenta que << L’abandonament de l’estàndard històric dels gossos de raça 

així com l’herència cultural del nostre país en matèria de races canines >> i 

<< Les races, com nombrosos dels gossos pastors francesos (Beauceron, Briard, 
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Pastor dels Pirineus, Bouvier de Flandes...) o el Dòberman mateix, estan 

amenaçats de desaparèixer a curt terme >>. 

 
EEll  qquuee  eess  ttrroobbaa  aa  IInntteerrnneett...  

Hem volgut posar una mostra de les barbaritats que es poden arribar a 

trobar per Internet.  Pensem que tots els arguments, opinions i “receptes 

casolanes” que es poden trobar a la web poden arribar a influenciar 

negativament a la població, perquè moltes vegades aquesta informació 

s’assumeix com a fiable quan no ho és.  

Como cortar en casa la cola a un perro  

“mi perro es un masti napolitano y quiero cortarle la cola en casa sin la 

ayuda de un veterinario el tiene año y medio espero respuesta gracias” 

Això es un exemple del desconeixement total del tema: vol realitzar el tall 

de la cua sense presència d’un veterinari (sense anestesia ni asèpsia), quan 

l’animal ja té un any i mig, i independentment de si està prohibit o no. 
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CONCLUSIONS  

Un cop realitzada la recerca respecte el tema, hem arribat a la conclusió, 

que tot i que la legislació a nivell individual de les comunitats autònomes en que 

esta prohibida aquests tipus de pràctiques és correcte, falta un control del seu 

compliment i una uniformitat de la llei a nivell estatal. Aquesta uniformitat 

legislativa seria el següent pas per tal d’evitar  aquests tipus de mutilacions en 

els animals.  

La opinió pública dels sectors enquestats en general defensa la 

legislació que prohibeix aquestes pràctiques. Tot i això la gent es contradiu en 

les seves respostes: quan es declina per un animal amb la cua tallada, potser 

per falta de costum en veure un animal d’una determinada raça amb la cua 

intacta, i està d’acord amb la prohibició d’aquest tipus d’amputacions. 

Pel que fa el sector veterinari en general es mostra contrari a aquesta 

pràctica clínica, però també alguns professionals manifesten que la no 

uniformitat de la llei produeix competència deslleial puix que els propietaris i 

criadors es traslladen als territoris on és permès. Cal reflexar que s’han 

enquestat a personal que treballa a Catalunya i no ha estat possible entrevistar 

veterinaris d’alguna comunitat autònoma on es realitzen aquest tipus 

d’intervencions, de manera que no tenim el seu punt de vista al respecte. No 

obstant, creiem que la legislació ha propiciat un augment de la demanda en les 

CCAA on la llei ho permet i això afavoreix que una part important dels 

ingressos d’aquests veterinaris provinguin d’aquí i que la seva opinió respecte 

el tema estigui influenciada per l’aspecte econòmic. 

Respecte els venedors i els criadors, tot i que es manifesten a favor de la 

llei, mentre hi hagi demanda (i no hi hagi control) d’aquests animals, 

continuaran buscant alternatives per seguir oferint animals mutilats (criadors 

que es desplacen per realitzar aquestes pràctiques i els venedors busquen 

criadors d’altres CCAA). Així mateix, cal tenir en compte la falta de sinceritat 

dels botiguers en les enquestes tal i com queda reflexar en l’experiment que es 

va dur a terme (mirar: fiabilitat de les enquestes) i que no es mostra la realitat 

perquè les botigues que tenien animals operats es negaven a contestar.  
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D’altra banda, les federacions cinològiques, associacions i clubs canins 

en no ser clars amb les bases dels concursos i exhibicions, afavoreixen una 

falta d’informació de la gent, que creuen que sense l’operació els seus animals 

són pitjor valorats i desvirtuen les races i es crea una potenciació indirecte i 

promoció d’aquesta pràctica. 

En general, la societat havia acceptat veure certes races amb una 

estètica determinada (en alguns casos més agressiva i que sense aquesta els  

veuen carents d’una determinada personalitat), i davant el canvi es mostren 

reticents, justificant amb falsos arguments, la continuïtat d’aquestes mutilacions.  

