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ÍNTRODUCCÍO  

La captura, la caça i l’extracció d’animals del seu hàbitat silvestre per al comerç constitueix la 

segona amenaça per a la supervivència d’espècies de flora i fauna, després de la destrucció del 

seu hàbitat. És tant important, que el tràfic d’animals és el tercer major comerç il·legal del 

món, després del tràfic de drogues i d’armes.  Degut al comerç il·legal, unes 2.300 espècies 

d’animals i 24.000 de plantes estan amenaçades.  

Tanmateix, la importació i exportació il·legal és freqüent  i resulta un negoci molt rentable. La 

demanda és principalment feta pels països desenvolupats amb l’objectiu de tenir-los com a 

mascota, per exhibicions, fires, etc. L’oferta és per part de països com els d’Àsia, Àfrica, 

Amèrica Central i del Sud, que són grans proveïdors degut a la seva biodiversitat i pobresa. Per 

tant, per a molts països resulta  una gran font d’ingressos. No obstant, la captura i la venta a 

l’interior del país té un benefici mínim comparat amb el benefici que s’obté de vendre’ls a 

països desenvolupats. El preu es pot arribar a multiplicar per 2.000. 

Els mètodes d’extracció d’animals del seu hàbitat i les condicions de transport són la principal 

causa de mort dins el tràfic d’animals exòtics i, encara que no arribin a morir, molts 

s’automutilen o s’arrenquen les plomes. Així que es calcula que només el 10% d’animals 

traficats arriba al seu destí. Per això, els contrabandistes augmenten el nombre de captures, 

agreujant encara més la situació.  

A més, els ecosistemes (tant el d’origen com el de destí) queden greument perjudicats, ja que 

la disminució de certes espècies afecta negativament a la cadena alimentària i provoca 

l’increment de plagues. Per altra banda apareixen espècies invasores (alliberades en un entorn 

que no els pertany) que posen en perill les autòctones i l’hàbitat de la zona. Podem posar 

grans exemples d’aquest fenomen, els Crancs de riu Americà, les Tortugues de Florida 

(Trachemys scripta) i l’actual cas del Cargol Poma (Pomacea). 

Aquest comerç es basa tant en la compravenda d’animals vius, com de parts d’ells. Els 

principals animals que ho pateixen són els primats, aus aquàtiques, rapinyaires, psitàcids, 

colibrís, tucans, passeriformes, serps, iguanes, tortugues, llangardaixos, salamandres, gripaus, 

granotes, peixos tropicals i alguns invertebrats com les aranyes. I entre els productes més 

comercialitzats hi ha els cuirs, la pell i el marfil. 

La magnitud d’aquests fets, ens ha motivat a investigar i informar-nos sobre aquesta 

problemàtica i tot el que l’envolta (legislació, situació actual i casos reals). 

La primera part del treball es basa en exposar els punts més importants del Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), conveni que 

representants de 80 països van firmar el 1973, i del qual actualment ja en formen part 160 

països. La finalitat d’aquest conveni és regular l’extracció i ingrés d’espècies amenaçades i el 

seu comerç. El CITES té una pàgina web que conté tota la informació referent a la legislació 

(internacional, europea i nacional), requisits de comerç, registres, certificats, etc. Així doncs, 

ens ha estat de gran utilitat de cara a redactar la part teòrica del treball, essent així la base de 
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la bibliografia utilitzada. Actualment, aquesta i moltes altres organitzacions oficials tenen un 

portal web també oficial on se’n pot treure informació fiable. 

A continuació, s’exposen un seguit d’articles periodístics per posar de manifest que és un 

problema d’actualitat. Es mostren notícies internacionals lligades tant amb el comerç legal 

com amb l’il·legal. 

La següent part del treball pretén analitzar l’opinió que tenen diferents sectors sobre el 

comerç i la tinença d’animals exòtics. En primer lloc, hem volgut copsar l’opinió de la població 

mitjançant unes enquestes que hem distribuït via internet per tal d’ampliar el nombre de 

participants. Seguidament hem entrevistat a diferents professionals del sector, veterinaris 

d’exòtics, centres de recuperació/acollida i un importador d’animals. Un dels problemes que 

se’ns ha presentat, ha sigut el no rebre resposta a dues entrevistes enviades a professionals, 

una d’elles a la Coordinadora de l’Àrea CITES de Barcelona, i l’altra a un reputat veterinari 

d’animals exòtics. A causa d’això no hem pogut realitzar les comparacions que teniem 

previstes quant a la legislació vigent. 

Tot i això, gràcies a la informació obitnguda dels entesos en el tema, i contrastant-la amb la 

legislació, ens ha permès fer-nos una idea de la situació actual i realitzar una reflexió al 

respecte, exposada a la discussió. 
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LEGÍSLACÍO  

En primer lloc ens centrarem en les lleis que regulen el comerç d’espècies d’animals silvestres, 
que està regulat per normatives internacionals (CITES), comunitàries (Reglament 338/1997 i 
modificacions) i nacionals (Real Decret 1779/1997, Real Decret 1333/2006, Llei 32/2007). 

 

1. LESGISLACIÓ INTERNACIONAL 

1.1 INTRODUCCIÓ 

El comerç d’espècies a nivell internacional és regulat, entre altres reglaments, pel Convention 
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).Aquest conveni 
regula el comerç de totes les espècies amenaçades de fauna i flora silvestres i persegueix 
preservar la conservació. 

El primer esbós es va formular l’any 1960, moment en que el tema de protecció i conservació 
de la fauna i flora amenaçades era un tema molt recent. Finalment el conveni CITESes va 
redactar com a resultat d’una reunió dels membres de la UICN (Unió Mundial per a la 
Naturalesa) celebrada el 1963. El text de la Convenció però, no es va acordar fins al 3 de març 
de 1973 a Washington D.C. on es van reunir representants de 80 països. Finalment va entrar 
en vigor el dia 1 de juliol de 1975. Des d’aleshores s’han adherit al Conveni 175 països, 
cadascun dels quals es denomina Part. L’adhesió d’Espanya al Conveni CITES es va efectuar el 
16 de maig de 1986 per mitjà de l’Instrument d’adhesió d’Espanya al Conveni CITES.  Els 
països que formen part del Conveni s’hi adhereixen voluntàriament i es comprometen a aplicar 
la Convenció sense que això signifiqui suplantar la legislació nacional, la qual pot ser més 
estricte respecte les condicions de comerç d’espècies CITES i fins i tot prohibir el comerç 
d’altres espècies (Article XIV). 

 

 

El CITES estableix una xarxa mundial de controls del comerç internacional d’espècies silvestres 
amenaçades i dels seus productes, exigint la utilització de permisos oficials per aquest comerç. 
Pel funcionament del Conveni existeixen dos òrgans: 

Espanya 

Bòsnia i Hercegovina (últim 

país en incorporar-se) 

Imatge obtinguda del web www.cites.org 
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 La Conferència de les Parts: òrgan superior del Conveni que pren decisions. Reuneix 
tots els Estats Contractants del Conveni (Països Part o Parts), com a mínim, un cop a 
l’any en sessió ordinària. També pot reunir-se en sessió extraordinària a sol·licitud de, 
com a mínim, un terç de les Parts. 

 La Secretaria del Conveni: administrada per PNUMA (United 
NationsEnvironmentProgramme), té la sèu a Ginebra (Suïssa) i està finançada per 
aportacions de les Parts. La Secretaria és l’agent d’enllaç pels intercanvis d’informació 
entre les diferents Parts i altres autoritats i organitzacions. S’encarrega d’assessorar, 
coordinar i servir a la Convenció. 

 

 

El sistema que estableix el Conveni consisteix en l’obtenció de permisos d’exportació del país 
d’origen i d’importació en el de destí, així com en l’emissió de certificats per les exportacions 
previstes al Conveni, de forma que,tota mercaderia objecte de comerç exterior es trobi 
perfectament documentada i es conegui el seu origen, destí i motiu pel qual és objecte de 
comerç. 

El Conveni estableix la necessitat que cada Part nombri: (Article IX) 

 Una o més Autoritats Administratives. Són les encarregades de cedir permisos i 
certificats en nom de l’Estat membre, sempre tenint en compte en Conveni. 

 Una o més Autoritats Científiques. Són les que assessoren sobre els efectes del 
comerç sobre la situació de l’espècie. 

 Els punts d’introducció autoritzats per cada País Part. 

A més, el Conveni dóna la possibilitat d’aplicar legislacions nacionals més estrictes. El Conveni 
CITES protegeix a més de 33.000 espècies(d’aquestes, aproximadament el 85% són plantes i el 
15% són animals) que estan recollides en tres apèndixs en funció del grau de protecció que 
necessiten (explicats a posteriori).La regulació comercial afecta als espècimens de diferents 
espècies citades en els apèndix. 

