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1. Introducció 

 

La idea de fer aquest treball va sorgir pel fet que ens agraden aquests animals, de 

fet, una de nosaltres té un NAC com a animal de companyia.  

Ens va parèixer interessant, ja que d’aquesta manera teniem una excusa perfecte 

per informar-nos una mica més sobre tota la normativa que hi ha al voltant 

d’aquestes espècies i, segurament, aprendre coses noves i útils per la nostra futura 

carrera professional. A més, som conscients de que és un tema que genera força 

polèmiques i controvèrsies, lo que encara el feia més atractiu per analitzar.  

Des d’un principi varem voler enfocar el treball, no només des del punt de vista d’un 

veterinari, sinó també cercar altres punts de vista com els dels centres de 

recuperació d’espècies, els quals reben moltes d’aquestes espècies abandonades, i 

els propis propietaris d’aquests animals, incidint una mica en la problemàtica que els 

pot provocar tenir aquests animals.  

Per nosaltres un NAC és un animal de companyia que no s’ha tengut al llarg de tota 

l’existència de la nostra espècie, és a dir, a diferència dels gossos i els gats, els NAC 

són animals menys acostumats a conviure amb les persones, dels quals també les 

persones en tenim menys informació i tot això pot arribar a causar molts problemes i 

no només a nivell personal. Dins la definició dels NAC tampoc quedarien incloses 

espècies com els conills, les fures o els canaris, que són espècies que també fa 

molts anys que convieuen amb les persones, tot i que actualment el veterinari que 

els tracta és el d’exòtics.  

 



 

2. Legislació 

 

La legislació actual referent a la tinença d’animals exòtics com a animals de 

companyia no és del tot clara. Tot i que hi ha un conjunt de lleis internacionals sobre 

el comerç d’aquestes espècies (CITES), el que no està tan ben regulat i, tot i haver-

hi lleis, s’aplica poc, és el fet de tenir un animal d’aquests a casa. 

 

El conveni CITES regula el comerç d’espècies amenaçades de fauna i flora 

silvestres. Va ser firmat a Washington al 1973 per 21 països i va entrar en vigor al 

1975. Actualment està compost per més de 174 països, denominats Parts. Espanya 

es va unir al conveni al 1986.  

Hi ha 2 òrgans de govern que s’encarreguen del funcionament del conveni: 

La Conferència de les Parts: reuneix tots els estats membres al menys una vegada 

cada 2 anys. 

La Secretaria del Conveni CITES, administrada per Nacions Unides, que actua 

d’enllaç entre els diferents estats, autoritats i organitzacions. 

És important coneixer el significat de les llistes del CITES. Les espècies 

amenaçades i de les que el comerç està regulat es troben ordenades en diferents 

apèndixs: 

Apèndix I: inclou les espècies amb major perill d’extinció. El comerç d’aquestes està 

prohibit i només es permet baix circumstàncies excepcionals.  

Apèndix II: inclou les espècies que podrien arribar a estar en perill d’extinció a causa 

del seu comerç. Inclou també espècies semblants morfològicament a altres incloses 

als apèndixs CITES, per garantitzar un major control de les protegides. El comerç 

amb aquestes espècies es pot fer si es compleixen certs requisits.  

Apèndix III: inclou les espècies baix reglamentació dins el territori d’un país Part, el 

qual necessita la cooperació dels altres per impedir o restringir la seva explotació.  

Tota aquesta normativa és aplicable tant a les espècies vives, com mortes, com part 

d’elles.  

 

El conveni CITES s’aplica de forma general a la Unió Europea ja que, tot i no ser un 

país com a tal i, per tant, no poder ser Part del conveni, aquesta és l’encarregada del 

comerç exterior dels països de la UE i entre els propis països hi ha lliure comerç, a 

 



 

més hi ha una política comunitària sobre medi ambient i legislació per la protecció i 

conservació de les espècies autòctones. 

 

Actualment l’aplicació a la UE del conveni CITES es duu a terme mitjançant el 

Reglamento (CE) 338/97 relatiu a la protecció d’espècies de fauna i flora silvestres 

mitjançant el control del seu comerç i mitjançant d’un reglament més detallat, el 

reglamento (CE) 865/2006 pel que s’estableixen disposicions d’aplicació de l’anterior 

reglament. 

Amb aquests reglament la UE posa mesures encara més estrictes, les quals també 

s’extenen a altres espècies que no estan protegides pel propi CITES. També 

s’exigeixen altres documents a més dels exigits pel CITES. Les espècies protegides 

també estàn organitzades en diferents annexes. Aquests annexes inclouen totes les 

espècies protegides i s’actualitzen cada un o dos anys, el darrer reglament publicat 

és el Reglamento (UE) 709/2010. 

Els annexes de la reglamentació europea són els següents: 

Annex A: inclou totes les espècies de l’apèndix I del conveni CITES, algunes 

espècies de l’apèndix II, algunes del III i algunes espècies no incloses al CITES. 

Annex B: inclou la resta d’espècies de l’apèndix II, algunes del III i algunes no 

CITES. 

Annex C: inclou la resta d’espècies de l’apèndix III, no incloses als anteriors 

annexes, excepte certes espècies per les que els Estats Membre de la UE han 

formulat una reserva. 

Annex D: s’inclouen espècies que es desitja controlar a nivell d’importació a la UE. 

La majoria són espècies no CITES i les de l’apèndix III que els Estats Membres de la 

UE han formulat una reserva. 

A dins el que és l’Estat Espanyol, la Secretaría de Estado de Comercio Exterior és 

l’encarregada de que es complesqui tot lo referent al conveni CITES. En quant a la 

legislació espanyola s’hauria de destacar el Real Decreto 1739/974 en el qual 

s’expliquen les mesures d’aplicació del conveni CITES i el Real Decreto 1333/2006 

en el que es regula el destí de les espècies decomissades de les espècies 

protegides mitjançant el control del seu comerç.  

 

Cada comunitat autònoma és responsable de crear la seva pròpia normativa en 

quant a la protecció dels animals. En quant a Catalunya, actualment això es regeix 

 



 

pel Decret Legislatiu 2/2008. S’ha de comentar que en aquest Decret es tenen 

presents els animals domèstics exòtics, que es defineixen com “animal de la fauna 

salvatge no autòctona que de manera individual depèn dels humans, hi conviu i ha 

assumit el costum del captiveri”, també hi ha una menció especial a les tendes que 

comercialitzen aquest tipus d’animals i a la seva recollida en cas de trobar-se 

abandonats.  

 

Tota la legislació comentada es troba adjuntada als anexes. 

 



 

3. Els NAC als centres de recuperació 

 

Els centres de recuperació, generalment s’encarreguen de rehabilitar fauna salvatge 

per després tornar-la al seu hàbitat. Als últims anys la feina a aquests centres s’ha 

incrementat i molts ells no només s’encarreguen d’aquesta tasca amb les espècies 

autòctones, sinó que s’han hagut d’adaptar i han hagut d’adaptar les seves 

instal·lacions davant l’allau de fauna exòtica que els arriba.  

Molts d’ells, s’han convertit també en centres de recepció d’espècies CITES 

incautades o decomissades per les autoritats i que van a parar a aquests centres, 

moltes vegades en espera de resolucions judicials.  

Per aquests motius ens va parèixer interessant visitar algun d’aquests centres i 

parlar amb algun dels seus treballadors, per veure una mica com duen tota aquesta 

problemàtica de l’increment dels animals exòtics als habitatges de la gent, els 

abandonaments i un tema que també és molt important i que de vegades passa 

desaparcebut, voliem parlar de la problemàtica medioambiental que poden arribar a 

causar aquestes espècies si es deixen lliures a la naturalesa.  

El nostre centre d’elecció va ser el COFIB, el centre de recuperació de fauna 

silvestre de Mallorca. Es tracta d’una entitat sense ànim de lucre que es va posar 

enmarxa per la creixent demanda d’atenció sanitària a fauna silvestre ferida i que 

anualment tracta més de 2000 animals silvestres que es retornen a la naturalesa. 

Aquest centre també s’ha convertit en centre de rescat d’espècies CITES i centre 

d’acollida de mascotes, arribant a acollir uns 400 animals exòtics anuals (a l’annex hi 

ha un llistat dels animals exòtics arribats entre el 2003-2010 a aquest centre). Ens 

varem posar en contacte amb el gerent de les instalacions, el veterinari Lluis Parpal, 

que ens va donar totes les facilitats possibles per fer-li una entrevista i visitar les 

instal·lacions.  

Seguidament adjuntam l’entrevista: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Perfil:  

Som en Lluis Parpal, som veterinari i vaig acabar la carrera l’any 2000, ara fa 10 

anys. Des del principi m’he dedicat, tant a clíniques com a centres de recuperació, a 

ajudar o estudiar la problemàtica de la fauna exòtica i silvestre. No he fet clínica de 

cans i moixos. Bàsicament lo que duc fent tota la vida ha estat això. De fet, ja dins la 

carrera, dins AVAFES, ja estava ficat a tot aquest tema. L’any 2000, l’any que jo 

acabava, varem organitzar el primer Simposium d’anatomia patològica,  amb més 

gent d’AVAFES i de llavors ençà me dedic a això, tant a clínica d’espècies exòtiques, 

i sobretot ara, a burocràcia i problemàtica, perquè estic de gerent del centre de 

recuperació i apart de fer de veterinari, amb na Nieves que és una altra veterinària, 

me dedic molt a tots els papeleos, problemàtica, gestió i tot això. Això és un poquet 

la meva feina, gerència econòmica, etc, que també és un problema a la fauna 

exòtica, que ja vorem més envant. 

 

Quin tipus d’animals rebeu?  

Vaig començar a fer feina a aquest centre a finals del 2002. Apróximadament trobam 

anualment una mitja de 400 animals exòtics. Podriem dir que no hi ha hagut un 

increment d’entrades de fauna exòtica, a lo millor un any són 370, un altre són 410, 

un any són 400, un any 360, però anam a una mitja d’uns 380-400 animals anuals i 

esteim a ne’l 2010 i no han augmentat els casos respecte a anys anteriors. Lo que sí 

que mos en donam compte és que han augmentat el nombre d’espècies diferents, i 

això és bastant important, és a dir, no mos entren més mascotes, no s’abandonen o 

no s’escapen o decomisen més animals, però cada vegada veim més espècies, 

cada any mos augmenta el nombre d’espècies diferents. El comerç s’està 

diversificant, el comerç o el tràfic, segons se miri, s’està diversificant perquè el ser 

humà és capritxós i cada vegada vol una cosa més rara, més exòtica, més rara, 

diferent a lo demés i això comporta uns riscs importants tant per la fauna als països 

d’origen, que pot provocar problemes de conservació de determinades espècies, 

com problemes a l’hora del manteniment d’aquestes espècies en captivitat, que 

moltes no són adequades per tenir en captivitat, amb les conseqüències q ja 

xerrarem que poden tenir, i problemes de l’hàbitat natural als països de destí, perquè 

moltes d’aquestes espècies acaben al camp produint desequilibris importants als 

ecosistemes i arribant a extingir les espècies pròpies dels llocs on arriben. I això no 

és un problema de Balears, és un problema d’Espanya, d’Europa i de la gran majoria 

 



 

de països desenvolupats, industrials. La fauna bàsicament ve de països en 

desenvolupament, que són els punts de biodiversitat, els punts que diuen els “hot 

points” de fauna, i van destinats als països que vivim bé, que tenim un nivell social, 

econòmic, més o manco..., però tenir una mascota, un animal és un luxe i el comerç 

i el tràfic va dirigit als llocs on hi ha doblers, on hi ha una classe social que pot 

mantenir aquestes espècies.  

 

Quins són els que arriben més freqüentment? I de quines fonts?  