Per finalitzar, la nostra opinió és que les mutilacions estètiques són 

pràctiques cruels i innecessàries, promogudes per una societat que es mou per 

la imatge, sense tenir en compte que un gos no és un complement de moda ni 

cap objecte de vanitat.  
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ANNEX 1 
 

El Corte de Orejas y sus Beneficios  
 
CONCLUSIÓN LABORAL PROPIA  

En la década del 90 en nuestra veterinaria trabajaban 5 veterinarios, e 

ingresaban a la clínica 20-25 pacientes diarios, todos los días se cortaban las 

orejas a dos perros de raza. Mientras toda la mañana el quirófano estaba 

ocupado, se necesitaba un colega que colocara las vacunas y hiciera las 

consultas, a la tarde se atendían los post operatorios por lo que se necesitaba 

otro colega para las consultas simultaneas, el que escribe no realizaba ni 

castraciones, ni cirugías de tumores, ni pió metras ni otra cirugía que no 

fuera la estética en orejas y colas, todas las otras cirugías la realizaban los 

otros colegas que trabajaban en la veterinaria. (Cinco colegas)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy la veterinaria atiende 30 a 40 pacientes diarios, con tres colegas 

nos arreglamos para brindar un buen servicio, el que escribe a falta de 

cirugías estéticas realiza todo tipo de cirugías. CONCLUSIÓN: dos colegas se 

quedaron sin trabajo en esta veterinaria, multiplíquenlo por todas las 

veterinarias del país, y verán que hemos achicado el abanico laboral en vez 

de ampliarlo, Mientras que en el ser Humano se realizan todo tipo de cirugías 

estéticas, y embellecen; en los caninos parece impresionarnos cada vez más. 

Sin ver las ventajas que traen a nuestra profesión directa o indirectamente. 
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FRESCO DEL AÑO 1431 

 

RESUMEN  

Los cortes de oreja practicados 

en distintas razas caninas desde hace 

siglos modifican llamativamente la 

respuesta del sistema inmunológico, 

en cuanto éste se ejercita, aumenta su 

capacidad de reacción, se fortifica, se 

entrena y eleva sus defensas frente a 

las más graves enfermedades luego de 

la cirugía.  

Se presentan en este trabajo, 

estadísticas del autor que registran un 

aumento considerable de sobrevida 

frente a las enfermedades más comunes en comparación con los animales no 

operados. 

 

Se trata de explicar aquí la conocida reacción del sistema inmunológico 

como consecuencia de semejante injuria y la desconocida acción viricida de la 

Histamina que el autor propone.  

 

ABSTRACT  

Ear-trimming; wich has been practised in different canine rases for 

centuries, has in a high degree, modified the response of the animal's inmune 

system.  

As soon as this operation is performed the inmune capacity of reaction 

increases and strengthes; while the defenses against serius viral diseases rise.  

In this paper, the author's statestics are presented and the animals 

show greiter survinal in the presence of some of the most frequent diseases 

as compared with thouse that have not undergone the same operation.  

The explanations of the well-know reaction of the inmune system as a 

consequence of such an injury is here present.  
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INTRODUCCIÓN  

Los primeros cortes de cola y orejas se remontan a varios siglos atrás y 

se practicaban en perros de caza y ovejeros en zonas nórdicas de Europa. Se 

cortaron partes dolorosas del cuerpo como las orejas y la cola para estar en 

ventaja al enemigo. Además es probable que ya para ese entonces, se supiera 

que el corte aumentaba las defensas y lo hacía más resistente a las 

enfermedades. Hoy es casi exclusivamente estético, salvo en nuestro campo, 

(costumbre traída por los ingleses)que se les corta las puntas de las orejas a 

los perros acatarrados.  

De más de 2000 cortes de orejas realizados por el autor en animales jóvenes 

de distintas razas como Dovermann, Dogo, Boxer, Gran Danés, Schnauzers, 

solamente sufrieron 6 parvovirus, 14 moquillo y 8 Demodeccia; otros casos, si 

fueron afectados por alguna enfermedad, lo hicieron en forma subclínica, 

demostrando los operados una resistencia a las enfermedades por el lapso de 

18-24 meses, lo que se diferencia de la capacidad de supervivencia frente a 

los similares de sus razas no operados. Queremos señalar en estos casos no 

operados, fueron por decisión de los dueños, ya que se está usando en muchas 

partes del mundo la no-intervención quirúrgica.  