Imatge obtinguda del web www.cites.org 
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1.2 CONFERÈNCIA DE LES PARTS (Article XI) 

La Secretaria és qui convoca les reunions ordinàries i extraordinàries de la Conferència. En 
aquestes reunions les Parts examinaran l’aplicació de la present Convenció i podran: 

 Adoptar qualsevol mesura necessària per facilitar el desenvolupament de les funcions 
de la Secretaria. 
 

 Considerar i adoptar modificacions als Apèndixs I i II. A través de la Secretaria una Part 
pot proposar modificacions però no entrarà en vigor fins que almenys dos terços del 
total de les Parts ho hagi acceptat. Si un Estat membre presenta una objecció o reserva 
d’aquesta modificació, mentre no la retiri serà considerat Estat no Part de la present 
Convenció. 
 

 Analitzar el progrés aconseguit en la restauració i conservació de les espècies incloses 
en els Apèndixs I, II i III. 
 

 Rebre i considerar els informes presentats per la Secretaria o qualsevol de les Parts. 
 

 Quan correspongui, formular recomanacions destinades a millorar l’eficàcia de la 
present Convenció. 

Qualsevol organisme o entitat tècnicament qualificada en la protecció, preservació o 
administració de fauna i flora silvestre i que estigui comprès en les següents categories: 

 Organismes o entitats internacionals, tant governamentals com no governamentals, 
així com organisme o entitats governamentals nacionals. 
 

 Organismes o entitats nacionals no governamentals que han estat autoritzades per 
aquest efecte per l’Estat en el que es troben ubicats. 

spp. = espècie           ssp. = subespècie       popns = poblacions 

Imatge obtinguda del web www.cites.org (última actualització el 21/11/2011) 

http://www.cites.org/
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Podrà comunicar a la Secretaria el seu desig d’estar representat en les reunions de la 
Conferència,  i serà admès, excepte si un terç de les Parts presents s’hi oposa. Un cop admesos 
tenen el dret de participar, sense vot, en les tasques de la reunió. 

1.3 LA SECRETARIA (Article XII) 

Com a organisme de suport a les Parts per tal que es comprengui i apliqui la vigent Convenció, 
la Secretaria té les funcions següents: 

1.- Organitzar les conferències de les Parts i ajudar-les. 

2.- Desenvolupar les funcions que li són encomanades sobre les modificacions dels Apèndixs II i 
III de la present Convenció: 

 Qualsevol Part podrà presentar ala Secretaria una nova llista d’espècies a incloure en 
l’Apèndix III adjuntant la normativa interna aplicada a la seva protecció. De la 
mateixamanera també podrà retiraren qualsevol moment algunes de les espècies 
d’aquest Apèndix  
 

 La Secretaria comunicarà a les Parts, tan aviat com sigui possible després de la seva 
recepció, les llistes que es presenten.Qualsevol Part podrà, mitjançant una notificació 
per escrit del Govern Dipositari, formular una reserva respecte qualsevol espècie. 

3.- Realitzar estudis científics i tècnics, de conformitat amb els programes autoritzats per la 
Conferència de les Parts, que contribueixin a millorar l’aplicació de la present Convenció. 

4.- Estudiar els informes de les Parts i sol·licitar a aquestes qualsevol informació addicional que 
sigui necessària al respecte per assegurar la millor aplicació de la present Convenció. 

5.- Fer saber a les Parts qualsevol qüestió relacionada amb les finalitats d’aquesta Convenció. 

6.- Publicar periòdicament, i distribuir a les Parts, edicions revisades dels apèndixs I, II i III, 
juntament  amb qualsevol altra informació que pogués facilitar la identificació d’espècimens 
de les espècies incloses en dits apèndixs. 

7.- Preparar informes anuals per les Parts sobre les activitats de la Secretaria i de l’aplicació de 
la present Convenció, així com la resta d’informes que les Parts puguin sol·licitar. 

8.- Formular recomanacions per a la realització dels objectius i disposicions de la present 
Convenció, incloent l’intercanvi d’informació de naturalesa científica o tècnica. 

9.- Desenvolupar qualsevol altra funció que les Parts li puguin encomanar. 

 

1.4. ORGANITZACIÓ DEL CONVENI CITES 

A continuació desenvoluparem la forma d’organització del Conveni sobre el Comerç 
Internacional d’Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestre (CITES) que es basa en els ja 
nombrats Apèndix. Les Parts no permetran el comerç d’espècimens de les espècies incloses en 
l’Apèndix I, II i III, excepte si s’ha obtingut la documentació necessària segons la present 
Convenció i s’ha presentat al despatx de Duanes en un punt d’entrada o sortida. 
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APÈNDIX I 

Inclou les espècies d’animals i plantes sobre les que recau un major perill d’extinció. El comerç 
d’aquestes espècies capturades o recol·lectades dels seus hàbitats naturals està prohibit i 
només es permet sota circumstàncies excepcionals, per exemple, per la investigació científica, 
zoològica o centres de recuperació. En aquest cas es requereix d’una determinada 
documentació: 

 Reglamentació del Comerç d’espècies incloses en l’Apèndix I(Article III) 

Per a l’exportació d’un espècimen de l’Apèndix I, cal un  PERMÍS D’EXPORTACIÓ expedit per 
l’Autoritat Administrativa de l’Estat d’importació un cop complerts els següents requisits: 

 Que una Autoritat Científica de l’Estat d’exportació manifesti que l’exportació no serà un 
risc per a la supervivència de l’espècie. 

 Que una Autoritat Administrativa de l’Estat d’exportació verifiqui quel’espècimen ha 
estat obtingut legalment, que tot espècimen viu serà condicionat i transportat de 
manera que es redueixi al mínim el risc de ferides o deteriorament de la salut i que s’ha 
concedit prèviament un permís d’importació per a l’espècimen. 

Per a l’ importació de qualsevol espècie inclosa en l’Apèndix I cal un PERMÍSD’IMPORTACIÓ i 
UN PERMÍS D’EXPORTACIÓ O UN CERTIFICAT DE REEXPORTACIÓ expedit per l’Autoritat 
Administrativa de l’Estat d’exportació o reexportació. Per a obtenir el permís d’importació és 
necessari que: 

 Una Autoritat Científica de l’Estat d’importaciómanifesti que la finalitat de la 
importació no perjudicarà la supervivència de l’espècie i verifiqui que, qui rebrà un 
espècimen viu el podrà albergar i cuidar adequadament. 

 Una Autoritat Administrativa verifiqui que l’espècimen no serà emprat per finalitats 
primordialment comercials. 

La reexportació d’una espècie inclosa en l’Apèndix I requerirà la prèvia cessió o concessió i 
presentació d’unCERTIFICAT DE REEXPORTACIÓ aquest només pot ser expedit si: 

 Una Autoritat Administrativa de l’Estat de reexportació verifica quel’espècimen va ser 
importat segons les disposicions de la present Convenció, que tot espècimen viu serà 
condicionat i transportat de manera que es redueixi al mínim el risc de ferides i 
deteriorament de la salut i que s’ha expedit prèviament un permís d’importació per a 
qualsevol espècimen viu. 

La introducció procedent del mar de qualsevol espècie de l’Apèndix I requerirà un CERTIFICAT 
expedit per les Autoritats Administratives de l’Estat d’introducció. Per obtenir el certificat cal 
complir els següents requisits: 

 Que una Autoritat Científica de l’Estat d’introducció manifesti que la introducció no 
perjudicarà la supervivència de l’espècie. 

 Que una Autoritat Administrativa de l’estat d’introduccióverifiqui que qui es proposa 
rebre un espècimen viu el podrà albergar i cuidar adequadament i que l’espècimen no 
serà utilitzat per a finalitats primordialment comercials. 
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APÈNDIX II 

Inclou espècies que, si bé en l’actualitat no es troben necessàriament en perill d’extinció, 
podran arribar a estar-hi a no ser que es controli el seu comerç. Inclou també espècies 
d’aparença similar a altres incloses a l’ApèndixI, amb la finalitat de garantir un millor control de 
les espèciesprotegides. La Conferència de les Parts va aprovar una sèrie de criteris biològics i 
comercials que ajudaven  a determinar si una espècie havia de ser inclosa  en l’apèndix I o II. 

 Reglament del comerç d’espècies incloses en l’Apèndix II (Article IV) 

Per a l’exportació d’espècimens inclosos en l’Apèndix II cal un PERMÍS D’EXPORTACIÓ el qual 
només pot ser expedit si: 

 Una Autoritat Científica de l’Estat d’exportació manifesta quel'exportació no 

perjudicarà la supervivència de dita espècie. 

 Que una Autoritat Administrativa de l’Estat d’exportació verifica que l’espècimen va 

ser legalment obtingut, que tot espècimen viu serà condicionat i transportat de 

manera que es redueixi al mínim el risc de ferides i deteriorament de la salut. 

Quan una Autoritat Científica d’alguna de les Parts determini que l’exportació d’espècimens de 

qualsevol d’aquestes espècies pot fer-la susceptible de ser inclosa a l’Apèndix I, ho comunicarà  

a l’Autoritat Administrativa per tal que es limiti el nombre de permisos d’exportació expedits.  