Els animals més freqüents podríem dir, dins el grup de rèptils, perquè clar, hem de 

xerrar de tots els grups.  

Dins el grup de rèptils els que arriben amb més freqüència, amb diferència, ara 

mateix són les tortuguetes d’aigua, vale?, de moltes espècies, perquè va començar 

la problemàtica amb la tortuga de Florida, la de les galtes vermelles però quan la 

Comunitat Europea se’n va donar conta de la problemàtica que aquest animal estava 

produint al medi natural, va prohibir l’importació d’aquesta espècie. Què va passar? 

Automàticament varen començar a introduir altres espècies molt similars. La 

prohibició d’una espècie, no sé si ha estat positiva o negativa perquè antes en 

teniem una i ara en tenim 3 ò 4 al comerç. Per tant, a vegades aquestes normes 

poden ser problemàtiques si no s’enfoquen d’una manera correcta. Però vaja, que 

amb diferència jo crec que l’espècie de rèptil que mos arriba més són aquestes 

tortugues de vàries espècies d’aquestes d’aigua, perquè són animalets molt 

econòmics, es compren de molt petitets, o sigui és una cosa que és com un capritxo. 

“Mira que guapo, tortugueta i tal”. Clar, la tortugueta de repent fa així (torna gran) i 

no cap a l’illeta aquella amb la palmereta que te donen i sa gent se’n desfà. “És que 

m’ha crescut molt”, “Es que...”. de fet noltros quan mos arriba un animal d’aquests 

feim emplenar una fitxa i demanam on han comprat l’animal, perquè clar, si la 

persona que mos fa l’entrega mos diu que ella no sabia que aquesta animal creixia 

tant i tal, noltros atribuïm part de culpa al comerç, perquè el comerç t’hauria 

d’informar a l’hora d’adquirir aquest animal, i sempre demanam a on s’adquireixen 

aquests animals i sempre demanam perquè abandonen aquest animal. I sempre 

diuen “No, és que ha crescut molt, no pensavem que creixeria tant” i tot això. Sa 

gent se cansa dels animals, bàsicament.  Una altra espècie que s’abandona 

moltíssim són les iguanes, de rèptils, les iguanes, jo crec que els rèptils en general 

ha de ser gent que els agradin molt, perquè són animals que en realitat no te donen 

 



 

molt de carinyo que diguem, t’arriben a conèixer perquè saben qui els hi dona el 

menjar i tal. I l’iguana és un animal que creix bastant també, arriba a fer 1’5m, 

s’arriben a fer una animalots bastant considerables i la gent igual, compra un 

animalet d’un pam, l’animal va creixent. Afortunadament per noltros, 

desafortunadament pels animals, molts d’aquests animals moren pel camí perquè hi 

ha molta gent que compra sense tenir un terrari acondicionat, ni temperatura, ni 

ultraviolats ni res. I jo diria q la tercera espècie o grup d’animals que mos venen més 

són les serps constrictores, pitons, boas..., també per lo mateix, són animalets 

relativament petits, relativament econòmics, i que en un moment determinat creixen 

molt i no saps que has de fer amb ells. Per tant, hi ha 3 condicionants que jo 

consider molt important als rèptils que són animals de mida petita, assequibles al 

comerç i que en un moment determinat es fan molt grans i la gent no s’ho espera, 

són animals que s’abandonen. Quin condicionant té que se puguin comprar petits i 

que siguin econòmics? Que els compraran gent que no està especialment 

interessada en rèptils, q compra per capritxo i aquest grup d’animals són els que 

s’abandonen. És més difícil que t’abandonin un cocodrilo, qui compra un cocodrilo, 

amb els seus papers vull dir, de manera legal i tot això, qui compra un gecko 

multicolor del Gabón o... és gent q sap lo que està comprant, és molt raro que un 

particular vagi a comprar un gecko multicolor del Gabón si no sap ni lo que és, ni 

com se cuida, ni si menja insectes o néctar o.. per tant, espècies que arriben molt 

abundants al comerç, són barates de comprar i se fan bastant més grans, són 

agressives o lo que sigui que lo que la gent en un principi s’espera; aquestes són les 

típiques espècies que arriben molt als centres de recuperació, n’arriben molts; això si 

xerram de rèptils. Els rèptils jo diria que són un dels grups més importants que 

s’abandonen o apareixen.  

Si mos n’anam a les aus el problema també és important i les consideracions són 

similars. Els animals que més mos arriben són animals que agraden visualment, 

bueno, el major grup que podríem dir de les aus són psitàcides. No te dic que no 

entrin altres grups, però el major grup que entra són psitàcides, i sobretot psitàcides 

econòmiques a l’hora de comprar-les, lo mateix, o sigui, les mateixes 

consideracions. Quines són les psitàcides econòmiques a l’hora de comprar, però 

que ja no són periquitos, perquè un periquito el pot tenir tothom, sinó un poc més 

grans, pues cotorra de Kramer, cotorra d’Argentina i cotorra de la Patagonia 

(Cyanoliseus patagonus) són 3 cotorretes que ja tenen una mida d’un lloro, a la gent 

 



 

li fa moltes ganes, “vull tenir això a ca nostra” i tal i qual i són 3 espècies que ja estan 

al medi natural d’Espanya produint problemes, tant el Cyanoliseus patagonus, com 

la cotorra d’Argentina com la de Kramer, a Mallorca i a qualsevol, ciutat espanyola i 

europea. La consideració a l’hora de l’abandonament no és la mateixa que als 

rèptils, la majoria d’aquests animals s’abandonen o bé perquè la gent se cansa de 

mantenir-los “és q el nin no el vol, s’ha cansat d’ell i tal” o bé perquè se cansen del 

renou que fan. O sigui són animals bastant, no vull dir sorollosos, és el seu 

comportament, és una altra cosa que has de sabre quan compres un d’aquests 

animals, inclús hi ha animals d’aquests que venen per una denuncia de veïnats 

“perquè m’ha denunciat el veïnat”, “perquè no el puc tenir”, i és vera, és que fan molt 

de renou. Si tu els tens dins un pis realment poden ser.... perquè clar, comencen a 

cantar amb la primera matinada, realment poden arribar a ser problemàtics; llavors 

aquest tipus de lloros per una part mos arriben com abandonament i després hi ha 

tot un altre grup de lloros que ja són bastant més cars tipo yakos, amazonas, 

guacamayos, aras i tot això que mos solen arribar per una altra via, o bé animals que 

s’han escapat dels seus propietaris o bé animals decomissats pels cossos de 

seguretat perquè no tenen sa documentació legal adequada perquè hi ha hagut un 

xivatazo o hi ha hagut lo que sigui i són animals incautats o decomisats i és això, el 

major grup d’aus que mos venen són psitàcides i, d’aquests grups, o bé decomisats, 

animals de valor, o bé abandonats, animals que igual que els exòtics són fàcils 

d’adquirir, que no són massa cars, però duen determinants que poden ser 

problemàtics.  

Mos quedaria el grup dels mamífers, bueno, mentida, mos quedaria el grup dels 

mamífers i dels aràcnids, però bàsicament de mamífers amb molta diferència lo que 

més s’abandona són conills, que són conills que la gent compra com a “conejos 

enanos que después crecen”, la gran majoria, alguns conills de rata, hàmsters i 

fures. Amb diferència són els mamífers que més s’abandonen, després tenim un 

altre problema, animals que es capturen mamífers al medi natural perquè s’han 

escapat o que sa gent s’ha cansat i no s’atreveixen a dur-los a una altra banda, que 

són els mapaches i els coatis, vale? Això és un greu problema. Però tu me demanes 

quins són els que més arriben, pues bàsicament conills, cobayas, hàmsters i fures. 

Els hàmsters ara mateix acaba de passar Nadal, s’al·lot un mes, un mes i mig “i és 

que no els podem mantenir” o moltes vegades passa això també, un hàmster si el 

molestes i està dormint mossega i “és que ha mossegat i no... tal”, ses fures igual, la 

 



 

gent se compra ses fures i és un animal que tradicionalment s’ha fet servir per treure 

els conills de les llorigueres, és un carnívor, i clar, hi ha fures que son molt bones 

al·lotes que les pots tenir per damunt, però hi ha fures que si no estan acostumades i 

tal, pues te foten una mossegada i clar, a la primera de canvi la gent se cansa i les te 

duu. Lo mateix que passa amb sos mapaches i coatís, els mapaches i coatís petits 

són una monada, són com un peluche que quan se fa gran un mapache o un coati 

són animals omnívors, que tenen bastanta mala llet i tenir-lo a una casa particular la 

gent no els vol tenir, i què passa?  Hi ha mapaches a Madrid, hi ha mapaches i 

coatis a Mallorca, a Paris, Alemania, s’escapen de zones urbanes, per la perifèria, 

pel camp aquí tenim coatis i són animals molt mals de controlar després al medi 

natural i te poden fer molt de mal després al medi natural. Aquí ara en tenim un, fa 2 

mesos mos ne va arribar un altre, no és que sigui una espècie molt freqüent, però és 

una espècie que mos dona molts de problemes perquè no és fàcil mantenir un 

animal d’aquests, no el pots manejar amb les mans, sempre els has de manejar amb 

anestèsia, perquè es que mosseguen, mosseguen i fort i tenen uns bons claus, per 

tant, no són espècies adequades per tenir en captivitat i això la gent no ho sap, la 

gent compra per capritxo i el comerç si ho sap no ho vol dir i si no ho sap crec que 

està mal informat i crec que s’hauria de formar un poc més antes de vendre segons 

quins tipos d’animals i les administracions fan “oidos sordos” de moment a 

problemàtiques que ja les mos trobarem, que és molt més fàcil posar una normativa 

ara que posar 20 millions d’euros a tot Espanya d’aqui 10 anys per intentar eliminar 

segons quines espècies que no eliminarem, ja, mos hauran alterats els medis, els 

ecosistemes, etc, etc. A Espanya tenim un dels ecosistemes millor conservats de tot 

Europa i depèn de lo que facem amb la fauna exòtica invasora tendrem molts de 

problemes.  

Després hi ha un altre grup que se veu molt poc que son els aràcnids que 

bàsicament lo que entren són taràntules i escorpins, de gent que s’han escapat, 

denúncies, lo qui sigui, taràntules, Pandinus imperator, que és aquest escorpí tan 

negre, tan gros que venen per les tendes i les taràntules no sé quines espècies són. 

Però bueno, molt rarament perquè això sí que ja són animals que qui els compra 

normalment sap lo que vol i és raro que qualcú compri per capritxo un animal 

d’aquests.  

Per lo tant, les consideracions dels animals que arriben amb més freqüència són un 

poc aquestes. Això és lo més freqüent, però entra de tot, un dia un caiman, un dia un 

 



 

cocodrilo, un dia un lleó,  primats, els primats són un problema molt greu, no n’entren 

molts però són animals molt problemàtics i són animals potencialment perillosos per 

les zoonosis que comporten i després perquè són extremadament forts i te poden 

mossegar i te poden fer molt de mal, inclús primats bastant petits, com un 

Cercopiteco o... sa majoria de primats que arriben, arriben per incautació o decomís 

dels cossos de seguritat perquè requereixen papers, no se solen abandonar primats. 