La cirugía provoca una violenta reacción del aparato inmunológico en forma 

inespecífica y en forma específica sobre los antígenos usados antes de la 

cirugía (vacunas), por lo cual se produce luego un gran poder de resistencia 

frente a las enfermedades más comunes. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Para el presente trabajo se evaluaron todos los perros que se les realizó el 

corte de orejas en la clínica entre el 16 de febrero de 1984 y el 24 de junio 

de 1992, y los de razas operables que no fueron sometidos a dicha 

intervención por decisión de los dueños.  

�Dobermann  

�Gran Danés  

�Boxer  

�Schnauzer Gigante  

�Schnauzer estándar  
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�Dogo Argentino  

�Pincher Enano  

 

RESULTADOS  

Sobre 2000 cortes solamente sufrieron 8 parvovirus, 14 moquillo y 8 

Demodeccia. Las cirugías se practicaron en perros de 3-6 meses de edad, 

vacunados previamente y SIN USO DE CORTICOIDES EN EL POST-OPERATORIO. 

     

 OPERADOS  NO OPERADOS 

Sanos 

 

2000  

 

164  

 

Sufrieron enfermedades 

posteriores  

 

28  

 

72  

 

    

Solamente el 1,4% de los perros operados sufrieron alguna enfermedad 

después de la operación, mientras que de los perros no  

operados por distintos motivos, el 43% sufrió algunas de las enfermedades 

más comunes a pesar de haber sido vacunados. 

 

DISCUSIÓN  

Los cortes representan una injuria bastante importante, cuya consecuencia es 

una violenta reacción del aparato inmunocompetente, puesto que la infección 

es inevitable, la injuria aumenta las señales de alarma liberando unos 

mediadores químicos, entre ellos HISTAMINA, que para el autor se comporta 

como viricida endógeno, desencadenando reacciones estimulantes del aparato 

inmunocompetente que beneficia el organismo. El sistema inmunológico 

reacciona violentamente en forma inespecífica y específica a los inmunogenos 

usados (VACUNAS) con anterioridad. Esto entrena el sistema de defensas. El 

mismo activado como consecuencia de la cirugía al tener que defenderse de 

los gérmenes que llegaron en las heridas, la consecuente inflamación trae 

 - 43 - 



CCiirruurrggiieess  eessttèèttiiqquueess  eenn  ggoossssooss  
 
 

aparejada un fuerte estímulo, y por lo tanto una alta resistencia a las 

enfermedades más comunes para los próximos 18-24 meses.  

Cabe destacar que 24 perros de las razas mencionadas que padecían 

distemper (moquillo) se los intervino quirúrgicamente sin pérdida de tiempo 

con lo que 19 de ellos curaron más rápido de dicha virosis. 

PERROS CON 

MOQUILLO  

SOBREVIVIERON  MURIERON  

 

TOTAL  

 

24 19 

 

5 

 

24 

 

 

CONCLUSIÓN  

Esta costumbre la trajeron los europeos (ingleses) cuando llegaron a nuestro 

campo argentino, ya que practicaban la sangría en casi todos los animales 

domésticos. En nuestro país, en el campo se corta una o las dos orejas al 

perro acatarrado, la creencia es que sangrando lo va a sanar. Nosotros 

compartimos los beneficios de la sangría, pero nos parece más importante la 

infección que se produce en la herida por las reacciones inmunológicas que 

provoca. 

 

Finalmente queremos mencionar que en todo el mundo las sociedades 

protectoras de animales presionan para que se suspendan dichas cirugías en 

los caninos, achicando el abanico laboral del veterinario. Creemos que son 

beneficiosas desde todo punto de vista (dolor y estética). Las respuestas y 

observaciones clínicas son notables. Analizando las diferencias en lo que va al 

DOLOR PRODUCIDO en el corte de las orejas son menos intensos que los 

producidos por un parvovirus, o un Moquillo que lleva al animal a un daño en 

el sistema nervioso o a una hepatitis con el cólico abdominal detectable en la 

palpación abdominal.  

Además, los cortes no representan riesgo de vida, lo que sí ocurre en el caso 

de las enfermedades mencionadas.  
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Como médico especialista en estas cirugías y en pequeños animales opino que 

las diferencias son claras a la vista de cualquier veterinario especialista.  

Muchas razas caninas como el Doverman y el bóxer no son atractivas en su 

aspecto sin los cortes como pasa en Australia, que casi no las conocen ni 

están de moda.  

También creo que el origen del corte de orejas en los caninos fue hacerlos 

más resistentes al frío y las enfermedades (para que pasaran el invierno), 

luego se lo habrá usado para perros de caza y pelea, y hoy es por estética.  