La importació de qualsevol espècie inclosa a l’Apèndix II requerirà la presentació d’un PERMÍS 
D’EXPORTACIÓ O CERTIFICAT DE REEXPORTACIÓ. 

La reexportació de qualsevol espècie inclosa en l’Apèndix II requerirà de la presentació d’un 
CERTIFICAT DE REEXPORTACIÓ el qual només pot ser expedit si: 

 Una Autoritat Administrativa de l’Estat de reexportació verifica quel’espècimen va ser 
importat segons les disposicions de la present Convenció i que tot espècimen viu serà 
condicionat i transportat de manera que es redueixi al mínimel risc de ferides i 
deteriorament de la salut. 

La introducció procedent del mar de qualsevol espècie de l’Apèndix II requerirà un CERTIFICAT 
expedit pes les Autoritats Administratives de l’Estat d’introducció. Per obtenir el certificat cal 
complir els següents requisits: 

 Que una Autoritat Científica de l’Estat d’introducció manifesti que la introducció no 
perjudicarà la supervivència de l’espècie. 

 Que una Autoritat Administrativa de l’estat d’introducció verifiqui que tot espècimen 
viu serà tractat de manera que es redueixi al mínim el risc de ferides i deteriorament 
de la salut. 

Aquests certificats podran concedir-se per períodes inferiors a un any i per a quantitats 
d’espècimens prèviament determinades per les  Autoritat Científica nacionals o internacionals. 
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APÈNDIX III 

Inclou les espècies subjectes a reglamentació dins del territori d’un País Part o membre, el qual 
necessita la cooperació d’altres països amb la finalitat d’impedir o restringir la seva explotació. 
Es precisa d’un permís d’exportació CITES quan l’espècimen és originari del país que ha 
sol·licitat la inclusió d’aquesta espècie a l’Apèndix III, o un certificat d’origen expedit per 
l’Autoritat Administrativa CITES del país exportador, o re exportador, en la resta de casos. 

Les esmenes de l’apèndix III  les decideix cada país Part a diferència de les esmenes dels altres 
dos Apèndix que es decideixen a la Conferència de les Parts. Aquestes esmenes (apèndix III) 
poden decidir-se en qualsevol moment i les publica la Secretaria del Conveni CITEScom a 
notificacions a les Parts a les seva pàgina web. 

 Reglament del comerç d’espècies incloses en l’Apèndix III (Article V) 

L’exportacióde qualsevol espècimen d’una espècie inclosa  a l’Apèndix III, procedent d’un Estat 
que l’hagués inclòs en aquest Apèndix, es requerirà de la presentació d’un PERMÍS 
D’EXPORTACIÓ expedit per l’Autoritat Administrativa de l’Estat. Només s’expedirà el permís si: 

 Una Autoritat Administrativa de l’Estat d’exportació verifica quel’espècie va ser 
obtinguda legalment i que tot espècimen viu serà condicionat i transportat de manera 
que es redueixi al mínim el risc de ferides i deteriorament de la salut. 

La importació de qualsevol espècimen d’una espècie inclosa a l’Apèndix III requerirà la 
presentació d’un CERTIFICAT D’ORIGEN, i d’un PERMÍS D’EXPORTACIÓ quan la importació 
prové d’un Estat que ha inclòs aquesta espècie en l’Apèndix III. 

En el cas de  reexportació  cal un CERTIFICAT concedit per una Autoritat Administrativa de 
l’Estat de reexportació que verifiqui  que l’espècimen va ser transformat en aquest Estat o està 
sent reexportat. El certificat serà acceptat per l’Estat d’importació com a prova que s’ha 
complert les condicions de la present Convenció respecte d’aquest espècimen. 

 

1.5 EXCEPCIONS EN LA REGLEMENTACIÓ SOBRE EL COMERÇ D’ESPÈCIES INCLOSES EN ELS 
APÈNDIX (Article VII) 

La Convenció autoritza a les Parts a fer certes exempcions sobre les normes citades 

anteriorment. S’apliquen normes especials en els casos següents: 

1. Espècimens en trànsit o transbord en un territori Part sota el control Duaner. 

2. Espècimens adquirits abans de la data en que es va aplicar la Convenció, són els 

anomenats espècimens preconvenció. 

3. Espècimens que són articles personals o de la llar excepte en alguns casos com 

espècimens de l’Apèndix I adquirits fora de l’Estat i importats cap a aquest. 

4. Espècimens de l’Apèndix I criats en captivitat en finalitats comercials i seran incloses a 

l’Apèndix II. 

5. Plantes reproduïdes artificialment. 

6. Espècimens destinats a la investigació científica. 
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7. Animal o plantes que formen part de col·leccions o exhibicions itinerants, com per 

exemple circs, no hauran de presentar els certificats anteriors mentre compleixin els 

següents requisits: 

 Exportador o importador registri tots els detalls sobre els espècimens a 

l’Autoritat Administrativa. 

 Els espècimens estan sota el control de la Duana o criats en captivitat. 

 L’Autoritat Administrativa hagi verificat que qualsevol espècimen viu serà 

transport i cuidat de manera que es redueixi al mínim el risc de ferides i 

deteriorament de la salut. 

 

1.6 COMERÇ AMB PAÏSOS NO PARTS DE LA CONVENCIÓ (Article X) 

En el cas d’importacions, exportacions o reexportacions a Estats no Parts, els Estats Parts 

podran acceptar documents comparables amb els establerts a la Convenció (mencionats 

anteriorment). Aquest documents han de complir els requisits establerts a la Convenció per als 

permisos o certificats equivalents i han d’haver estat emesos per les autoritats governamentals 

del país no Part. 

 

1.7 PERMISOS I CERTIFICATS (Article VI) 

Els permisos i certificats concedits de conformitat amb les disposicions anteriors s’hauran 
d’ajustar a les disposicions següents: 

 Cada permís d’exportació contindrà la informació especificada en el model adjuntat a 
l’annex del treball, i únicament podrà utilitzar-se per exportació dins un període de 6 
mesos a partir de la data d’expedició. 
 

 Cada permís o certificat contindrà el títol de la present Convenció, el nom i qualsevol 
segell d’identificació de l’Autoritat Administrativa que el concedeix i un número de 
control assignat per l’Autoritat Administrativa. 
 

 Totes les còpies d’un permís o certificat expedit per una Autoritat Administrativa seran 
clarament marcades com únicament còpies i cap d’elles podrà utilitzar-se com a 
substitut de l’original, a menys que així sigui endossat. 
 

 Es requerirà un permís o certificat separat per cada embarcament d’espècimens. 

Una Autoritat Administrativa d’un Estat d’importació podrà cancel·lar o conservar el permís 
d’exportació o importació o el certificat de reexportació utilitzats per a la importació d’aquest 
espècimen. 

Quan sigui apropiat i factible, una Autoritat Administrativa podrà fixar una marca o segell 
sobre qualsevol espècimen per facilitar la seva identificació. 
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1.8 MESURES QUE HAURAN DE PRENDRE LES PARTS  (Article VIII) 

Les Parts prenen mesures perquè es compleixi la Convenció: 

 Sancionar el comerç o la possessió de determinats espècimens 
 

 Preveure la confiscació o devolució a l’Estat d’exportació de dits espècimens 

Qualsevol Part podrà disposar de qualsevol mètode de reemborsament intern per cobrir les 
despeses generades com  a resultat de la confiscació d’un espècimen adquirit violant la 
present Convenció. 

Les Parts velaran perquè es compleixin, amb un mínim de demora, les formalitats requerides 
pel comerç d’espècimens. Per facilitar-ho, cada Part podrà designar ports de sortida i ports 
d’entrada, davant dels quals s’hauran de presentar els espècimens pel seu enviament. Les 
Parts hauran de verificar, a més, que tot espècimen viu, durant qualsevol període de tràfic, 
estigui en condicions idònies per complir amb el seu benestar. 

Quan es confisqui un espècimen viu aquest serà entregat a una Autoritat Administrativa de 
l’Estat confiscador i aquest decideix, amb l’ajuda d’Autoritats Científiques o de la Secretaria, si 
es retorna a l’Estat d’exportació o es destina a un centre de rescat designat prèviament per 
aquesta finalitat. El cost de la devolució va a càrrec de l’Estat d’exportació. 

Cada Part ha de mantenir els registres del comerçd’espècimens CITES on hi apareguin les 
dades dels importadors i exportadors, dels permisos i certificats emesos i dels espècimens que 
es comercialitzen. 

Cada Part ha d’enviar a la Secretaria informes periòdics de l’aplicació del present conveni. 
Aquests informes estaran disponibles al públic quan la legislació vigent de la Part interessada 
ho permeti. 

 

2. LESGISLACIÓ EUROPEA 

La Reglamentació Comunitària es l’encarregada d’aplicar i desenvolupar el Conveni CITES a la 
UE. 