El problema és que després són molt difícils de col·locar, perquè ningú vol papiones, 

babuinos que són les espècies que arriben al comerç, la mona de Gibraltar o 

cercopiteco els zoològics estan saturats d’aquests animals i són molt difícils de 

col·locar. Es veu la diversificació en el comerç i el tràfic (en les espècies q mos 

entren), jo sempre dic que el comerç és una activitat lícita, que té una normativa que 

si se compleix ho pot fer i el tràfic és una manera d’intercanvi il·legal de mercancies i 

el problema és que el control de la fauna exòtica per desgràcia és un camp que mou 

milions d’euros anuals per tot el món i, igual que les drogues i les armes, pues el 

comerç de fauna i derivats, pells cosmètics, etc, etc, és molt important i, per tant, 

genera moltes activitats il·lícites paral·leles a lo que és el comerç i no s’ha de 

confondre lo que és el comerç i... però clar hi ha punts que aquestes coses se 

t’ajunten perquè hi ha coses i normativa que no esta massa ben adequada i quan un 

CITES es fa per partides i sense identificació és molt fàcil pegar un cambiazo i posar 

se te moren 20 yakos i agafar 20 yakos il·legals i posar-los en lloc d’aquells. Però 

bueno, són coses que passen. 

 

Problemàtica dels animals al·lòctons. 

Aquí hi ha un problema bastant important, per una banda, els organismes 

internacionals que se dediquen a conservació, UICN (Unió Internacional per la 

Conservació de la Natura) i altres organismes consideren que la introducció de fauna 

exòtica al medi natural és, sinó la primera, pràcticament la primera causa d’extinció 

d’espècies al medi natural, per tant, és una problemàtica bastant a tenir en compte. 

El problema que mos ha passat és que en 20-30 anys hem passat de tenir a ca 

nostra periquitos, cobaies, conills i canaris a tenir una varietat d’espècies brutal i a 

incrementar el comerç en una quantitat brutal, perquè mos dona facilitat la llei de 

lliure comerç a la Comunitat Europea, molt increment de transport amb els avions i 

tot això. Què ha passat? Que està arribant molt més als països de destí que lo que 

arribava fa un temps; hi ha un dit que es diu “la ley del 10” o algo així, que diu que un 

 



 

de cada 10 animals que arriba a un país s’arriba a escapar, 1 de cada 10 dels 

animals que s’escapen al medi natural, s’arriba a adaptar al medi animal, i 1 de cada 

10 que s’adapten al medi natural, arriba a ser una plaga. Per tant, si tu mires el 

volum d’entrades que hi ha a un país determinat o a una illa, com Mallorca, pots 

esbrinar més o manco lo que t’arribarà després i te pot crear problemes. Quan 

xerram d’espècies que han arribat al medi natural hem de tenir en compte que no 

totes les espècies són perjudicials, per exemple, el cranc de riu americà, que per 

desgràcia mos ha substituït el cranc de riu autòcton, que pràcticament ja no queden 

més que a qualque zona de rius del nord d’Espanya, per una banda ha desplaçat un 

munt aquesta espècie, però per altra banda està sent una font d’alimentació 

importantíssima per animals com la garza real, la garza imperial, la garcilla 

cangrejera, la nútria, el zorro, o sigui, moltes espècies autòctones que estan 

aprofitant un recurs, per lo tant, s’ha de valorar molt bé; quan una espècie t’arriba i 

arriba a ser una espècie invasora i perillosa, no és lo mateix que una espècie t’arribi i 

diguis buneo, s’ha incorporat al medi natural i ha arribat a un equilibri amb les 

nostres espècies. Una altra cosa és que t’arribi una espècie que te comenci a alterar 

tot lo teu, aquí hi ha el problema, de moment no sabem ben bé quines són les 

espècies que mos poden fer més mal, sabem quines espècies per les seves 

característiques poden ser més problemàtiques. A Europa és molt difícil prohibir 

l’espècie, l’entrada d’una espècie a un país, perquè la llei de lliure comerç està per 

damunt de tot això, per lo tant has de demostrar científicament que aquella espècie 

està fent mal. Ara a s’Albufera, per exemple, tenim la tortuga de Florida, que és la 

Trachemys scripta elegans, la Chrycemys picta, que és la que es va introduir quan 

es va prohibir la tortuga de Florida, que té les orelles grogues en lloc de tenir-les 

vermelles, després la Chelydra serpentina, que és la tortuga mossegadora, i després 

hi ha la Mauremys leprosa que és el galápago leproso que està a la península però 

aquí no hi hauria d’estar i deprés hi ha la Emys orbicularis, que és al Galapago 

europeo que és l’única que hauria d’estar aquí. O sigui, hem passat a s’Albufera de 

tenir 1 espècie a tenir-ne 5, quatre que no són nostres i de les quals sabem que n’hi 

ha dues que crien, com a minim, que són la tortuga de Florida i el galapago leproso. 

Què passarà ara? Competiran per recursos, segurament hi haurà un desplaçament 

de l’espècie autòctona, l’Emys orbicularis i no sabem si s’arribarà a extingir o no, en 

funció de l’equilibri que arribi amb les altres espècies. El problema és que quan mos 

entra una espècie, sabem que pot ser molt negativa i no domés sobre tortugues, 

 



 

perquè està depredant sobre peixos, a lo millor aquesta espècie està introduint 

qualque tipo de patologia que no tenies al medi natural, la gent pensa en un animal, 

però no pensa que pot dur un paràsit, tot això també ho has de tenir en compte. Què 

passa a Mallorca amb el coatí i el mapache? Encara no sabem que passarà, ara 

mateix no ho sabem. Fa 7 o 8 anys que se varen detectar els primers exemplars, se 

sap que està criant perquè s’han trobat camades de cries i s’han eliminat exemplars, 

de moment s’ha autoritzat a la llei de vedes la caça del coatí. S’ha autoritzat perquè 

sabem que el coatí és una espècie potencialment invasora que te pot fer mal al medi 

natural, perquè? Perquè és una espècie que viu a Centre-Amèrica, que viu des de 0 

a 3000-4000 metres, que és omnivora, o sigui que pot menjar des de nierades d’ous,  

fins bassura, aglans, herba, fins i tot fruita dels fruiters, és un animals que li és igual 

si fa fred o fa calor, és un animal que pot nedar, que pot pujar a un arbre, és a dir, és 

un animal que té les característiques adequades per adaptar-se a un medi, per tant, 

és una espècie que hem de lluitar, mos hem de posar ja a intentar que no entri, igual 

que el mapache. Quin seria el cas contrari? Les espècies tropicals tipo les iguanes i 

tot això, per sort per noltros, per desgracia per les iguanes, al medi natural no solen 

passar l’hivern perquè, maldament estiguem en una zona temperada tenim uns 

hiverns bastant freds i son espècies que requereixen una temperatura i no aguanten. 

Per tant no totes les espècies que entren arriben a ser un problema al medi natural. 

La UICN té fet un llistat de les 100 espècies invasores més perilloses, és un llista de 

100 espècies que te diuen “alerta amb aquestes espècies”, però has de tenir en 

compte que esteim a un centre de recuperació i t’estic xerrant de vertebrats, però 

pensa que després hi ha insectes, moscards, flora..., o sigui que el problema és 

exponencialment més greu del que mos pensam. Jo te xerr des del meu punt de 

vista perquè noltros bàsicament tractam amb vertebrats, però és molt més greu quan 

comences a mirar líquens, insectes... i és això, has de valorar a cada cas quines són 

les espècies que t’estan donant problemes i tot això. Les cotorritas d’Argentina, per 

exemple, quin mal podem tenir? Bueno, són portadores de Salmonella. Poden 

afectar a altres especies? No ho sabem encara, especialment en aquesta temporada 

tenen tendència a cercar aliment als brots tendres dels arbres fruiters, per tant si 

tens una explotació d’arbres fruiters te destrossa els arbres, per lo tant... i no sabem 

com pot afectar a les nostres espècies encara, el falcó peregrí està caçant cotorres 

d’Argentina, clar, està aprofitant un recurs exòtic, però això és bo o dolent? Fins que 

no hi hagi estudis que demostrin que realment l’espècie mos està fent mal no se 

 



 

prohibirà a nivell d’Europa l’entrada de determinades espècies. Perquè? Per què ho 

has de demostrar de qualque manera, tu no pots dir, anem a prohibir totes aquestes 

espècies perquè mos estan donant problemes. Aquí hi ha un poc el problema i la 

controvèrsia, se xerra molt de CITES, de fer un llistat positiu i no un llistat negatiu, 

CITES te diu que és lo que no se pot comercialitzar i la gent diu, la gent que fa feina 

amb exòtics, que lo ideal seria fer un llistat de “Eh! Podeu tenir això, això i això”, així 

podries decidir quines són les espècies que tu saps que si s’escapen no donen 

problemes i dir, “pues mira, tu pots comercialitzar de rèptils això, d’aus això, de 

mamífers això” i així tens controlat lo que pots. Ara mateix lo que se diu és tu això no 

pots o sí pots amb papers, però tot lo altre fes lo que vulguis. El mapache i el coatí 

no diu res la legislació, no s’ha de tenir cap paper per tenir un mapache o un coatí, 

és a dir, és absurd, però és així. I bueno, al medi natural de moment s’està intentant 

controlar, perquè ademés pensa que a la península, per exemple, que és una zona 

continental, un continent, Europa i tot això pues hi ha molts de depredadors perquè 

hi ha zorros, hi ha jabalís que tresquen per la muntanya, hi ha tejones, però aquí a 

ses Balears i als ecosistemes illencs, la fauna pràcticament no té depredadors ni 

depredadors generalistes, no hi ha guineus, no hi ha senglars... i quan entra una 

espècie d’aquestes poden fer molt de mal als ecosistemes, i bueno, són coses que 

s’han  de mirar. 

 

Què en feis dels animals que vos duen? 

Tots els centres que recolleixen animals exòtics estan saturats d’animals. Hi ha una 

sèrie de vies per treure aquests animals. Noltros intentam sempre col·locar els 

animals, sempre, la primera opció és donar una sortida, intentar donar una sortida a 

aquests animals, lo que passa és que hi ha bastants de problemes, bastants de 

problemes burocràtics i bastants de problemes per trobar puestos que els vulguin 

tenir i quan no pots col·locar animals s’han d’eutanasiar, és que no queda més 

remei. Però sempre, les primers opcions són cercar puestos, o bé que tenguin un 

programa amb aquesta espècie. De vegades si són un CITES I, una espècie molt 

important, fins i tot ho hem fet, en molts pocs casos, enviar l’animal al país d’origen, 

però és una cosa inviable, inviable perquè pensa que esteim xerrant de milions 

d’animals a tot Europa, o sigui, és inviable començar a pujar moneies i cocodrilos a 

avions, perquè primer no saps d’on venen, perquè la majoria t’arriben sense papers, 

segon, les autoritats sanitàries que diuen que “ni hablar”, que ve d’un altre país i que 

 



 

no pot ser, tercer, són animals que no tenen papers, per tant tu no pots fer un trasllat 

internacional d’aquestes espècies, quart, les autoritats d’aquí no se fan càrrec de les 

despeses econòmiques, ni les de destí tampoc, no hi ha doblers suficients per 

repatriar tot això, o sigui que és molt guapo, és dir anem a tornar al país d’origen, 

però no és viable. Noltros que recordi només hem tornat un cocodrilo a Cuba i 

bàsicament perquè era un annex I de CITES, un cocodrilo cubano, un Crocodylus 

rhombifer, i perquè varem establir, després d’un any de paperasses entre Cuba i 

Espanya, contactar amb un centre de Cuba que crien aquesta espècie, se dediquen 

a mantenir aquesta espècie, fer no sé quants de papers sanitaris, treure sang, fer 

anàlisis... per aconseguir un conveni amb Iberia perquè se fes càrrec de dur-se, 

sense haver de pagar, s’animal cap allà, pues varem aconseguir enviar un cocodrilo 

a Cuba, però això és impossible, és inviable fer-ho amb tots els animals, per tant, és 

una opció molt guapa però impossible. Si vas al CRARC te contaran que varen 

intentar repatriar crec que eren camaleons a Àfrica i se varen morir d’esperar, o sigui 

que és, és molt difícil. Llavors què és lo que intentam fer? Intentam recol·locar 

aquests animals a nuclis zoològics autoritzats, no a particulars, ja t’estic xerrant 

d’animals d’una certa entitat: boas de 4m, coatis, mapaches.... Intentam recol·locar a 

nuclis zoològics autoritzats, parcs zoològics que tenguin nuclis d’aquestes espècies, 

però clar, és una sortida molt limitada. La veritat és que en colocam bastants, per 

sort; els primats també intentam recolocar-los, però són processos molt lents, que 

alomillor has de mantenir els animals 2 o 3 anys i t’estic xerrant que en reben uns 