Nuestras estadísticas son semejantes a otros especialistas en dichas cirugías, 

por lo que no tengo dudas de la resistencia que les confiere la intervención 

quirúrgica y sus ventajas que trae aparejado con ésta.  

El autor presentará además video del desarrollo de este trabajo.  

Dr. Sergio de la Torre / Pérez Guilhou  

Mat. Prof. Prov. 101  

D.N.I. 12.162.330  

     Mendoza 
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ANNEX 2 
 
GGrruupp  11  
 
Gossos de Pastor  gossos Boyers 
 
 

 

Pastor de Beauce 
França  
Estàndard FCI Nº44/19 12 2001

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gos d’Atura  
Espanya 
ESTANDAR F.C.I. Nº 87 

Grup 2 
 
Gossos  tipus Pinscher i Schnauzer. Molosoides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boxer (Deutscher Boxer) 

Dobermann 
Alemanya 
Estándar FCI nº 143/24.09.91/D 

 

 

Dogo Argentina
Argentina 
Estándar FCI N° 292 / 29.01.1999 /E 

 

Boxer (Deutscher Boxer) 
Rottweiler
Alemanya 
FCI nº 147 / 19-06-2000 / E 

 

 

Alemanya 
ESTANDAR FCI Nº 144/08.061990  
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Grup 3  
 
Terriers 
 

 

Staffordshire Bull Terrier  
Gran Bretanya 
FCI N° 76 / 20.01.1998 / E. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
Staffordshire Bull Terrier (Gran Bretanya) 
 
 
 

 

 
 
 
 

Fox Terrier de pelo liso (Fox Terrier-
Smooth) Gran Bretanya 
Estándar FCI N° 12 / 27.05.2009 / E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Grup 7 
 
Gossos de mostra 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

American Staffordshire Terrier 
E.E.U.U. 
Estándar FCI N° 286 / 01.12.1997 / E 

 

Yorkshire terrier
Gran Bretanya 
F.C.I. Nº86 

 

Braco Aleman de pelo corto 
Alemanya 

Perdiguero de Burgos
Espanya  
Estandar  F.C.I. Nº090/26.05.1982 

 

Estandar FCI N° 119 
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Grup 8 
 
Gossos cobradors de caça. Gossos aixecadors de caça. Gossos d’aigua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cocker Spaniel  
Gran Bretanya 
Estándar F.C.I.005. / 22.01.1999 / E 

 

Perro de Agua Español 
Espanya  
Estandar  F.C.I. Nº 336/26.05.1982 

 

Grup 9 
 
Gossos de compañía 

 

Grifón Belga (Griffon Belge) 
Bélgica 
Estàndard FCI 081/27.04.1998/E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caniche toy 
França 
Estandar  F.C.I. Nº 172 
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Existiexen més de 70 races on també són habituals les cirurgies 
estétiques, en la llista següent se’n detallen algunes de les més habituals: 

 
 

 Raça Cua Orelles  
 American Staffordshire Terrier NO SI 
 Bobtail SI NO 
 Bouvier des Flandes SI SI 
 Boxer SÍ SÍ 
 Braco Alemán  SÍ NO 
 Braco de Weimar SI NO 
 Cocker Spaniel Inglés SI NO 
 Dobermann SI SI 
 Dogo Alemán NO SI 
 Dogo Argentino NO SI 
 Drahthaar SI NO 
 Fox Terrier SI NO 
 Mastin Napolitano NO SI 
 Pastor de Beauce NO SI 
 Pastor de Brie NO SI 
 Perdiguero Portugués SI NO 
 Perdiguero de Burgos SI NO 
 Perro de Agua Español SI NO 
 Pinscher SI NO 
 Presa canario NO SI 
 Rottweiler SI NO 
 Schnauzer SI SI 
 Yorkshire Terrier SI NO 
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ANNEX 3 
 

LUCES Y SOMBRAS DEL CORTE DE OREJAS, RABO Y ESPOLONES DEL PERRO 
01-03-09 

Desde muy antiguo ha existido la costumbre de cortar diversos apéndices en 
el perro. El corte de orejas en algunas razas es habitual como en el 
Doberman,, Bóxer, algunos perros de presa. Todas ellas tenían alguna 
finalidad como pudiera ser el estético. En algunas razas el corte de orejas era 
obligado si querían competir en concursos de belleza y de ahí la moda fue 
extendiéndose a todas las razas, pareciendo que si uno tenía el animal sin las 
orejas cortadas, este fuera de menor categoría.  