 Reglament (CE) 338/1997 del Consell (9 de desembre de 1996), fa referència a la 
protecció de les espècies de fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu 
comerç i classificació de les espècies en Annexes adaptats als Apèndixs CITES (DOCE nº 
L61 del 03/03/97): 

o Annex A: inclou totes les espècies de l’apèndix I del CITES, algunes espècies 
dels apèndixs II i III per a les quals la Comunitat Europea vol establir mesures 
més estrictes i pot arribar a incloure espècies no presents al CITES. Aquestes 
espècies no es poden comercialitzar amb finalitat lucrativa.  

o Annex B: conté espècies del apèndix II del CITES que no es trobin en l’annex A, 
algunes espècies de l’annex III i algunes espècies que no es troben al CITES.  

o Annex C: conté la resta d’espècies de l’apèndix III del CITES.  
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o Annex D: conté algunes espècies de l’annex III del CITES i espècies no 
pertanyents al CITES.  

 Reglament (CE) 865/2006 de la Comissió (4 de maig de 2006), estableix normes 
específiques per a aconseguir que es compleixin els objectius establerts en el 
Reglament (CE) 338/1997 (DOCE nº L166 del 19/06/2006) 

 Reglament (CE) 100/2008 de la Comissió(4 de febrer de 2008), modifica, en el relatiu a 
les col·leccions de mostres i determinades formalitats relacionades amb el comerç 
internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestres, el Reglament nº 
865/2006  

 Reglament (CE) 398/2009 del Parlament Europeu i del Consell (23 d’abril de 2009), 
que modifica el Reglament (CE) 338/97 en el relatiu a les competències d’execució 
atribuïdes a la Comissió (DOCE nº 126&5 de 21/05/2009). 

 Reglament (UE) 101/2012 de la Comissió (6 de febrer de 2012), que modifica el 
Reglament (CE) 338/97 del Consell, modificant el control del seu comerç, i conté els 
annexos A, B, C i D de l’esmentat Reglament. 

 Reglament (UE) 791/2012 de la Comissió (23 d’agost de 2012), que modifica, en el 
relatiu a certs criteris sobre el comerç d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestre, 
el Reglament (CE) 865/2006 (dol Nº 242 DE 07/09/2012). 

 Reglament d’Execució (UE) 792/2012 de la Comissió (23 d’agost del 2012), pel qual 
s’estableixen disposicions sobre el disseny dels permisos, certificats i altres documents 
previstos en el Reglament (CE) 338/97 del Consell, aplicant nous formularis que seran 
d’ús obligatori a partir del 27/09/2013 (DOL 242 de 07/09/2012). 

 Reglament d’Execució (UE) 757/2012 de la Comissió (20 d’agost de 2012), pel qual es 
suspèn la introducció a la Unió d’espècimens de determinades espècies de fauna i flora 
silvestres (DOL nº 223 de 21/08/2012). 

 

3. LESGISLACIÓ NACIONAL 

Com hem mencionat anteriorment, el Conveni determina que cada Part ha de nombrar unes 
Autoritats Administratives i unes Autoritats Científiques. 

3.1 AUTORITATS ADMINISTRATIVES ESPANYOLES 

A Espanya la principal Autoritat Administrativa és la Secretaria d’Estat de Comerç. Les 
competències de l’Autoritat Administrativa segons l’article IXdel Conveni CITES i l’article 
13.1.a del Reglament (CE) 338/97 del Consell de 9 de desembre de 1996 són les següents: 

 Representar oficialment Espanya davant dels altres països Part i davant de la 
Secretaria del Conveni. 

 Representar  Espanya davant del Comitè CITES. 

 Mantenir les comunicacions oficials en l’àmbit governamental i departamental. 

 Tramitar i autoritzar les sol·licituds d’importació, exportació o reexportació. 
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 Elaborar un informe Anual i un Informe Biennal que reculli les dades sobre el comerç 
exterior dels espècimens de les espècies incloses en els annexos del Reglament (CE) 
338/97.Les dades subministrades pels Països als seus Informes Anuals són compilats 
per World Conservation Monitoring Center(WCMC). 

 Control de la cria en captivitat d’espècimens CITES. 

 Ajudar a altres Autoritats Administratives encarregades de velar perquè es compleixi la 
legislació vigent: 

o Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guardia Civil (SEPRONA). 
o Servei de Vigilància Duanera. 
o Serveis de Duanes. 
o Jutjats. 
o Altres autoritats locals i autonòmiques. A la pàgina web oficial de CITES 

apareixen a més de l’Autoritat principal ja nombrada 12 Direccions Territorials 
i Provincials de Comerç. Aquestes també emeten permisos i certificats pels 
espècimens emparats pel Conveni CITES i estan supervisades per l’Autoritat 
Administrativa principal. 

Els Serveis d’Inspecció SOIVRE gestionenels permisos i certificats pels espècimens emparats 
per la legislació internacional, CITES. Aquests documents acrediten que les operacions 
d’importació, exportació o reexportació han estat autoritzades i han de ser presentats davant 
deles pertinents Duanes previ a l’entrada o sortida de la UE. 

Si bé els documents CITES poden obtenir-se a través de qualsevol dels Serveis d’Inspecció 
SOIVRE, les operacions d’importació i exportació o reexportació en matèria CITES s’ha  
d’ultimar a través d’un dels punts d’entrada/sortida acreditats a la UE per a 
autoritzamercaderies CITES, són el denominats Punts d’Inspecció Fronterera (PIFs).  

A Espanya, el control i inspecció de mercaderies CITES es duu a terme en els següents 12 
Serveis d’Inspecció SOIVRE: 

 

 

A més d’aquest 12 punts principals hi ha nombrosos serveis d’inspecció CITES col·laboradors 
que participen en el control de la legislació a nivell local. 

Cada Estat comunicarà al Govern depositari el nom i la direcció de l’Autoritat Administrativa 
autoritzada per comunicar-se amb les altres Parts i amb la Secretaria. 

Imatge obtinguda del web www.cites.es 
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Qualsevol canvi en les designacions o autoritzacions, serà comunicat a la Secretaria per la Part 
corresponent, amb la finalitat que sigui transmès a la resta de Parts. 

 

3.2 AUTORITATS CIENTÍFIQUES ESPANYOLES 

Cada Part ha de designar una o més Autoritats Científiques. En el cas d’Espanya, l’Autoritat 
Científica principal és la Direcció General de Conservació de la Naturalesa (ICONA) i la 
Direcció General de Biodiversitat, ambdues del Ministeri de Medi Ambient I Medi Rural i 
Marí. 

 

3.3 LEGISLACIÓ NACIONAL 

Com s’ha comentat anteriorment, una obligació que emena el Conveni CITES és l’adopció 
d’una legislació nacional que permeti aplicar les disposicions del Conveni CITES i de les 
Resolucions aprovades per la Conferència de Parts.  

 Instrument d’adhesió d’Espanya al Conveni CITES: (16 de maig de 1986) Publicat en el 
BOE nº 181 del 30/07/1986. 

 Reial Decret 1739/97: (20 de novembre de 1997) tracta sobre mesures d’aplicació del 
Conveni CITES i del Reglament (CE) 338/97. Aquest Reial Decret estableix com tractar 
amb els individus confiscats i designa la Secretaria de Comerç Exterior i el 
Departament de Duanes i Impostos Especials com a Autoritats Administratives, la 
primera és la principal i la segona una addicional, així com altres centres amb càrrecs 
específics (BOE nº 285 de 28/11/1997). 
 

 Resolució del 5 de maig de 1998, de la Direcció General de Comerç Exterior, per la 
qual es designen els Centres i Unitats d’Assistència Tècnica i Inspecció de Comerç 
Exterior (SOIVRE) habilitats per l’emissió de permisos i certificats contemplats al 
Reglament (CE) 338/97. Estableix el model de “document d’inspecció d’espècies 
protegides” (BOE de 26/05/98). 
 

 Reial Decret 1333/2006: (del 21 de novembre) regula el destí dels espècimens 
decomissats de les especies CITES mitjançant el control del seu comerç. Especialment 
especifica què fer amb les espècies que pertanyen a l’Annex A del Reglament (CE) 
338/1997, ja que les espècies dels Annexos B i C es poden cedir i comercialitzar entre 
autoritats autoritzades. Estableix el poder de prohibir i sancionar el comerç d’espècies 
pertanyents al CITESper tal d’aplicar amb més eficàcia el Reglament (CE) 338/1997 a 
Espanya. (BOE nº 286 de 30/11/2006). 
 

 Disposició addicional segona de la Llei 32/2007: (del 7 de novembre) tracta del tracte 
dels animals en la seva exportació, transport, experimentació i sacrifici. Estableix les 
taxes per a la gestió i tramitació dels permisos i certificats CITES (BOE del 08/11/2007). 
 