400, és a dir, és impossible. Les tortugues de Florida pràcticament totes les donam 

al parc, tenen una bassa al parc, perquè noltros som el centre de recuperacio però 

aquí hi ha un parc. Què passa? Que l’hivern fa un filtre, les que no estan massa bé, 

que no se moren o no estan en massa bones condicions se moren i bueno, cada any 

vas afegint. Les tortugues noltros els deim: “mira, és que és l’única sortida que tenim 

per aquests animals” i la gent els deixa perquè és que no queda més remei. És més 

fàcil col·locar les psitàcides, però com que la majoria venen sense papers és un 

tràmit burocràtic d’un lio perquè has de notificar a CITES que aquest animal sense 

papers el trasllades a un puesto que ha de ser un nucli zoològic autoritzat. Altres 

vies de sortida, tornar-los al comerç, problema? Són animals il·legals, per tant, què 

fas? Són animals que no sabem si són il·legals, simplement a noltros mos han 

arribat sense papers, no sabem si han entrat via legal a Espanya o han entrat via 

il·legal, però clar, en aquell moment els animals que tenim no tenen cap paper ni cap 

 



 

justificació legal, per tant, com justifiques tu que introdueixes al comerç un animal 

que probablement ve del comerç il·legal, del tràfic il·legal? Què se fa moltes 

vegades? Pues cedir-los a entitats, a nuclis zoològics, se diu que se fa un depòsit, 

en realitat aquells animals mai seran d’aquell zoològic, són de l’estat espanyol, són 

animals que han arribat a un centre autoritzat CITES, a un centre de recollida, sense 

papers, jo notific que m’han arribat, el ministeri sap quins animals estan depositats 

aquí i jo li dic a en Julio, escolta, traslladam a nes zoo de Barcelona aquests lloros, 

vale, pues “el Estado español deposita estos loros en el zoo de Barcelona”, però si 

en qualque moment els hagués de requerir per lo que fos, són de l’estat espanyol. 

No els requereix mai, o sigui aquells animals queden depositats de per vida en 

aquell puesto, però en realitat lo que se fa és això, són animals que passen a ser de 

l’estat espanyol i es van traslladant amb document de cesió amb el vist i plau de les 

autoritats estatals a un centre autoritzat, i així és com acaben la majoria d’animals 

grossos, o d’una certa entitat, o lloros... molt dificilment podem fer entrega d’aquests 

animals a particulars, han de ser particulars que també tenguin un nucli zoològic 

autoritzat, per lo que sigui, perquè són col·leccionistes o tal i que tenguin tots els 

papers en regla i realment CITES estigui d’acord en que se traslladin, queden 

depositats allà, però és lo que sol passar. I els que no se poden col·locar o donen 

problemes, pues eutanàsia i per avall, és una cosa que no li agrada a ningú, però és 

que no mos donen altra solució. Ademés és que no hi ha doblers perquè l’estat 

espanyol te diu que si, que agafis els animals, la conselleria de medi ambient te diu 

que agafis els animals perquè no els amollin al medi natural, però ningú te dona un 

duro per mantenir-los. A noltros el ministeri actualment, encara que mos fdna algo, 

mos dona uns 3000€ anuals, però no te basta ni per pagar una persona per fer el 

manteniment dels exòtics, una persona anual, contractada amb un horari normal són 

entre 25000 i 30000€, una persona, o sigui és que no te basta ni pràcticament per 

pagar el menjar de 400 exòtics. Són ajudes que dius, bueno, vale, gràcies, però i 

què? I això és lo que està passant, que no hi ha doblers, i menos en temporades de 

crisi que lo que és fauna i tot això passa en un 2n pla. I aquests són un poc el destí. 

Després si hi ha qualque projecte d’investigació o si hi ha qualque projecte enmarxa 

en qualcuna d’aquestes espècies sempre s’intenten col·locar a puestos on, per lo 

menos, tenguin una utilitat, sempre cercar una finalitat científica,  normalment no per 

experimentació animal perquè no se solen agafar aquestes espècies, però per 

estudis d’etologia i altres estudis, hi ha diferents centres, però sempre nuclis 

 



 

autoritzats, i per tant molt limitat. Ah, bueno, i una altra cosa, després hi ha el 

problema dels decomisos i incautacions, decomisos i incautacions de vegades 

passen 3, 4 i 5 anys fins que un jutge dona una ordre, durant aquest temps no pots 

fer res, has de tenir els animals, has de tenir els animals com un primat que tenim 

ara aquí, “pendiente de resolución judicial”, que se pot passar 3, 4, 5 anys sense 

sabre el què, o sigui tu l’has de tenir o l’has de traslladar “pendiente de resolucion 

judicial”, tu ho has de notificar, però te tenen així, amb les mans fermades, o sigui, te 

depositen les autoritats, però no pots fer res.  

 

Quina és la teva opinió sobre els NAC? 

Mem, jo crec que hem de tenir en compte que hi ha un comerç i hi ha gent que viu 

d’això, crec que no se pot prohibir el comerç de fauna exòtica, però crec que s’ha de 

regular bastant millor de lo que està regulat actualment, o millor dit, pentura no s’ha 

de regular millor, jo crec que ses lleis que tenim falta adequar-les un poc a 

l’actualitat, però hi ha bastanta cosa, el problema és que l’estat no té les eines 

adequades per posar enmarxa tot, per desenvolupar aquesta normativa, per tant 

crec que primer, s’ha de recolzar al comerç amb material divulgatiu amb una 

obligació crec, recolzar i obligar al comerç a que no poden vendre un animal sense 

un llibre d’instruccions, i jo, per l’experiència personal, vendria el llibre d’instruccions i 

fins que la persona no s’hagi mirat el llibre, no te vendria l’animal, vale? El que passa 

és que clar, és lògic, pensa que la gent compra un animal i si t’obliguen ja a 

començar a mirar coses, clar, el comerç lo que vol és vendre, és un negoci. El símil 

que els posam als escolars que venen aquí d’educació ambiental és que, els 

demanam, “escolta, quan tu te vas a comprar un ordenador, o una nintendo, què te 

donen? Te donen una caixa, te donen unes instruccions, te donen una garantia. 

Quan te vas a comprar un animal, què te donen? S’animal.” Pues aquest és el símil, 

un animal és una vida, què més que te donin unes instruccions, una garantia. Pues 

tot això ha d’estar, uns papers d’origen legal, que te posin el número de CITES 

damunt, perquè just que damunt aquesta factura te posin el número de CITES, 

aquests animals quan arriben aquí abandonats tenen una sortida molt més ràpida 

que si és un animal que no té papers, perquè un animal amb un número de CITES jo 

sí que li puc donar a un particular, adoptat, com se dona un ca o un moix. Perquè? 

Per que és un animal legal, un tio l’ha comprat legal, me l’ha cedit a jo i tu me vens a 

jo i me dius: “jo vull un lloro, pues toma, con los papeles”. O sigui faig la cesió, 

 



 

comunic a CITES aquesta persona, no hi ha cap problema, és un animal que ve, 

noltros hem fet un protocol d’adopció i l’hem donat en adopció, clar, això també ho 

feim amb espècies que no requereixen papers, no t’ho he dit abans però el donar 

animals en adopció a persones, a particulars, ho feim amb espècies no 

problemàtiques amb el medi natural i que no requereixen papers, x exemple conills 

de rata, conills, iguanes, tot i que són un CITES II també n’hem donada qualcuna 

perquè sabem que si s’escapa tampoc passa res.  

Però vaja:  

- Primer de tot obligaria al comerç a posar-se les piles en l’educació i la venta 

correcta dels animals que està venent.  

- Segon, obligaria als medis de comunicació a evitar propaganda indeguda de fauna 

exòtica, per tot mos venen serps per damunt el coll, cotxos plens d’animals que 

surten per ses finestres i... mos hem d’oblidar d’això, no podem fomentar la tinenci 

de fauna exòtica, no podem fer veure que tenir un tigre assegut al sofà a ca teva és 

una cosa normal.  

- Tercer, prohibició, evidentment hi ha moltes espècies que s’han de prohibir 

directament. És una mesura difícil, però si l’estat ho legisla es pot fer, hi ha espècies 

que no es poden tenir, mapaches, coatís i moltes espècies potencialment perilloses.  

- Quart, tots els animals que se venguin i se venguin correctament han d’estar 

identificats, tots, i sa tenda ha de vendre els animals identificats i si sa tenda no té 

els animals identificats no els pot vendre, trob que és l’única manera de quan 

s’escapa un animal o s’abandona un animal, tenir un control d’on ve aquell animal. 

Actualment és un desgavell, te venen animals, t’arriben moneies, com aquesta 

moneia que tenim per aquí, que la venien per internet amb microxip i amb uns 

papers i aquest microxip estava posat a Rumania i l’havia posat un veterinari a un 

ca, o sigui, quan se va fer l’investigació, aquest microxip constava que estava posat 

a un ca a Rumania i aquest animal arriba aquí, amb un paper d’un ca, amb un 

microxip... o sigui amb els exòtics, per lo menos de la tenda que es pugui comprovar 

l’origen d’aquells animals, per tant, obligar a identificar.  

- Cinquè, obligar a la persona que tengui aquests animals a donar al seu animal 

d’alta a un registre, igual que se fa amb els cans perillosos actualment, perquè? 

Perque si tu el tens donat d’alta a un registre, l’has de donar de baixa si se t’escapa i 

si qualque dia compareix tu pots sabre de qui és i d’on ha fuit, o sigui és fer un 

tràmit; si tu vols un animal, és un capritxo, pues tenir-lo bé, si tens un cotxo, el tens 

 



 

matriculat i el tens donat d’alta, i si qualque dia te passa algo amb aquell cotxo... 

pues amb un animal igual, o sigui obligar, hi ha espècies més complicades, però la 

majoria d’espècies es poden identificar, bé sigui amb microxip o amb anella, la 

majoria d’espècies poden venir identificades. Per tant, obligaria, crec que això és un 

requisit imprescindible si volem controlar el comerç de fauna exòtica.  

- I per acabar, sisè, fer un esforç molt important en l’educació de la gent. És a dir, jo 

no som dels que dic de prohibir el comerç d’exòtics, però sí que regular, educar i 

identificar animals i donar-los d’alta a un registre i obligar a persones que tenen 

determinades espècies, mapache i coatí, per exemple, a tenir-los amb unes certes 

condicions, o sigui, desenvolupar una llei, que digui que no els pots tenir a lloure, els 

has de tenir en una gàbia, tancats amb un pany que tu tenguis la clau del pany, amb 

una doble porta que si fugen d’aquella gàbia no puguin sortir a l’exterior. O sigui, vols 

un animal d’aquests? El pots tenir, però amb aquestes condicions. Però no, “ah no, 

és que el tenc per ca nostra...” les iguanes s’escapen perquè la gent les té, “és que 

la tenc a sa terrassa al sol, perquè li agrada molt estar al sol”, clar que li agrada estar 

al sol, però pega bot i... pues això, els animals s’han de tenir amb unes condicions i 

això s’ha de legislar i crec que fins que no tenguem un poquet més clar com s’han de 

mantenir i cuidar i de quina manera pots adquirir aquests animals pues no 

aconseguirem res perquè es compra tot de qualsevol manera, se ven tot de 

qualsevol manera i arriba tot a nes final de qualsevol manera, a nes camp o a 

noltros.  