En los perros de presa, la finalidad del corte de orejas es el impedir que en 
una pelea, puedan cogerse de las orejas.  En otros perros el simple corte de 
orejas hacía que parecieran mas fieros.  

La realidad es que ninguna razón objetiva  justifica esta amputación. En 
primer lugar la operación y el postoperatorio son dolorosos y no justifican   la 
necesidad de realizarlos. 

Por otra parte el cambio de la anatomía de la cabeza del animal, puede 
representar ciertos problemas si queremos que los animales se socialicen 
correctamente. 

Un corte de orejas puede incrementar las posibilidades de que los gestoforma 
del reconocimiento entre dos perros sean más agresivos, pudiendo ser más 
difícil la socialización con otros animales.  

El único motivo que puede interesar en el corte de las orejas es un motivo 
médico: Cuando existen laceraciones  graves en las mismas que 
imposibiliten  la conservación de la oreja.  

            Afortunadamente en muchos países se ha prohibido el corte de orejas 
y cola en los perros, haciendo que el animal vuelva a sus orígenes raciales. 
Cada vez son más los veterinarios que se niegan a realizar dicha operación.  

            Por otra parte existe la costumbre también de cortar las colas de los 
perros en algunas razas. En general suele hacerse por motivos estéticos, ya 
que el estándar que (por supuesto el hombre ha impuesto) de algunas 
razas  implican el corte de rabo. Otras veces es un motivo práctico. En 
algunos perros de caza  para evitar que en las cacerías pudieran hacerse daño 
con el rabo se suelen cortar.  

El corte de rabo suele realizarse en las primeras semanas de vida, cuando la 
cola todavía no tiene suficiente músculo, y los huesos casi constituyen un 
cartílago fácilmente seccionable.  
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Supone otra dolorosa mutilación de la cual no existe evidencia que provoque 
demasiados beneficios y si bastantes prejuicios.  

La cola en el perro forma parte del conjunto de medios de comunicación que 
tiene el animal con el exterior. Combinada con ladridos y otro tipo de gestos, 
el animal se comunica con el dueño, con otros perros. El corte de la cola le 
impide ampliar el abanico de medios de comunicación visuales que tiene el 
animal con el exterior.  Es  por tanto una privación de un medio de 
comunicación del animal. La justificación del corte es por algún motivo 
medico, heridas desgarros, golpe, que hagan no haya mas remedio que 
seccionar el apéndice.  

Por otra parte el corte de rabo es mucho más traumático cuando mayor es la 
edad del animal. Por una parte en una cola formada existe mayor grosor de 
las arterias y venas a seccionar. Por otra parte a nivel psíquico el animal 
sufre muchísimo. Es como si a una persona la enseñáramos a hablar y lo 
dejáramos mudo.   

Es por ello por lo que deberemos evitar en lo posible el corte de rabo. 

Otra mención aparte es el tema de los espolones. Este tipo de apéndice surge 
en las razas grandes. Son reminiscencias del sexto dedo. En este caso pueden 
surgir problemas ya que la uña que lleva asociada el espolón puede crecer 
curvándose y metiéndose en la carne.  También es posible que se pueda 
enganchar en algun borde o canto y pueda lacerarse.  

Es por ello que sería interesante su amputación si fuera necesario. Es mas 
conveniente realizarlo cuando se realice otra operación como pudiera ser la 
esterilización o castración del animal.  

En definitiva las amputaciones de los animales deben de realizarse siempre 
cuando existan evidencias médicas que así lo aconsejen y nunca debemos 
dejarnos llevar por modas tendencias o sugerencias.  
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ANNEX 4 
  

EEnnqquueesstteess  

Enquesta a ciutadants 

L’enquesta que es va realitzar a diversos ciutadants (propietaris o no) contenia 

les preguntes següents: 

 

 Sexe:  Home / Dona 

 

 Edat 

 

 Té alguna mascota? 

 

 Quin gos es quedaría?  1 / 2 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pensa que l’estètica (aspecte extern) d’un gos és important?  Sí / No 

 

 Està a favor que la legislació catalana prohibeixi les cirurgies en animals 

per motius estètics? Sí / No 
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Enquesta a botiguers 

L’enquesta que es va realitzar a propietaris i treballadors de botigues d’animals 

incorporava les preguntes següents: 

 

 Sexe:  Home / Dona 

 

 Edat 

 

 Té alguna mascota? 