 Resolució del 18 de juliol de 2008: de la Subsecretaria, en la que s’incorpora un nou 
procediment al Registre Telemàtic del Departament (BOE nº187 de 04/08/2008). 
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 Resolució del 17 de juny del 2009: de la Subsecretaria, en la que s’estableix l’aplicació 
del procediment per a la presentació de l’autoliquidació i les condicions pel pagament 
per via telemàtica de la taxa per la prestació de serveis i gestió de permisos i certificats 
CITES establerta en la Llei 32/2007(BOE 23/06/2009). 

3.4 LEGISLACIÓ NACIONAL D’INTERÈS DUANER 

 Resolució del 27 de juny de 2012: del Departament de Duanes i Impostos Especials de 
l’Agència Estatal d’Administració tributària, on es recullen les instruccions per a la 
formació del document únic administratiu, DUA (BOE nº 170 de 17/07/2012). 

3.5 LEGISLACIÓ SANCIONADORA 

Els Estats membres de la Unió Europea, en aplicació del Reglament (CE) 338/97, han de 
desenvolupar legislacions nacionals que sancionin l’incompliment de les disposicions 
reglamentàries del CITES. En el cas d’Espanya, la legislació es troba recollida en les següents 
disposicions: 

 Llei Orgànica 10/1995 (del 23 de novembre de 1995)del Codi Penal (modificada en 
vàries ocasions) 

 Llei Orgànica 12/1995(del 12 de desembre de 1995) de Repressió del Contraban 
(modificada en vàries ocasions). 

 Llei Orgànica 1649/1998, (del 24 de juliol de 1998)  la qual desenvolupa el Títol II de la 
Llei Orgànica 12/199 de Repressió del Contraban, relatiu a les infraccions 
administratives de contraban.  

 Llei orgànica 6/2011, (del 30 de juny) en la que es modifica la Llei Orgànica 12/1995. 

4. LEGISLACIÓ A CATALUNYA 

La Legislació estatal pot ser modificada per les Comunitats Autònomes  sempre i quan no es 
contradigui i no sigui més permissiva. Les Comunitats Autònomes amb les restriccions més 
estrictes són Catalunya, Illes Balears i Comunitat Canària.  

A nivell de Catalunya, això es regula a través del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals (DOGC núm. 5113 - 17/04/2008) 

5. ACTUALITZACIÓ ESPÈCIES CITES 

L’any 2011 només van afegir-se a la llista de CITES espècies de fauna, no es va afegir  cap 

espècie de flora.  Van ser Madagascar i Panamà els països que van sol·licitar afegir noves 

espècies a l’Apèndix III. Concretament Madagascar va afegir  104 espècies de la família 

Ebanaceae i cinc espècies de la família Leguminosae. De totes aquestes espècies les úniques 

parts i derivats inclosos en la CITES són les trosses, la fusta serrada i les làmines de xapa de 

fusta. Panamà, en canvi, només va afegir dues espècies de la família Leguminoseae, i en aquest 

cas s’incloïen totes les parts i derivats d’aquestes dues espècies excepte: les llavors, el pol·len i 

els productes acabats, empaquetats i preparats pel comerç al detall. 
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Aquestes espècies van ser notificades a la resta de Parts del Conveni el dia 23 de setembre de 

2011 i van entrar el dia 22 de desembre del 2011, 90 dies després de la notificació al no 

presentar-se cap reserva per part d’un altre dels Estats Part (article XVI). 

Aprofitant la notificació del 23 de setembre també es va informar a les Parts que es modificaria 

una pàgina de l’Apèndix II. Es va afegir una nota al peu de la pàgina que contenia Agalychnis 

spp. on es va escriure les cinc espècies que aquesta inclou. 

L’any 2012 vint països van incorporar una nova  espècies de fauna  a l’Apèndix III (Lamna 

nasus). Els països sol·licitants van ser: Alemanya, Bèlgica, Xipre, Dinamarca, Eslovènia, Espanya, 

Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Malta, Països Baixos, 

Polònia, Portugal, Regne Unit de Gran Bretanya i 

Irlanda del Nord, i Suècia. 

És una espècie de tauró conegut amb el nom de 

marraix. És una espècie comercial, es pesca, motiu 

pel qual s’ha sol·licitat afegir-lo a l’Apèndix II ja que 

no és una espècies gaire abundant. 

En la mateixa notificació també anunciaven les 

següents modificacions del Conveni: 

 Afegir un peu de pàgina a l’Apèndix I on parla de l’espècie Scleropages formosus per tal 

d’indicar que inclou el taxóScleropages inscriptus recentment descrit. 

 Recorda que el 22 de desembre de 2011 es va afegir, a petició de Madagascar, 

l’espècie Diospyros crassifloridesa l’Apèndix III de la CITES i descriuen com s’ha de dir el 

nom d’acord amb l’especialista amb nomenclatura del Comitè de flora. 

 Es corregirà la traducció al francès i a l’espanyol de l’anotació del Crocodylus niloticus 

per tal d’aclarir que el text subjecta una quota d’exportació anual de 1.600 exemplars 

silvestres, inclosos trofeus de caça, a més dels espècimens  criats en granges. S’aplica 

només a la població de la República Unida de Tanzània. Aquesta correcció no s’aplica a 

l’anglès. 

Aquestes modificacions van ser notificades per la Secretaria a tots els Estats Part el 27 de juny 

del 2012 i es van entrar en vigor el 25 de setembre de 2012. 

Cal dir que sempre que es produeixen modificacions de la Convenció la versió actualitzada 

d’aquesta és inclosa  a la web de CITES oficial abans de que entrin en vigor. 

 

 

 

 

 

Lamna nasus 
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ARTÍCLES PERÍODÍ STÍCS: 

En els darrers anys el periodisme ha anat informant a la societat de la situació de les espècies 

de fauna i flora en perill d’extinció, així com del seu tràfic il·legal i d’altres circumstàncies que 

les han posat en el punt crític en que es troben al dia d’avui. A títol d’exemple, hem recopilat 

alguns articles que analitzarem a continuació: 

 

Article publicat a “eldiario.es”, 2 de gener del 2013 

“ Els nous rics del Sud-est Asiàtic estimulen el tràfic il·legal d’animals” 

Els zoològics privats dels nous rics del Sud-est Asiàtic són un caprici amb el que ressalten la 

seva vida opulenta i a la vegada estimulen el tràfic il·legal d’aquestes espècies. 

Un dels principals centres del comerç il·lícit d’animals d’espècies amenaçades per l’extinció a 

nivell mundial està ubicat dins de diverses naus adjuntes al mercat popular de Chatuchak, a 

Bangkok, i és visitat durant els caps de setmana per desenes de milers de tailandesos 

estrangers. 

“Fa uns anys el contraban d’animals estava dirigit a clients d’Europa i Orient Mitjà; no obstant, 

cada vegada són més els tailandesos i altres asiàtics els que compren espècies protegides”, 

indica EfeJirayu, agent del Departament de Protecció de Parcs Naturals, Vida Salvatge y 

Conservació. 

 

Article publicat al diari “El País” 26 de juliol del 2012. 

 

 

 

 

En una operació (Operation Cage) coordinada en 

32 països, entre ells Espanya, la Organització 

Internacional de Policia Criminal (Interpol) va 

detenir a unes 4.000 persones per el tràfic il·legal i 

l’explotació d’aus i els seus ous, també rèptils, 

peixos i insectes. Van ser confiscats més de 8.700 

exemplars, entre ells 2.200 aus a més de material 

de captura, armes i munició. 
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Articlepublicat al diari “El imparcial”, 30 de març del 2011 

 

 
Article publicat a“3/24.cat”, 23 de setembre del 2010 

El cargol poma és un mol·lusc gasteròpode aquàtic (d’aigua dolça) de la família 
dels  Ampullariidae procedent d’una extensa àrea de Sud Amèrica. Està considerada una de les 
100 espècies invasores més perjudicials del món i ha causat estralls en cultius de zones 
humides, sobretot en arrossars, arreu dels llocs del món que ha colonitzat. 
 
El 27 de juliol del 2010 es va declarar oficialment l’existència d’un focus del cargol poma 
(Pomacea sp.) a l’hemidelta esquerre del Delta de l’Ebre (Ordre AAR/404/2010, DOGC núm. 
5682 - 30/07/2010, p. 59.677). Es van establir i fixar les normes per a combatre el Cargol Poma 
i per a tractar l’aigua de mar, a l’hemidelta esquerre, en les següents resolucions: 

 Resolució AAM/2434/2012, de 31 d'octubre, (DOGC núm. 6254 - 15/11/2012) 

 Resolució AAM/1455/2012, de 16 de juliol, (DOGC núm. 6175 - 20/07/2012) 

 Resolució AAM/2519/2011, de 10 d'octubre, (DOGC núm. 5994 - 28/10/2011) 

 Resolució AAR/3749/2010, de 18 de novembre,  (DOGC núm. 5763 - 25/11/2010) 
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Article publicat a “Cadena ser”,  8 d’octubre del 2012 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Article publicat a “indirecte.cat”, 19 de desembre del 2012 

 

 

*El titular d’aquesta noticia presenta un error, el cargol poma va aparèixer al marge dret al 2012. 
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ENQUESTES A LA POBLACÍO  

 

Després de veure repassar la legislació sobre el comerç i tinença d’animals exòtics hem 

realitzat una enquesta a la població per tal de saber els seus coneixements i opinions sobre 

aquest tema.  