 

Crec que s’ha de posar bastant d’èmfasis en tots aquests punts, crec que és sa via i 

després, evidentment, prohibir moltes espècies, no sé si fer llistes positives. De fet, 

fins i tot de vegades mos hem plantejat si, si en lloc de comercialitzar la tortuga de 

Florida haguéssim autoritzat quatre nuclis de cria de l’Emys orbicularis, que és el 

galapago europeo que és el nostro, i, “voleu comprar tortugues? Pues comprau 

aquesta espècie”, si s’escapa, què passa? “Pues nada, es nuestra especie”. Lo que 

passa és que clar, estàs autoritzant una espècie que en principi està protegida, però 

te planteges si hagués estat millor, jo crec que hagués estat millor. Si no la vols? 

Ideal dur-lo a un centre de recuperació perquè facin un estudi si està patològicament 

bé antes d’amollar-la i tal, si se t’escapa pues, saps que com a mínim lo que has 

introduït és una espècie que és d’aquí. Arriba un moment que arribes a pensar 

aquestes coses, però no tot és possible ni tot és possible amb totes les espècies, 

 



 

però amb algunes a lo millor... fins i tot seria plantejable fer-ho, però bueno, 

aquestes serien un poc les consideracions amb fauna exòtica, que és lo que crec 

que s’hauria de fer. Jo crec que falten eines, eines a l’estat per poder aplicar bé la 

normativa que hi ha i falta implantar un poc la normativa, tant per fer-la venir bé al 

comerç com al propietari particular, fer-li entendre que no se pot tenir de tot de 

qualsevol manera.  

Després hi ha una via que és molt difícil de controlar que és el tràfic, el tràfic és una 

cosa que genera recursos econòmics, és molt difícil de controlar i sempre en 

trobaràs, però clar, si tu controles bé el comerç, llavonces és molt fàcil sabre quins 

animals venen del comerç i quins venen de tràfic, però ara mateix és impossible. 

 

MOLTES GRÀCIES! 

 



 

4. Els NAC a la clínica veterinària 

 

Al llarg dels anys i venient el numero creixent de persones que tenen animals 

exòtics, s’ha anat desenvolupant de forma exponencial el numero de clíniques 

veterinàries que ja no només visiten animals exòtics, com iguanes o eriçons, sinó en 

ens podem trobar amb centres totalment destinats al tractament d’aquestes 

espècies. Només a la ciutat de Barcelona, podem trobar 5 clíniques veterinàries 

dedicades exclusivament al tractament d’animals exòtics. Entre ellas podem trobar la 

“Clínica Veterinària Exòtics” que porta oberta des de mitjans dels anys 90. 

 

La Diplomatura en animals exòtics, una titulació que garanteix la formació en la 

medecina d’aquests animals és molt recent. Als EEUU l’any passat es van diplormar 

per primera vegada, 8 veterinaris al desembre. Això no vol dir que els que no han 

estat diplomats fins ara no estiguin igualment capacitats per exercir la seva feina, 

sinó que fins fa poc no existia cap mecanisme de regulació o control de lo que és ser 

un veterinari d’exòtics.  

Varem contactar amb diverses clíniques veterinàries, tant especialitzades en exòtics 

com “tradicionals”, amb intencions de realitzar unes entrevistes que reflectissin 

l’opinió dels veterinaris sobre els NAC, quins problemes se’ls presentaven més 

frequentment a la clínica i d’altres. Malauradment, no varem rebre resposta de cap 

veterinari, per lo que només podem conjeturar els problemes que es troben a la 

clínica. 

Com a futures veterinàries amb interés pel món dels NAC, considerem que els 

principals problemes que es deuen presentar a consulta són de maneig i 

d’administració de fàrmacs. En quant a maneig entenem tant formes de subjectar 

l’animal, com de fer-li l’exploració física o extreure sang. L’anatomia de tots aquests 

animals difereix molt entre ells, fent impossible coneixer-les totes, només pel simple 

fet de que no hi ha atles anatòmics de tots els animàls.  

En quant a l’administració de fàrmacs i d’altres productes d’ús veterinari, el problema 

principal que pensem que es presenta és la manca d’informació, principalment per 

manca d’estudis a la literatura científica, on s’estudiin tant els efectes com la 

farmacodinàmica dels productes, fent que tingui molts riscos el tractar animals am 

càlculs aproximats o extrapolacions a partir d’altres animals. Per aquest motiu molts 

 



 

dels veterinaris que es dediquen a exòtics tenen els seuss propis valors de 

referència i les seves pròpies taules de fàrmacs. 

A continuació presentem un model de l’entrevista que voliem realitzar a veterinaris: 

1.      Quants anys fa que et dediques a la medicina d’exòtics? 

  

2.      Com et vas formar? Com ho fas per mantindre’t al dia? 

  

3.      Tens un NAC? 

  

4.      Quina opinió tens sobre la tinença de NACs? 

  

5.      Hi ha molta gent que tingui animals exòtics? Quins predominen? 

  

6.      Quina trobes que ha sigut l’evolució d’aquests animals com a animals de companyia en 

els últims anys? 

  

7.      Podries fer una petita descripció del perfil de propietari de NAC? 

  

8.      Quins tipus d’animals solen venir més a consulta? Quin és l’animal més raro que vingut 

a consulta? 

  

9.       Quines son les causes de visita més freqüents? 

  

10.   Problemes que et trobes a la pràctica diària amb els NAC? Del tipus maneig, càlcul de 

dosi, ... 

  

11.   Quins problemes es presenten a nivell de propietari? 

  

12.   Denunciaries un client que tingui un animal protegit o en perill d’extinció? T’has trobat 

mai en aquesta situació? Com vas procedir? De quin animal es tractava? 

  

13.   Documentació necessària per a la tinença d’un animal exòtic? 

  

 



 

14.   Creus que és pertinent el comerç i la tinença d’animals exòtics que només tenen la 

finalitat “d’animals de companyia”? 

  

15.   Més comentaris 

  

  

Moltes gràcies!! 

 



 

5. Els NAC a casa 

 

Cada vegada són més les persones que tenen NACs a casa. Per tal d’esbrinar el per 

què d’aquesta tendència, varem decidir fer entrevistes persones que sabiem que 

tenen NAC per que ens donessin la seva opinió. 

 

Entrevista a C. Arija: 

¿Qué NAC tienes?  

Una iguana verde, dos tortugas de tierra (carbonarias), dos hurones y una serpiente 

del maíz. 

  

¿Como lo conseguiste?  

Por diversas vías: los hurones fueron víctimas de malos tratos en una tienda de 

jardinería donde se encontraban a la venta (hacinamiento, condiciones de 

insalubridad, montas constantes de un macho adulto a una hembra muy joven que 

no tenía medios para defenderse de él, mordeduras, etc.). En el mismo 

establecimiento encontramos a una de mis dos tortugas carbonarias con un grado 

altísimo de desnutrición, neumonía, hipovitaminosis A, plastrón blando y hundido así 

como una enorme debilidad. Tras la correspondiente denuncia, me llevé a los 

animales que estaban peor (los dos hurones y la carbonaria) para que tuvieran 

asistencia veterinaria y una vida digna. La iguana fue encontrada en un contenedor 

de basura, donde imagino que sus dueños cansados de ella la habían tirado dentro 

de una caja de cartón. Se encontraba hipotérmica (hablamos de noviembre en 

Madrid), descalcificada, muy delgada, con signos de gota en las articulaciones de los 

dedos y una zona del hocico quemada. La serpiente la acogió un amigo mío 

veterinario ya que su dueña, una chica que la compró, ya no quería tenerla. Él viaja 

mucho por cuestiones laborales de modo que nosotros la hicimos un hueco en casa. 

Por último, la segunda de las tortugas carbonarias la he adquirido en una feria de 

terrarios y reptiles para que la primera de las dos carbonarias no estuviera sola ya 

que cuenta con un terrario inmenso y es muy interactiva. 

  

 

 

 



 

¿Qué te llevó a escoger un NAC? ¿Por qué escogiste esta(s) 

especie(s) en concreto?  

Lo que me llevó a tener estos animales fueron las circunstancias y, naturalmente, no 

los escogí por ser de una u otra especie sino por necesitar ayuda. En otra situación, 

jamás habría tenido a ninguno de ellos pero tenía dos opciones: mirar para otro lado 

o implicarme. Y a pesar de todas las dificultades iniciales, puedo decir con orgullo 

que los cuatro que tenían problemas de salud y/o psicológicos (agresividad y terror a 

los humanos fundamentalmente) se han recuperado y, aunque sea en una casa, 

están pudiendo vivir dignamente. 

  

¿Te informaste antes de tenerlo? ¿Cómo obtuviste la información?  

Me informé sobre la marcha y aún hoy sigo haciéndolo, para estar al tanto de 

cualquier innovación que pueda mejorar la vida de estos animales se a nivel 

alimentario, de enriquecimiento ambiental, etc. La mayor parte de la información la 

obtuve a partir de libros y publicaciones de las asociaciones de cuidadores de Zoos 

y Acuarios (ibéricas, europeas y americanas) ya que soy Zoóloga y laboralmente me 

encuentro próxima al sector. También he contado con el asesoramiento de criadores 

de algunas de las especies a través de foros. 

  

¿Sabes si es necesario tener los papeles del animal? ¿Los tienes?  

Estoy al tanto de la legislación vigente y me ajusto a ella en la medida de lo posible. 

Aunque las circunstancias hacen que la iguana no cuente con ningún papel. 

  

¿Qué problemas te encuentras en la vida diaria con tu animal? 

Ninguno a día de hoy aunque al recoger a la iguana (ya teníamos a los hurones y la 

primera carbonaria) tuvimos que mudarnos a una casa más grande y con una 

inmensa terraza (ático) donde los reptiles puedan tomar el sol en primavera y 

verano, y los hurones corretear. El único “problema” surge a la hora de viajar: las 

luces, los calentadores y humidificadores cuentan con temporizador de modo que 

todo funciona sin nuestra presencia pero los reptiles comen fruta y verdura fresca 

por lo que deben ser alimentados diariamente por alguien que se encargue de ello si 

nosotros no estamos. Aunque tenemos la gran suerte de contar con varias personas 

que nos hacen ese favor siempre que es necesario. 

  

 



 

¿Vas al veterinario regularmente? ¿Has tenido que ir alguna vez?  

Por mi trabajo, tengo varios amigos veterinarios que se encargan de la salud de mis 

chicos, incluyendo la vacunación periódica y la desparasitación de los hurones. Los 

chequeos rutinarios los hago yo misma así como las curas, cuando han sido 

necesarias, ya que además permiten voluntariamente su manipulación, cura de 

heridas, cortes de uñas, etc. (salvo la serpiente que aún está en período de 

desensibilización y aprendizaje) Sólo con la primera carbonaria tuve que acudir a 

una clínica veterinaria (ajena a mis veterinarios habituales) debido a su gravísimo 

estado. 

  

¿Tiene chip el animal?   

Los hurones sí. 

  

¿Tiene acceso al exterior?  

Todos acceden a la terraza del ático aunque siempre con supervisión, a pesar de 

que éste se encuentra preparado “a prueba de animales” para evitar caídas o 

escapes. Cuando hace buen tiempo además, llevamos a los hurones y las tortugas a 

un parque cercano o al Retiro. 

  

¿Te has encontrado nunca con problemas de transporte, problemas sociales?  

No he tenido problemas de transporte ya que siempre que nos movemos a algún 

sitio con ellos lo hacemos en nuestro coche. Problemas sociales tampoco, aunque sí 

cierta incomprensión. Más de una persona al entrar en mi casa ha protestado ya que 

“huele a animal” (fundamentalmente a hurón) o ha pretendido que sacáramos a los 

chicos para acariciarlos como si fueran una atracción de feria o un perrito. 