 

 Quin gos es vendría més a la botiga?  1 / 2 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pensa que l’estètica (aspecte extern) d’un gos és important?  Sí / No 

 

 Està a favor que la legislació catalana prohibeixi les cirurgies en animals 

per motius estètics? Sí / No 
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Enquesta a veterinaris 

L’enquesta que es va realitzar a veterinaris estava formada per les preguntes 

següents: 

 

 Sexe:  Home / Dona 

 

 Edat 

 

 Té alguna mascota? 

 

 Ha realitzat algun cop una intervenció per motius estètics? 

 

 Si l’ha fet, kin és el tipus de clientela més habitual?   

 

Criadors / Venedors / Propietaris 

 

 Si l’ha realitzat, quina és la raça més habitual? 

 

 Li sembla bé que es facin aquest tipus d’intervencions en animals?  

 

Sí / No 

 

 Està d’acord amb la legislació catalana vigent que prohibeix aquesta 

pràctica? 
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ANNEX 5 
 

Resultats de les enquestes: 
 
Enquestes als ciutadans 

Ciutadans           
Sexo Edad Mascota 1 2 3
mujer 22 si 1 no si 
mujer 24 si 1 no si 
mujer 22 si 1 no si 
mujer 23 no 1 no si 
mujer 55 si 1 no si 
hombre 60 si 1 no si 
hombre 28 no 1 no si 
hombre 29 si 1 si si 
hombre 19 no 1 si si 
hombre 45 si 1 si no
mujer 34 si 1 si si 
mujer 43 si 2 si si 
hombre 27 si 1 si si 
mujer 15 si 2 si si 
hombre 32 no 1 si si 
mujer 38 no 2 si si 
mujer 20 si 1 si si 
mujer 21 si 1 no si 
hombre 30 si 2 si no
hombre 24 no 1 si si 
mujer 24 si 1 no si 
hombre 23 si 2 no si 
mujer 31 si 1 si si 
hombre 24 no 1 si si 
mujer 59 no 2 si si 
mujer 53 no 1 si si 
mujer 22 si 1 no si 
mujer 22 si 2 no si 
mujer 22 si 1 si si 
mujer 22 si 1 si si 
hombre 27 si 1 si no
hombre 34 si 2 si si 
hombre 29 si 2 no si 
hombre 51 si 2 no si 
hombre 60 no 2 no no
mujer 38 no 1 si si 
mujer 22 no 1 no si 
mujer 22 si 1 no si 
mujer 22 si 1 no si 
mujer 22 no 1 si si 
hombre 26 no 1 no si 
hombre 61 si 1 no si 
hombre 23 si 1 no si 
hombre 22 si 1 si no
mujer 36 si 2 si si 
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Enquestes als veterinaris  
 

Veterinaris               
Sexo Edad Mascota 1 2 3 4 5 

hombre 34 si no propietarios no si Boxer 
mujer 45 si no propietarios no si boxer 
mujer 38 si no propietarios no si boxer 

hombre 31 si no propietarios no si doberman 
hombre 36 si si propietarios no si doberman 
mujer 29 si no propietarios no si boxer 

hombre 56 si si propietarios no si cocker 
hombre 45 si si propietarios no si bulldog 
mujer 29 no si criadores no si boxer 
mujer 30 si no propietarios no si caza 
mujer 32 si no propietarios no si boxer 
mujer 25 si no criadores no si boxer 

hombre 24 si no propietarios no si bulldog 
mujer 26 si no propietarios no si doberman 

hombre 32 si no propietarios no si Boxer 
hombre 32 si no propietarios no si cocker 
hombre 26 si no propietarios no si A.Stanffor 
hombre 51 no si propietarios no si boxer 
mujer 33 no no prropietarios no si boxer 
mujer 36 si no propietarios no si boxer 

 
 
Enquestes als venedors 
 

Venedors           
Sexo Edad Mascota 1 2 3
Mujer 25 no 1 no si
mujer 47 si 1 no si
hombre 52 si 1 no si
hombre 53 si 1 si si
mujer 32 si 1 si si
mujer 49 no 2 si si
hombre 26 si 1 si si
hombre 37 si 2 si si
hombre 33 si 1 si si
mujer 45 si 2 si si
hombre 45 si 1 no si
hombre 29 si 1 si si
mujer 27 si 2 si si
mujer 36 si 1 si si
hombre 30 si 1 si si
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