S’han enquestat 97 persones, de les quals el 59% tenen entre 18 i 25 anys i un 23% tenen entre 

26 i 35 anys, per tant la majoria dels enquestats tenen menys de 35 anys (Figura 1).  Pel que fa 

a la professió, el 46% són estudiants de temàtiques diferents a la veterinària mentre que un 

38% són estudiants de veterinària o veterinaris (Figura 2).  

              Figura 1                  Figura 2  

Pel que fa  la tinença d’exòtics només un 27% tenen un animal exòtic a casa i el 73% no en 

tenen cap (Figura 3). La majoria d’aquests animals exòtics van ser adquirits  en botigues (50%), 

els altres de particulars (35%) i la resta adoptatso en fires (5%) (Figura 4). 

  Figura 3      Figura 4 

Quant a la documentació necessària per poder tenir un animal exòtic, només el 30% dels 

propietaris el tenen ben documentat, és a dir, tenen la factura de compra i en cas que sigui 

una espècie Cites II o III, tenen també la documentació  CITES. El que és sorprenent és que si 

analitzem la documentació dels animals en funció de l’origen, dels animals exòtics comprats en 

botigues, només un 19% el tenen ben documentat; mentre que dels obtinguts directament de 
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particulars aquest percentatge es duplica (80%). Aquest fet fa pensar que les botigues que 

venen aquest tipus d’animal no informen correctament als compradors quan adquireixen 

alguna d’aquestes espècies, fins hi tot podem pensar que en alguns casos no els entreguen 

tota la documentació necessària. 

També hem preguntat sobre la legislació CITES i només aproximadament la meitat (45%) dels 

enquestats la coneix (Figura 5). Si només tenim en compte els propietaris d’animals exòtics 

(Figura 6) aquest percentatge augmenta lleugerament i arriba a un 58%. Tot i així, que un 42% 

dels que tenen animal exòtic a casa no sàpiga què és la CITES també és una dada força 

preocupant. 

Figura 5       Figura 6 

 

Així doncs, podríem dir que tenir un animal exòtic a casa influeix en el fet de conèixer la 

legislació necessària, però tot i així els resultats demostren que hi ha una gran desinformació 

general. 

Tenint en compte que l’objectiu de la CITES, que és regular el comerç d’espècies amenaçades, 

només un 19% dels enquestats que coneixen aquesta legislació creu que compleix aquesta 

finalitat i un 47% creuen que no.  Segurament estan al corrent de la magnitud del tràfic il·legal 

d’animals exòtics (Figura 7). 
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Hem preguntat als propietaris d’animals exòtics si en tornarien a comprar un altre, i la meitat 

d’aquets repetirien l’experiència (Figura 8). D’altra banda, també hem preguntat als que no en 

tenen si estarien disposats a comprar-ne un i només un 22,4% ho faria (Figura 9).  

          Figura 8                                Figura 9    

També hem preguntat l’opinió a la població sobre la tinença d’exòtics i un 53% dels que no en 

tenen no hi està d’acord (Figura 10). El que no ens esperàvem és que un 30% dels enquestats 

que tenen animals exòtics a casa tampoc hi estigués d’acord (Figura 11). Aquesta resposta 

contradictòria ens porta a pensar que molta gent adquireix aquests animals per moda, sense 

ser conscient de la responsabilitat que comporta, motiu pel qual se n’acaba cansant.  

          Figura 10                Figura 11 

Els motius pels quals diuen que no estan d’acord amb la tinença són:  

- Al treure’ls del seu hàbitat no tenen una bona qualitat de vida. 

- No són animals domèstics. 

- Tinença en males condicions. 

- Pot repercutir en la flora i la fauna autòctona. 

- Són perillosos 

- Propicia el tràfic il·legal.   

Al preguntar sobre quins animals exòtics tenen, predominen el rèptils, especialment les 

tortugues. En segon lloc trobem els mamífers la majoria dels quals són rosegadors. En últim 

lloc tenim les aus, on guanyen els lloros (Figura 12). 
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També es va demanar quina creien que era la procedència dels animals exòtics que es poden 

adquirir. Un 53% dels enquestats creu que la majoria d’animals exòtics han nascut en 

captivitat, el 23% creu són extrets del seu hàbitat i la resta NS/NC (Figura 13). No hi ha dades 

sobre moltes de les procedències però si que podem dir que la cria d’animals exòtics en 

captivitat ha augmentat molt en els darrers anys. 

 

      

Per tal de controlar el tràfic il·legal les Autoritats estableixen unes determinades sancions 

segons la gravetat dels fet. Sobre aquesta circumstància, un 69% dels enquestats creu que les 

sancions haurien de ser més dures i el 31% restant  NS/NC (Figura 14).  
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En el cas de la tinença il·legal d’animals exòtics, un  40% dels que no en tenen, denunciaria una 

persona que en tingués un il·legalment mentre que dels que en tenen un, un 45% ho 

denunciaria (Figura 15). Segurament les persones que tenen animals exòtics tenen més 

coneixements al respecte i per tant són més conscients de la gravetat dels fets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 83% dels enquestats creu que el tràfic d’animals exòtics ha afectat negativament a les 

espècies del país de destí,  un 7% creu que no i un 10% NS/NC (Figura 16).  

De la mateixa manera  un 79% creu que també afecta negativament a les espècies d’origen, un 

6% creu que no i un 15% NS/NC (Figura 17). 

Figura 16         Figura 17 

Certament el tràfic d’animals exòtics afecta tant al país d’origen com al país de destí. En el 

moment en que es treu un animal d’un ecosistema o se’l introdueix en un altre pot haver-hi 

repercussions negatives en l’equilibri de l’hàbitat natural. 

Quan les autoritats competents desarticulen alguna xarxa de tràfic d’animals exòtics o són 

avisats que algun particular posseeix alguna espècie il·legalment, aquests animals són 

decomissats. Un 11% dels enquestats creu que aquests animals s’haurien d’eutanasiar mentre 

que un 89% creu que s’haurien de mantenir en centres de recuperació (Figura 18). 
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Dels que creuen que s’han de mantenir en centres de recuperació el 54,4% creu que s’haurien 

de retornar al país d’origen, el 24% creu que haurien de servir per conscienciar/educar a la 

població, el 14% creu que s’haurien de mantenir vius i el 7,6% creu que es podria fer cria i 

venda legal per cobrir despeses dels centres (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Figura 20 s’observa, el percentatges, el coneixement del grau de saturació en els centres 

d’acollida/recuperació, el 64% dels enquestats són conscients del grau de saturació que hi ha. 
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ENTREVÍSTES PERSONALS: 

S’han realitzat entrevistes a diferents professionals de l’àmbit dels animals exòtics. 

Primerament s’exposen les entrevistes de tres veterinaris especialitzats en la clínica d’animals 

exòtics, seguidament dues entrevistes realitzades a directors de centres de 

recuperació/acollida i finalment una entrevista feta a un treballador anònim de l’empresa 

importadora d’animals exòtics Global Aquatic Technologies (antigament Promotora Bama). 

L’opinió d’aquests professionals resulta clau per valorar la situació actual de manera realista. 

 

Veterinaris  

Entrevista a Xavier Valls, veterinari de la Clínica Veterinària Exòtics (Barcelona). 

 

 Coneix quina documentació seria la pertinent per als animals exòtics que li arriben a 
la clínica? 
Sí 
 

 Els propietaris solen estar informats al respecte? 
No 
 

 Creu que els propietaris estan, en general, ben informats dels requeriments 
ambientals dels animals exòtics?  
No 
 

 Demana quin tipus de documentació posseeix cada animal exòtic (inclòs dins del 
CITES) que li porten a consulta? 
Sí 
 

 Com actua davant d’un propietari que no té la documentació del seu animal?La hi 
demano, i si no la té, li dic que la demani a la botiga o a la persona de la qual va 
obtenir l'animal. Hi ha molta gent que compra animals via internet i molts d'aquests 
els reben sense documentació. Si es tracta d'un animal regulat sota el conveni CITES, 
els demano que ens portin la documentació pertinent en la següent visita. 
 