  

¿Qué te aporta tu animal?  

Me lo dan todo. Me hacen feliz y me hacen estar orgullosa de no pertenecer a ese 

colectivo que permanece indiferente ante el sufrimiento ajeno. Es un privilegio llegar 

a casa y ver tantas caras pendientes de ti, tantos ojos que se alegran de verte, tanta 

gente que te espera. Especialmente me hace sentir bien ver a aquellos que llegaron 

tan malitos o con tantísimos miedos y que ahora se encuentran bien de salud y 

confían en nosotros. 

  

 



 

¿Te preocupa el riesgo de transmisión de enfermedades, que te ataque u otros 

problemas de salud relacionados con tu mascota?  

No, en absoluto. Conozco todos los riesgos sanitarios asociados a cada una de las 

especies y las medidas de profilaxis. He sufrido mordeduras, rabazos y otras 

agresiones en las primeras etapas de habituación de los animales que vinieron en 

peores condiciones, pero sólo son respuestas normales al miedo. Ya no hay miedo, 

por lo tanto tampoco hay agresividad. El único de nuestros chicos con el que 

siempre hay que mantener ciertas precauciones es la iguana ya que por su peso y el 

tamaño de sus garras, puede producir desde arañazos a profundos cortes que se 

infectan con facilidad. Por ello, contamos con una chaqueta de tela fuerte para 

trasportarla o realizar cualquier actividad que se salga de lo normal y pueda 

desembocar en movimientos no previstos. 

 

Entrevista a M. Millanes: 

 

Quin NAC tens?  

Jerbo de Mongòlia (Meriones unguiculatus) 

  

Com el vas aconseguir?  

Li van criar a una companya de la classe i me’n va regalar dos. 

  

Què et va portar a escollir tenir un NAC? Per què vas escollir aquesta espècie 

en concret?  

No és que volgués tenir un NAC, però dels animals que podien entrar a casa els 

rosegadors eren els més factibles. Vaig agafar aquest perquè me’l donava algú de 

confiança i que em va explicar tot el referent al maneig de l’espècie, a més els vaig 

agafar joves. Un punt clau per la família era que és una espècie de rosegador que fa 

molt poca olor. 

  

4.    Et vares informar abans de tindre’l?  D’on vares treure l’ informació?  

Sí, de la noia que me’l va donar, Webs... 

  

5.    Saps si és necessari tindre els papers de l’animal? Els tens?  

Sí, no es necessari i no els tinc. 

 



 

  

6.    Quins problemes et trobes a  la vida diària amb el teu animal?  

Cap que no em comportés un altre animal (comprar menjar/habituallament/netejar) 

  

7.    Vas al veterinari regularment?  

Has agut d’anar-hi alguna vegada? No, no hi he anat mai 

  

8.    Tens l’animal xipat?  

No 

  

Té accés a l’exterior?  

No (com a molt al balcó/terrassa particular però amb la meva supevisió) 

  

10. Has tingut problemes de transport? Socials?  

No. No. 

  

11. Què t’aporta aquest animal?  

Un anima més a la llar, una responsabilitat, una mica de companyia altruista (i ànims 

per seguir amb la carrera). 

  

12. Et preocupa el risc de transmissió de malalties/que t’ataqui i d’altres 

problemes de salut relacionats amb la teva mascota?  

No massa 

 

M. Rigo: 

1.    Quin NAC tens? 

Un eriçó africà (Atelerix albiventris) 

  

Com el vas aconseguir 

El vaig comprar a un criador andalús, per internet. 

  

 

 

 



 

Què et va portar a escollir tenir un NAC? Per què vas escollir aquesta espècie 

en concret? 

Sempre m’han agradat els animals en general i, tot i que a casa sempre hem tengut 

cans, de petita també havia tengut hàmster i algun conill, però també m’hauria fet 

gràcia tenir iguanes i altres. 

El fet d’estar visquent fora de casa a causa dels estudis em va fer plantejar adquirir 

algun animal que fos fàcil de tenir a un pis i fàcil de transportar. Un dia vaig sentir 

que hi havia gent que tenia eriçons com a animals de companyia i em va fer gràcia, 

sempre m’han agradat els eriçons i em vaig informar una mica sobre el tema, també 

em vaig mirar una mica el tema avions i em vaig decidir a comprar-ne un. 

  

Et vares informar abans de tindre’l?  D’on vares treure l’ informació? 

Si, em vaig informar a través de pàgines web de criadors i foros d’altre gent amb 

eriçons. 

  

Saps si és necessari tindre els papers de l’animal? Els tens? 

Al moment d’adquirir-lo el criador em va proporcionar la factura de compra i el 

document de cessió, juntament amb la cartilla sanitària de l’animal. 

  

Quins problemes et trobes a la vida diària amb el teu animal? 

Un dels majors problemes és que no existeixen dietes formulades específicament 

per aquests animals i les que hi ha al comerç no són adequades. Aquest és un dels 

majors problemes que et trobes, ja que has de donar pienso d’altres espècies i ho 

has de suplementar per evitar carències. 

  

Vas al veterinari regularment? Has agut d’anar-hi alguna vegada? 

Des que tenc l’eriçó he intentat dur-lo al veterinari una vegada a l’any, per fer-li una 

mica de revisió i controlar que tot més o manco vagi bé. 

De moment he de dir que tenc la sort de no haver-hi hagut d’anar per cap urgència ni 

cap problema greu. 

  

Tens l’animal xipat? 

No 

  

 



 

Té accés a l’exterior? 

No 

  

Has tingut problemes de transport? Socials? 

Amb els avions. Ja en el moment d’adquirir-lo em vaig informar amb les companyies 

aèries. De totes les disponibles per viatjar a Mallorca no totes et deixen transportar 

aquest tipo d’animals, quan el vaig comprar només n’hi havia una, Air Europa. Tot i 

això, encara que sigui un animal que pesa menys de 6kg, ja em varen dir que 

l’hauria de transportar dins la bodega perquè dins la seva normativa aquesta espècie 

no està inclosa i totes les no incloses, van a bodega. Què va passar? Que el primer 

dia que havia de volar em van dir que no em recomanaven que el ficàs a bodega 

perquè era massa petit i em varen haver de donar un permís especial per poder-lo 

dur a damunt, amb jo, a la cabina de passatgers. Des d’aquest dia sempre igual, 

negant-me a ficar-lo a la bodega, amb problemes per viatjar, mai m’han volgut fer 

cap paper ni cap permís especial ni res per poder viatjar. I al final, he seguit el 

consell que em va donar un dia una de les treballadores, que com que és un animal 

petit, el transportés d’amagat i ara és el que faig. D’aquesta manera puc viatjar amb 

el meu animal sense tenir problemes amb la companyia ni haver de fer papers, ni 

res. 

Problemes socials mai, més aviat tot lo contrari, quan la gent et veu amb un animal 

així els sol fer gràcia i t’acribillen a preguntes sobre les seves necessitats, on l’he 

comprat, etc. 

  

Què t’aporta aquest animal? 

Sobretot el que més m’aporta és companyia. 

  

12. Et preocupa el risc de transmissió de malalties/que t’ataqui i d’altres 

problemes de salut relacionats amb la teva mascota? 

No 

 

 

 

 

 

 



 

M. Vilarrassa 

 

1. Quin NAC tens? 

Una cacatúa 

 

2. Com el vas aconseguir? 

La heredé de mi abuela.   

 

3. Què et va portar a escollir tenir un NAC? Per què vas escollir aquesta 

espècie en concret? 

La verdad es que siempre he sido más de perros, me gustan los animales sociables, 

que interactúan y con los que puedes hacer cosas. Al morir mi abuela me dijeron 

que había heredado a Copito de nieve y enseguida le cogí cariño. A raíz de eso me 

empecé a interesar en el mundo de las grandes aves. 

 

4. Et vares informar abans de tindre’l? D’on vares treure l’ informació? 

Copito de nieve venía con una libretita escrita a mano con instrucciones de mi 

abuela. Todavía la conservo, es preciosa con su caligrafía de pluma. De momento 

nunca se ha puesto enferma así que no la he llevado nunca al veterinario...  

 

5. Saps si és necessari tindre els papers de l’animal? Els tens? 

Ese es un tema que me preocupa bastante. Copito de nieve llegó indocumentada. 

Supongo que mi abuela nunca imaginó que las mascotas también necesitan 

"pasaporte". 

 

6. Quins problemes et trobes a la vida diària amb el teu animal? 

Me vuelve loca con la limpieza. He probado diferentes tipos de jaula y aún así 

siempre es lo que más me cuesta. Entre plumas, cagarros y comida tirada, nunca 

consigo que tenga su "cuarto" ordenado.  

 

7. Vas al veterinari regularment? Has hagut d’anar-hi alguna vegada? 

De momento no, y cruzo los dedos para que mi pequeña esté sana durante mucho 

tiempo. Además, tengo miedo de que si le pasa algo a Copito y la llevo al veterinario 

me la secuestren o me venga un inspector de la policía por tenerla sin papeles. 

 



 

 

8. Tens l’animal xipat? 

No. 

 

9. Té accés a l’exterior? 

Sí. Todas las mañanas la saco a la terraza a tomar el aire y hacer vida social con los 

pájaros que anidan en los árboles de alrededor. 

 

10. Has tingut problemes de transport? Socials? 

No la muevo de casa. Llegó ya acomodada en su jaula. Sociales un poco por lque 

me limita a la hora de irme de vacaciones, pero tampoco soy una persona muy 

movida así que nos adaptamos bastante bien las 2. 

 

11. Què t’aporta aquest animal? 

Belleza. Paz. Compañía. Complicidad.  

 

12. Et preocupa el risc de transmissió de malalties/que t’ataqui i d’altres 

problemes de salut relacionats amb la teva mascota? 

En principio no porque en mi escalera nadie más tiene aves de este tipo así que me 

imagino que la gripe aviar y esas cosas no se transmitirá entre especies diferentes 

no? O, ahora que lo pienso, ¿cuando la saco a ventilarse la estoy exponiendo a virus 

de las cotorras, las palomas y los gorriones? 

  

 

Varem enviar les preguntes per correu electrònic, ja que avui en dia pràcticament 

tothom està familiaritzat amb l’internet, i varem pensar que la gent participaria més 

d’aquesta manera que no amb una entrevista personal, que sempre porta més 

temps. El desavantatge d’això ha estat que han contestat menys persones de les 

que inicialment varem contactar. 

 

Estem molt contentes amb el resultat de les entrevistes, ja que hem obtingut 

informació de persones que varen obtenir els animals de formes totalment diferents. 

Una d’elles té un gran número de mascotes, principalment rèptils, recollits del carrer 

o rescatats d’una botiga que els tenien en males condicions. 

 



 

D’altre banda, tenim l’exemple d’una persona que els va rebre d’un altre propietari, 

com una cesió.  

També tenim un cas de compra d’un NAC, en aquest cas un eriçó a un criador, i per 

últim, tenim el cas d’una senyora que va heredar una cacatúa. 

El fet de que aquests animals tinguin origens tant diversos ens dona més 

perspectiva sobre lo que és la tinença d’aquests animals. La persona que va 

comprar l’eriçó es va informar abans de tindre’l, a diferència de la resta 

d’entrevistats, que han anat cercant informació un cop ja tenien l’animal. 

 

Anàlisi de les respostes: 

1.- Per lo general, predominen els mamífers. 

2.- Venen d’origens molt diversos, des d’animals comprats fins a heredats o 

rescatats d’unes males condicions de vida. 

3.- 3 dels entrevistats no volien tindre un NAC de forma especial, però un cop es van 

trobar a la situació, van estar d’acord amb ella. 