 Quin creu que és el seu paper per ajudar a combatre el tràfic il·legal d’espècies 
exòtiques?  
Bons controls de les importacions de tercers països, amb professionals preparats per 

saber identificar les espècies que es porten. El tràfic il·legal no està a l'abast del 

veterinari que treballa en una clínica el dia a dia, perquè no arriben animals il·legals al 

nostre centre (jo no tinc constància d'haver visitat ningú amb un primat portat de 

l'Àfrica, o amb un ocell exòtic tret de la selva amazònica i que te'l porta com si res al 

nostre centre, per citar 2 exemples). 
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Sempre ens diuen, i així ho mostren les notícies, que el comerç il·legal d'animals és, 

després de la droga el més lucratiu, però al nostre nivell (no tractem amb gent que ven 

marfils, ni pells, ni altres parts d'animals cotitzades) no tinc constància de persones 

que comercien il·legalment amb animals vius. 

 

 Quines espècies o grups considera que són més utilitzats per traficar il·legalment?  

Basant-me en el que surt a les notícies, els grans mamífers (goril·les, elefants, 

rinoceronts...) són els més afectats per aquest tràfic il·legal. Altres espècies de primats,  

rèptils com per exemple  cocodrils i serps, també són animals que estan força 

involucrats en el comerç il·legal. 

Jo no conec ningú que hagi portat il·legalment tortugues en perill d'extinció de 

Madagascar, però tinc constància que això passa. Com controlar-ho? crec que aquí els 

serveis de vigilància de duanes són els que haurien de posar fi a aquest tipus de 

comerç. 

 

 Creu que hi ha hagut variacions de quantitat al llarg del temps?  

Sí 

 

 Veu la cria en captivitat realitzada per propietaris responsables com una eina que 

ajuda a evitar el tràfic il·legal? 

Sí 

 

 Creu que les lleis que regulen la importació i tinença d’animals exòtics és adequada, 

o bé pensa que hi ha aspectes que es podrien millorar?  

Podria millorar. 

 

 Se li acut algun aspecte a millorar?  

Millorar l’eficiència de les lleis. 
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Entrevista a Jordi Sabaté, Veterinari del Centre Veterinari Plaça Catalunya (Manresa). 

 Coneix quina documentació seria la pertinent per als animals exòtics que li arriben a 

la clínica? 

Sí 

 

 Els propietaris solen estar informats al respecte? 

No 

 

 Creu que els propietaris estan, en general, ben informats dels requeriments 

ambientals dels animals exòtics?  

No 

 

 Demana quin tipus de documentació posseeix cada animal exòtic (inclòs dins del 

CITES) que li porten a consulta? 

Sí 

 

 Com actua davant d’un propietari que no té la documentació del seu animal?Jo 

informo de que aquella espècie necessita tal documentació, tot i que no li demano que 

me l'ensenyi per tal de visitar el seu animal. Si no té documentació, li explico com 

haurien d'haver anat les coses i què li pot passar. Si es tracta d'una espècie que no es 

pot tenir aquí, li ho explico i també les opcions que té. Però no faig de policia. Més 

aviat intento conscienciar. 

 

 Quin creu que és el seu paper per ajudar a combatre el tràfic il·legal d’espècies 
exòtiques?  
Jo sóc veterinari, no policia. No em veig comprovant documentacions i denunciant a la 

gent, i més quan el destinatari final potser no sap que té un animal il·legal.  

 

Tampoc em poso a comprovar que el gos o el gat que em porten realment pertanyin a 

aquell qui els porta. 

 

Podria, però, ser obligatori que la nostra base de dades de propietaris d'animals 

exòtics estigués disponible per a inspeccions policials, fent-ho saber als clients quan 

s'obre la fitxa. 

 

 Quines espècies o grups considera que són més utilitzats per traficar il·legalment?   

Hi ha alguns grups dels que tinc pocs coneixements, no ho sabria dir. 

 

 Creu que hi ha hagut variacions de quantitat al llarg del temps?  

NS/NC 

 

 Veu la cria en captivitat realitzada per propietaris responsables com una eina que 

ajuda a evitar el tràfic il·legal? 
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 Sí 

 Creu que les lleis que regulen la importació i tinença d’animals exòtics és adequada, 

o bé pensa que hi ha aspectes que es podrien millorar?  

Podria millorar 

 

 Se li acut algun aspecte a millorar? 

Quant a importació, molts exòtics venen de països amb als nivells de corrupció on és 

molt fàcil inventar-se documentació, de manera que a efectes pràctics les poblacions 

salvatges estan poc protegides per molts CITES que hi hagi.  

 

Quant a la tinença, no totes les espècies són aptes per a tothom, per qüestions d'espai 

o de clima. I per a les altres espècies hi hauria d'haver un mínim de coneixements de 

les necessitats que tenen, tot i que no sé com es podria controlar això. Potser la 

obligatorietat de nuclis zoològics, tot i que amb requeriments diferents als actuals, que 

a la pràctica fan que molt poca gent els tingui.  

Els que les venen també haurien de tenir més coneixements de les necessitats del què 

venen.     
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Entrevista a Carles López, veterinari de la Clínica Maragall Exòtics (Barcelona). 

 Coneix quina documentació seria la pertinent per als animals exòtics que li arriben a 

la clínica? 

Sí 

 

 Els propietaris solen estar informats al respecte? 

No 

 

 Creu que els propietaris estan, en general, ben informats dels requeriments 

ambientals dels animals exòtics?  

No 

 

 Demana quin tipus de documentació posseeix cada animal exòtic (inclòs dins del 

CITES) que li porten a consulta? 

Sí 

 

 Com actua davant d’un propietari que no té la documentació del seu animal?  

Informant de la necessitat de tenir la documentació i, si es pot, com obtenir-la. 

 

 Quin creu que és el seu paper per ajudar a combatre el tràfic il·legal d’espècies 

exòtiques?  

Més control policial i enduriment de les penes pels traficants. 

 

 Quines espècies o grups considera que són més utilitzats per traficar il·legalment?  

Totes 

 

 Creu que hi ha hagut variacions de quantitat al llarg del temps?  

NS/NC 

 

 Veu la cria en captivitat realitzada per propietaris responsables com una eina que 

ajuda a evitar el tràfic il·legal? 

Sí 

 

 Creu que les lleis que regulen la importació i tinença d’animals exòtics és adequada, 

o bé pensa que hi ha aspectes que es podrien millorar?  

Podria millorar. 

 

 Se li acut algun aspecte a millorar?  

Obligar als comerços a tenir uns mínims coneixements dels animals i de les seves 

necessitats i donar la documentació, principalment la factura oficial de compra. 
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Centres de Recuperació/Acollida 

Entrevista al Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) 

 

 Creu que la població està, en general, ben informada dels requeriments ambientals 

dels animals exòtics? 

No 

 

 Creu que la manca d’informació afavoreix a l’abandonament? 

Sí 

 

 Quines espècies o grups considera que són més utilitzats per traficar il·legalment? 

Primats, psitàcids, tortugues de terra, felins.  

 

 Creu que hi ha hagut variacions de quantitat de tràfic al llarg del temps? 

Ha disminuït 

 

 Veu la cria en captivitat realitzada per propietaris responsables, com una eina que 

ajuda a evitar el tràfic il·legal?  

Sí, i també, més que propietaris responsables, per part de la població local dels països 

d'origen. Les granges de cria d'espècies exòtiques que deixin diners als països d'origen 

son la millor lluita contra l'espoli de les poblacions salvatges i contra  els intermediaris 

del primer món que es lucren amb el tràfic il·legal 

 

 Quin creu que és el seu paper per ajudar a combatre el tràfic il·legal d’espècies 

exòtiques? 

Gestionar, investigar, publicar, divulgar, educació ambiental... tot va dirigit a la 

conservació en el CRARC. 

 

 Rep algun tipus de subvenció de part d’alguna institució? 

Sí 

 

 De quines? 

Amb la crisi estem afectats negativament, però en principi hem rebut de la 

Generalitat, CITES, Diputacions, Comunitats Autònomes i ajuntaments. Depèn sempre 

de cada projecte. 

 

 Creu que les subvencions que reben els centres d’acollida/recuperació són 

adequades? 

Insuficients. 

 

 Creu que el tràfic d’exòtics ha afectat negativament a les poblacions silvestres dels 

països d’origen? 
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Sí  

 I als de destí? 

Sí 

 

 Creu que les lleis que regulen la importació i tinença d’animals exòtics és adequada o 

bé pensa que hi ha aspectes que es podrien millorar?  

Podria millorar. 

 

 

 Se li acut algun aspecte a millorar? 

Coherència, assessorament per part de tècnics i estudiosos del tema, aplicació real i 

pràctica, evitar el càstig d'innocents... 

 

 Creu que les sancions pel tràfic il·legal d’animals haurien de ser més dures? 

Tal i com està de mal gestionat ara, són massa dures, però si s'apliquessin els consells 

que he escrit abans, ja estan prou bé. 

 

 Quin grau de saturació d’animals exòtics hi ha al centre? 

La gestió que fem permet que no arribi a haver-hi saturació.  

 

 Com s’actua davant de la saturació?  