4.- La gent, per lo general, no s’informa prèviament sobre els animals que tindrà a 

casa. També s’ha de destacar que l’origen d’alguns d’ells no és una decissió 

personal dels propietaris. 

5.- Per lo general, els entrevistats estan informats sobre els requeriments legals de 

tindre els seus animals, encara que la propietària de la cacatúa ho desconeix. 

6.- Els problemes principals que es troba la gent són de maneig, tant a nivell 

d’alimentació com d’aclimatació de l’animal. Ens agradaria destacar el cas de la 

persona que es va trobar l’iguana a un container i que, per tal de poder oferir-li les 

millors condicions de vida, va decidir canviar de domicili per que l’animal pogués 

comptar amb una zona d’exposició al sol. 

7.- Només dos persones han proporcionat atenció veterinària a la seva mascota, mai 

per urgència, excepte en els casos dels animals recollits del carrer.  

8.- Els únics animals que porten xip posat són les fures de la persona que les va 

recollir. 

9.- Els animals no surten del domicili, més que per anar a terrases o balcons i 

sempre sota supervisió. 

10.- La única persona que s’ha trobat amb problemes a causa del seu animal és la 

propietaria de l’eriçó, que s’ha trobat amb dificultats per enfilar-se a l’avió. D’altra 

 



 

banda, la persona propietària de les fures comenta que la gent que entra al seu 

domicili es queixa de l’olor a animal. 

11.- Totes les persones entrevistades destaquen del seu NAC la companyi que els 

ofereixen. 

12.- Ningú no està especialment preocupat pel risc de transmissió de malalties per 

part del seu animal. L’única persona que ho té en compte és la que te una iguana de 

grans dimensions, que comenta que pot causar esgarrepades de forma involuntària. 

A més, és la única persona que sembla estar informada sobre els riscos sanitàris de 

tindre aquests animals. 

 



 

6. Enquesta 

A l’hora de realitzar aquest treball varem decidir fer una enquesta per saber una 

mica l’opinió del públic en general sobre aquests animals. Seguidament exposem els 

resultats d’aquesta enquesta, de la qual hem aconseguit un total de 155 respostes: 

 

Quants anys tens?   

 

Menys de 18 

anys 
 

6 4% 

De 19 a 30 anys  63 41%

De 31 a 50 anys  12 8% 

Més de 51anys  5 3% 
 

La majoria dels enquestats tenen una edat compresa entre els 19 i els 30 anys. 

Bàsicament l’explicació d’aquest fet és perquè nosaltres també estem incloses dins 

aquest rang, per tant, la majoria de gent propera amb la que ens relacionem, 

concorda amb aquest fet. Tot i així, hem intentat que l’enquesta arribés al major 

nombre de gent per poder tenir representació de totes les edats. 

 

Tens un NAC?  

 

Si 22 14% 

No 13386% 
 

Amb aquesta pregunta veiem quin percentatge de la gent entrevistada poseeix un 

d’aquests animals. Com es veu a la gràfica, és una minoria la població que té 

aquests animals de companyia. 

 

 

 

 

 



 

 

En cas de no tenir-ne, t’agradaria?  

 

Si 46 30% 

No 99 64% 
 

De les persones que actualment no tenen un NAC, ens hem trobat amb que menys 

de la meitat de les que han contestat l’enquesta en voldrien. Les possibles raons per 

aquest resultat s’exposen a continuació.  

 

Quin atractiu els hi trobes? O no els hi trobes? 

Atractiu: 

Hi ha un gran número de persones que troben com a atractiu principal el fet de que 

siguin animals diferents, especials, únics, que no estan tant vists (així no te canses 

tant ràpid, arriben a dir).  Estimulen la curiositat de la gent, es troben amb menys 

freqüència, són més colorits i cridaners. Es fa servir el terme “més macos 

visualment” referint-se a la varietat de colors de les psitàcides i a les iguanes i serps 

que són interesants pels mosaics de la pell. Ens crida l’atenció el fet de que es facin 

servir termes com xulo o guai per referir-se als NAC. 

 

També es troba que poden fer companyia com qualsevol altre animal domèstic. 

Una contradicció curiosa és el fet de que hi ha gent que roba atractiu el fet de que 

necessitin cuidats especials. En canvi, n’hi molts altres que consideren tot el contrari, 

que part de l’atractiu consisteix en que són petits i fàcils de cuidar, ideals per gent 

que no tingui temps o espai a casa. D’altra banda, es destaca que no han de sortir a 

passejar, pel que donen menys feina. 

 

Algú vol tindre un NAC específic, com són el cas d’una fura i una tortuga, la fura per 

recomanació d’unes amistats i les tortugues perque es consideren molt “innocents i 

bufones”. 

També ens hem trobat amb casos de gent que en volen tindre pel sol fet de que són 

animals, com un gos, un gat, pues un NAC. 

 



 

 

Hi ha gent que troba que els NAC són molt interessants, però que al mateix temps 

sent una contradicció en vers la tinença d’aquests animals, ja que el tenir-los suposa 

que no es trobin al seu ambient habitual, i és possible que els animals no estiguin 

bé. Sembla contradictòria l’opinió d’algunes persones, que volen tindre NACs a casa, 

però a l’hora opinen que: “ Més que atractiu, els respecto i m'interessa conservar-los” 

o “són animals salvatges i als que ens agraden els animals salvatges ens agrada 

poder-los gaudir de més aprop”. 

 

No atractiu: 

Molta gent considera que el seu lloc no és l’interior d’una casa, que el fet de que 

provinguin d’altres llocs fa que no puguin expressar-se amb naturalitat, no puguin 

desenvolupar el seu comportament. Similar a aquest cas són aquelles persones que 

consideren que al no haver estat domesticats des de fa més temps, són més porucs 

i hi ha més risc d’atacs. Dins del tema interaccions, ens crida l’atenció el fet que la 

gent destaqui que no aporten res, i que no els pots ensenyar a fer coses o jugar amb 

ells. Es comenta que són menys expressius que les mascotes habituals. 

De la mateixa manera que a l’apartat anterior un dels atractius que es troba és el fet 

de que siguin diferents, també hi ha gent que considera que això és un 

desavantatge, ja que es tracta d’animals més delicats, i consideren que és possible 

que el veterinari no sàpiga com actuar. A més hi ha persones que consideren que hi 

ha una important falta d’informació sobre el cuidado i manteniment d’aquestes 

espècies, fent que no sigui aconsellable tindre’n. Troben negatiu el fet de que portin 

tanta feina, que siguin tant dependents del propietari. 

A més, es destaca que per poder mantindre l’animal en les condicions adients s’ha 

de fer una major despesa econòmica. 

 

Hi ha gent que no li agrada el fet de que els animals exòtics hagin d’estar engabiats, 

ja que consideren que no són feliços en captivitat, que no és el seu medi natural, i 

que per tant tenen menors possibilitats de desenvolupar la seva conducta natural.  

Altres no en volen tindre per considerar-los animals perillosos. 

Com a tot arreu, ens hem trobat amb gent que no vol NACs no pel fet de ser NAC,  

 



 

sinò perque no els agraden els animals en general. 

Hi ha gent que critica la tinença de NACs, per considerar que tot això és una moda 

simple, que passarà a l’historia abans o després. 

 

Quin NAC tens o t’agradaria tenir?  

 

Rèptil 21 14% 

Au 20 13% 

Mamífer 68 44% 

Altres 12 8% 
 

Com es veu en el gràfic, la majoria de la gent enquestada contesta que, en cas de 

tenir un NAC preferiria tenir un mamífer abans que altres grups d’animals. 

 

Especifica l'espècie en concret: 

Quin NAC tens o tendries?
Peix
3%

Tortuga
5%

Eriçó
16%

Fura
8%

Conill
5%

Psitàcida
18%

Iguana
14%

Altres mamífers
19%

Altres aus
4%

Altres rèptils
8%

Peix

Tortuga

Eriçó

Fura

Conill

Psitàcida

Iguana

Altres mamífers

Altres aus

Altres rèptils
 

Aquesta pregunta ha duit a confusió i només ha estat contestada correctament per 

77 persones. Algunes de les persones han contestat animals domèstics com gossos 

i gats; aquestes respostes no les hem comptabilitzat. A diferència de gossos i gats sí 

que hem comptabilitzat les respostes de conills, per exemple, que, tot i que són 

animals domèstics des de fa molts anys, hi ha gent que els considera exòtics i hi 

podria haver la confusió de si és o no un NAC.  

 

 

 



 

Coneixes algú que tengui NAC's?  

 

Si, algunes 

persones 
 

11071%

Si, moltes 

persones 
 

21 14%

No  22 14%

NS/NC  2 1% 
 

La majoria de gent enquestada té algun conegut/da amb NAC. 

 

Quina opinió tens sobre la tinença de NAC?  

 

Em sembla perfecte  1711%

M'és igual, que 

facin el que vulguin 
 

4328%

No hi estic d'acord  4227%

Altres  3825%
 

Les respostes a aquesta pregunta estan molt igualades, la majoria de gent no hi està 

d’acord o els és igual o tenen altres opinions.  

 

Si a la pregunta anterior has contestat altres, explica-ho 

Les respostes de les persones que a la pregunta anterior han optat per l’opció altres 

són bastant variades. A continuació deixem reflectides algunes d’elles: 

S’estableixen diferències en l’opinió sobre la tinença en funció de l’espècie sobre la 

que estem parlant. En general, es considera millor tindre mamífers o aus que rèptils. 

La gent mostra una especial reticència a acceptar la presència d’espècies que 

puguin resultar perilloses, com animals verinosos o que arribin a un gran tamany. 

També es fa referència a l’origen de l’animal. S’accepta amb més facilitat el fet de 

que l’animal vingui regalat d’un altre particular o comprat directament al criador, que 

un animal comprat a “les rambles” o provinent del mercat negre. 

 



 

Algunes persones estableixen diferències entre el propietari. No es té la mateixa 

consideració d’una persona que el tingui per capritxo, que es considera més 

probable que el tingui en males condicions, que una que ho faci amb plens 

coneixements de lo que implica tindre aquest animal i estigui disposat a sacrificis pel 

benestar dels seus animals 

. 

Per lo general, la gent no troba que sigui un problema el fet de que altres tinguin 

aquest tipus d’animals, sempre i quan els tinguin en les condicions adients. El 

problema és si els propietaris d’aquests NAC poden subministrar les condicions 

necessàries pel seu animal, tant per desconeixement com per impossibilitat 

econòmica o pràctica. 

 

Algunes persones comenten que s’hauria de regular la tinença d’aquests animals 

amb una legislació més clara, i n’hi ha que fins i tot plantegen la necessitat de fer 

“proves” a la gent que vulgui tenir aquests animals. Del mateix estil és la proposta de 

que es realitzin cursos formatius per la gent que vulgui tenir NACs, per evitar 

l’aparició de malalties per un manteniment o alimentació deficients.  

Hi ha gent que pensa que no s’haurien de tenir aquest tipus d’animals pel sol fet 

d’haver de treure’ls d’un entorn que els és familiar o natural.  

 

Coneixes la legislació existent sobre els 

NAC? 
 

 

Si 9 6% 

No 14493% 
 

És abrumadora la quantitat de gent que desconeix la legislació existent per aquests 

animals. A més, si comparam amb la gràfica de les persones que tenen NAC, podem 

comprovar que la majoria d’ells desconeixen aquesta legislació. 

 

 

 

 



 

 

 

Quins problemes creus que es poden produïr a partir dels NAC? 

 

És interessant el fet que la majoria de la gent consideri perillosos els NAC pels 

problemes ecològics que poden comportar. Això fa pensar que la gent sí que més o 

menys coneix una mica tot aquesta problemàtica.  

També hi ha un alt percentatge que creu que poden portar a problemes sanitaris, i 

no van tan mal encaminats, ja que molts d’aquests animals poden transmetre 

malalties als humans, sense anar més alluny, una tortuga i la majoria de rèptils 

poden ser portadors de Salmonella. 

 

Si a la pregunta anterior has marcat la casella "Altres", quins altres? 

Una de les coses que es comenten més sovint és el fet de que moltes d’aquestes 

espècies hagin sigut obtingudes per comerç il·legal. A més, el fet de que sigui tràfic 

il·legal implica que no estigui regulat, per lo que molts dels animals que arriben estan 

malalts, en molt males condicions i fins i tot morts o com a portadors de malalties 

contagioses. 

Dins dels riscos sanitaris es comenta la transmissió de malalties, tant cap a altres 

animals com a persones, el fet de que, en cas d’animals grans o agressius puguin 

fer mal amb mossegades o esgarrapades, fins i tot no intencionades. 

La principal problemàtica ecològica que la gent es planteja és l’efecte que poden 

tenir animals que van ser comprats per el simple fet d’una moda o per capritxo, i que 

un cop descoberta la feina que porten, la gent els abandona, amb un greu efecte 

sobre la fauna autòctona.  

 

Sembla sorprenent que una persona en concret es plantegi el problema que poden 

 



 

causar aquests animals a nivell d’accés a botigues. “Por ejemplo hay normas de "no 

entrar perros" en los comercios, etc, pero y una iguana o un erizo?” 

Un problema que no és directament derivat dels NAC, sinó de la seva presència a la 

nostra societat és l’educació sociocultural que estan rebent les noves generacions, 

aprenent que la natura està al nostre abast i som lliures de fer i desfer, decidir què 

fer amb els animals i on els volem tindre. 

 

Quan la gent pensa en problemes econòmics ho relaciona principalment amb el 

mercat negre i les despeses que ha de realitzar cada persona per el correcte 

manteniment, tant per despeses de veterinari com d’aclimatació a domicili de la seva 

mascota. 

Hi ha gent que no considera que els NAC causin cap problema, ni econòmic, ni 

sanitari, ni social, ni... 

 

També es comenten els problemes de convivència, com en cas de que serps o 

aranyes s’escapin. No han de ser necessariament espècies verinoses o perilloses 

per a l’èsser humà o altres animals. Es mencionen els problemes jurídics, però la 

resposa no és més detallada, pel que no sabem a quin tipus de problemes es 

refereixen. 

 



 

7. Els NAC a la premsa 

 

L’existència dels animals exòtics i els problemes que se’n deriven fa temps que es 

veu reflectida a la premsa. A continuació presentarem un resum de vàries notícies 

que hem recollit de diversos diaris nacionals: “La Vanguardia”, “El Pais” i “20 

minutos”. Encara que considerem que 20minutos pot ser poc riuorós en ocasions, hi 

ha notícies que ens han cridat l’atenció i que no hem pogut trobar a altres mitjans de 

comunicació. A l’annex es poden consultar les notícies complertes. 

 

La Vanguardia, 22/02/2008 

Hallan iguanas, pitones, una piraña y un caimán en el piso de un detenido por 

un robo en Barcelona. Es tracta d’una troballa casi casual, per la que els mossos 

d’esquadra van trovar vàries espècies d’animals provinents del tràfic ilegal un iaco i 

una iguana que havien sigut robades recentment. Els altres animals eren una pitó 

albina, un caimà, dos tortugues de terra, dos pitons reials, una culebra, un amazona i 

una piranya. 

La Vanguardia, 30/09/2008 

Medi Ambient pone a la venta 315 animales salvajes. Són animals que estan en 

exhibició al parc Aqualeón, però que en realitat pertanyen a la Generalitat, que els va 

comprar quan el parc es va declarar en bancarrota. Els animals a la venda són, entre 

d’altres, zebres, llames, lleons i un tigre. 

La Vanguardia, 23/07/2010:  

Hallada una iguana de más de un metro en un bosque de Girona. Es va portar a 

un centre de recuperació després de ser trobat per uns boletaires. Es creu que 

l’animal va ser abandonat per el seu propietari al agafar unes dimensions tant grans. 

L’abandonament d’animals exòtics al medi natural és il·legal i està penada per llei. 

La Vanguardia, 14/02/2008:  

Nicaragua exporta animales exóticos a Estados Unidos y a Europa como 

mascotas. Les espècies més comunment exportades són boa comú, iguana verda, 

caimà i cargol reina. També es poden trobar granotes d’ulls vermells i aus. Les 

explotacions de les que surten els animals estan controlades per les autoritats i el 

seu comerç és, en principi, completament legal. 

 

 



 

 

La Vanguardia, 10/07/2009:  

Los Mossos interceptan en Salou un león mientras era paseado por su dueño 

como si fuese un perro. Aparentment, l’animal havia estat comprat a un circ quan 

era un cadell, i havia anat canviant de mans amb el temps. L’animal vivia dins un 

magatzem pertanyent al actual propietari de l’animal, que el passejava amb una 

corretja de gos per la ciutat. Un dels propietaris es va voler desfer de l’animal en 

veure que arribava a menjar 3 pollastres i seguia amb gana. 

 

La Vanguardia, 25/09/2007:  

Capturado un caimán de 70 centímetros en el río Besós. El rèptil, de l’espècie 

Caiman crocodylus va ser portat al CRARC. La sospita és, una vegada més, que el 

propietari de l’animal, impresionat pel tamany que l’animal estava agafant, va decidir 

alliberar-lo en una zona que considerava adient. És el segon caimà que s’ha detectat 

a territori català. El primer es va trobar fa un any al parc de Collserola 

La Vanguardia, 27/09/2007:  

Unos obreros capturan una piraña tropical de 17 centímetros en un estanque 

de Montcada. Es tractava d’un exemplar de piranya vermella (Serrasalmus 

nattereri), espècie característica de zones tropicals.  

La Vanguardia, 15/01/2008:  

Capturan una "boa constrictor" de dos metros en campo de cultivo cerca del 

Ebro. L’animal es va detectar a Zaragoza, gràcies a que un ciutadà va detectar la 

presència de l’animal. L’origen més probable de l’animal és novament el comerç 

il·legal i el posterior abandonament del propietari en veure les dimensions que pot 

arribar a agafar l’animal. 

La Vanguardia, 09/09/2010:  

Localizan una serpiente pitón en una peluquería de Sants. Aquesta mateixa 

setmana, van recuperar un llangardaix barbut i una serp rei a la província de 

Barcelona. Si es logra identificar els propietaris, poden ser denunciats per no complir 

les mesures de seguretat necessàries per l’allotjament d’aquests animals. La 

Vanguardia, 09/06/2003:  

Alerta en tres estados de EE.UU. por un brote de viruela del mono. És una 

varietat de la verola que no s’havia manifestat mai al continent americà. La sospita 

principal de l’entrada d’aquest virus és per el comerç de gossets de les praderes 

 



 

importats al país per la seva venda com a mascotes. Aquests animals s’han convertit 

en unes mascotes molt demandades en els últims anys, degut al seu aspecte divertit 

i al petit tamany que tenen. 

El País, 04/10/2010:  

Serpiente de compañía. Fa un reportatge sobre un home que té a casa una Python 

molurus, o pitó de la India albina. El jove, de 21 anys, expressa la seva admiració 

pels rèptils des que era molt jovenet. L’animal viu dins un terrari, però per les nits el 

deixa sortir a voltar per la seva habitació. 

El País, 03/09/2010:  

El varano del verano. En aquest reportatge s’explica amb més detall l’experiència 

que van tindre a finals de l’estiu de 2010 en trobar-se aquest animal. Aparentment, 

poc temps abans també es van trobar una pitó. L’hipòtesi més probable és que els 

propietaris de l’animal no van saber què fer amb ell en apropar-se l’estiu i el van 

abandonar, per tal de que es busqués la vida. L’animal semblava adaptat a la vida 

amb persones i no va atacar en cap moment.  

20 minutos.es, 14.02.2008:  

Andalucía prohíbe cocodrilos, arañas y leones como mascotas. Es donen sis 

mesos de plaç per als propietaris d’aquests animals que informin a les autoritats de 

que en tenen i l’administració els dura a llocs adients.  També queden prohibides 

boes, micos, considerant que aquests animals no poden rebre el calificatiu de 

mascotes. Tampoc es poden tindre mamífers d’espècies salvatges o insectes 

verinosos. 

20minutos.es 12.05.2009:  

Ingresado grave un hombre tras ser mordido por su serpiente de cascabel en 

Madrid. El propietari de l’animal va quedar ingressat a la UCI d’un hospital de 

Madrid després que la seva mascota el mosegués. 

elperiodico.com, 04/01/2011: 

Siete especies de loros y cotorras se adaptan a la vida en Barcelona: La cotorra 

argentina és l’animal més habitual, però també s’han vist cacarues i arantigues. En 

total, set espècies de psitàcids s’han implantat a la ciutat. La presència de les 

cotorres argentines es deixa notar a Barcelona des de fa dos decades. També hi ha 

constància de la presència d’altres ocells, com agapornis i carolines, però no hi ha 

indicis de que s’estiguin establint a la ciutat.  

 

 



 

 

diariodemallorca.es,24 /08/ 2008: 

Coatíes en la Serra de Tramuntana. El COFIB�alerta del peligro que supone 

liberar especies exóticas en un ecosistema tan frágil como el mallorquin. Avui 

en dia és freqüent trobar un grup de coatís, petits mamífers omnívors voltant per l’illa 

de Mallorca. El problema de les espècies importades és  més greu a llocs com les 

illes, ja que els seus ecosistemes tenen un equilibri més fràgil. Se sospita que 

aquests coatis hagin accedit a l’ecosistema de l’illa degut a l’imprudència d’un 

particular en abandonar-los.  

diariodemallorca.es,  28/08/2009: 

Detectan un mapache en la finca pública de Planícia de la Sierra de Tramutana. 

L’ós rentador i el coatí són dos mamífers de recent arribada a les Balears. Suposen 

un greu perjudici per la biodiversitat de la fauna de la regió, principalment degut als 

seus hàbits alimentici, que inclouen ous d’ocell, anfibis i salamandres. A més, l’ós 

rentador és un important portador de la ràbia a altres llocs com al nord d’Amèrica. 

 

 

 



 

8. Conclusions 

Fent aquest treball hem pogut conèixer una mica més el món d’aquests nous 

animals que habiten les nostres cases, des de diferents punts de vista.  

 

En quant a temes legislatius diur que lo que creiem que falta més és l’aplicació de la 

legislació vigent, perquè hi ha bastantes lleis i normatives, però n’hi ha que no 

sempre s’apliquen.  

 

Amb t’entrevista al centre de recuperació ens hem adonat que hi ha un greu 

problema en quant al tema dels animals alòctons, més greu del que ens pensavem. 

 

Hi ha una greu problemàtica amb el tema dels animals exòtics abandonats, 

decomisats, trobats... són animals difícils de colocar i que les administracions 

difícilment donen una sortida, per tant és un tema que hauria d’ester millor regulat. 

Una de les coses que ens ha quedat molt clar un cop fet aquest treball és que la 

societat en general té un gran desconeixement de lo que són els animals exotics, no 

només a nivell legislatiu, que pot resultar comprensiu si no estàs implicat en aquest 

món, sinó també del que són i representen. 

. 

En canvi, ens ha sorprés el gran grau de concienciació social que existeix amb el 

tema de les espécies al·lòctones, especialment tenint en compte que l'origen del 

problema són els abandonament d'animals "domèstics" 

finalment, ens agradaria resaltar que el fet de realitzar aquest treball ha fet que ens 

plantejessim conceptes i opinions que d'altra manera no hauriem contemplat. 
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