Es fan tractaments preventius (anul·lació de la reproducció dels exòtics, instal·lacions 

adequades, sacrifici dels animals malalts no protegits).    
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Entrevista al Centre de Cria de Fauna Salvatge i Educació Ambiental (Santa Maria de Merlès) 

 

 Creu que la població està, en general, ben informada dels requeriments ambientals 

dels animals exòtics? 

No 

 

 Creu que la manca d’informació afavoreix a l’abandonament? 

Sí 

 

 Quines espècies o grups considera que són més utilitzats per traficar il•legalment? 

Ocells i rèptils 

 

 Creu que hi ha hagut variacions de quantitat de tràfic al llarg del temps? 

Ha disminuït 

 

 Veu la cria en captivitat realitzada per propietaris responsables, com una eina que 

ajuda a evitar el tràfic il·legal?  

Sí, ja que incrementa l’stock fent disminuir la demanda d’importació. Ha passat amb 

nombroses espècies (Chamaeleo calyptratus, Furcifer pardalis, Pogona vitticeps, 

Panterophis sp., Lampropeltis sp. i un llarg etcètera). 

 

 Quin creu que és el seu paper per ajudar a combatre el tràfic il•legal d’espècies 

exòtiques? 

Conscienciació dels problemes que comporta a la gent que visita el centre. 

 

 Rep algun tipus de subvenció de part d’alguna institució? 

No   

 

 De quines? 

Estem en tràmits per un conveni amb SOIVRE. 

 

 Creu que les subvencions que reben els centres d’acollida/recuperació són 

adequades? 

Insuficients  

 

 Creu que el tràfic d’exòtics ha afectat negativament a les poblacions silvestres dels 

països d’origen? 

Sí  

 

 I als de destí? 

Sí 
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 Creu que les lleis que regulen la importació i tinença d’animals exòtics és adequada o 

bé pensa que hi ha aspectes que es podrien millorar?  

Podria millorar  

 

 Se li acut algun aspecte a millorar? 

Personalment prohibiria la importació d'animals exòtics, intentaria fer una bona gestió 

del que ja hi ha actualment, prioritzant l'adopció i multant el maltractament o mala 

tinença de manera exemplar. 

 

 Creu que les sancions pel tràfic il·legal d’animals haurien de ser més dures? 

No crec que s'arribin a pagar gairebé cap de les sancions que es posen  

 

 Quin grau de saturació d’animals exòtics hi ha al centre? 

Poc, actualment.  

 

 Com s’actua davant de la saturació?  

No en tenim, de moment. 
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Empresa importadora d’animals exòtics 

Entrevista a un treballador anònim de Global Aquatic Technologies (Antigament Promotora 

Bama) 

 Amb quins animals treballa la vostra empresa? 

Global Aquatic importa tot tipus de peixos, mol·luscs i crustacis (tropicals, aigua freda i 

marins). També treballem amb rèptils, amfibis i plantes tropicals. 

 

 Quin és l’origen dels animals importats? 

Els animals d’aquari d’aigua dolça solen provenir de grans granges asiàtiques, els 

marins del medi natural, i els amfibis i rèptils són capturats del medi, generalment 

treballem amb Madagascar, Uganda i sud-est asiàtic. 

 

 Sap si el tràfic dels animals amb els que treballen perjudica les poblacions silvestres 

als països d’origen? 

Sens dubte, però no fem importacions il·legals ni res per l’estil. Seguim la legislació i 

respectem les quotes. 

 

 Sap si el tràfic dels animals amb els que treballen perjudica als ecosistemes dels 

països destí? 

És possible, però serien casos d’espècies aïllades. Bàsicament es parla de les tortugues 

de florida i del cargol poma. Tothom carrega contra els importadors, però ningú parla 

del cranc de riu americà, el Black bass o el silur, que han causat grandíssimes pèrdues 

mediambientals. 

 

 Està d’acord amb la legislació actual que regula l’entrada d’animals a Espanya i la 

UE?  

Sí, però en alguns casos és massa estricta. Per posar un exemple, fa anys recordo que a 

l’Aeroport de Barcelona van determinar la incineració de tot un lot d’importació de 

Trachemys (Tortuga de florida) de milers i milers d’individus només perquè van trobar 

una mica de Salmonella a la inspecció, quan aquest bacteri es troba quotidianament a 

molts llocs. 
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DÍSCUSSÍO : 

Els veterinaris entrevistats són coneixedors de la legislació de tinença d’animals exòtics, i de les 

diferents documentacions que precisen. Denoten, d’altra banda, un desconeixement per part 

dels propietaris, tant de la documentació que necessiten els animals com dels requeriments 

ambientals adequats. Queda palès que la desinformació de la població que manté animals 

exòtics és un problema greu, sobretot si tenim en compte que el 90% de les consultes i 

malalties d’aquest tipus d’animals resulten de problemes de maneig i mala aclimatació. En 

aquest punt, els veterinaris afegeixen que les botigues haurien d’informar molt millor dels 

requeriments dels animals als seus compradors, ja que queda demostrat en les enquestes que 

en nombroses ocasions que ho fan de manera deficient. Respecte a les botigues, cal dir que en 

molts casos no entreguen els animals amb la documentació adequada. 

Quant als aspectes a millorar de la legislació actual, tots els grups estudiats (població, centres i 

veterinaris), exceptuant l’empresa importadora, opinen que hi ha aspectes a millorar. El CRARC 

opina que l’assessorament de les autoritats per part de persones competents (tècnics 

qualificats, investigadors, associacions) pot ser clau per adaptar-la millor a la realitat. Obligar a 

les botigues a entregar sempre la documentació adequada i a donar informació fiable sobre els 

animals que venen ajudaria molt a evitar la problemàtica d’animals decomissats, abandonats o 

malalts. L’enduriment de les penes als qui trafiquen il·lícitament sembla ser també un punt a 

tenir en compte  

L’opinió dels veterinaris és que un punt clau per combatre el tràfic il·legal està a les duanes de 

països d’origen, on els controls de vegades són insuficients i passen exportacions il·legals i/o 

amb documentacions falsificades. 

Coincideixen en que cal una millora en la regulació de la tinença d’animals exòtics, i un d’ells 

creu que potser caldria millorar la llei de nuclis zoològics, adaptant-la a la situació en la que viu 

la majoria de gent que té exòtics (un pis on el propietari cria Eublepharis sp. de 15 cm no ha de 

requerir el mateix que una persona que cria cavalls, és a dir, un pis podria ser nucli zoològic per 

criar Eublepharis però no per criar cavalls), d’aquesta manera s’afavoriria el control per part de 

les autoritats, s’afavoriria la cria legal en captivitat i la venda legal, en definitiva es reduiria el 

tràfic d’animals exòtics. 

Demanar la documentació de l’animal forma part del protocol de visita amb animals exòtics, i 

els veterinaris ho fan sempre. Davant de l’absència de dita documentació els veterinaris 

creuen que el seu rol és informar i conscienciar els propietaris de la documentació que 

precisen els animals exòtics, així com de les possibles sancions o aspectes a tenir en compte. 

No es consideren, però, responsables de denunciar la manca d’aquesta, consideren que la seva 

feina és purament mèdica i informativa, i que és competència de les autoritats solucionar 

aquests problemes. 

Pel que fa als importadors d’animals, almenys a l’empresa estudiada, no semblen adonar-se de 

cap perjudici fet per la seva activitat. Això resulta bastant impactant, tenint en compte que la 

persona entrevistada pertany a la corporació que presumptament va provocar tot el problema 
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del cargol poma (l’importaven pel negoci de l’aquariofíl·lia). Antigament tenien instal·lacions al 

Delta de l’Ebre, i d’allà van anar a parar molts cargols al riu. A causa d’aquesta crisi, van canviar 

la ubicació i el nom de l’empresa (actualment al Maresme i antigament anomenada Promotora 

Bama) i segueixen la seva activitat de manera normal sense que la justícia hagi aconseguit fer 

pagar ni els danys causats fins avui ni els costos d’eliminació del cargol, ni els futurs danys que 

causarà (ja que encara no s’ha aconseguit eradicar-lo). 

L’empresa treballa bàsicament amb animals provinents de granges asiàtiques, i després amb 

animals capturats a Àfrica, en principi respectant totes les lleis (tant del país d’origen com 

d’entrada). 

Els animals procedents de decomisos per part de les autoritats a països destí, han d’acabar a 

centres amb instal·lacions adequades per mantenir-los o per fer el que sigui convenient segons 

el cas (sovint acaben sacrificats). Per norma general aquests centres solen rebre subvencions 

insuficients o nul·les per part de les institucions, de manera que els animals decomissats en 

general no viuran en les millors condicions possibles. Existeixen convenis entre els centres i les 

institucions/autoritats per establir dites subvencions. 

El Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) rep subvencions de 

diferents fonts (Generalitat, CCAA, CITES, Diputacions o Ajuntaments), depenent del projecte 

que duguin a terme. En general, però els diners resulten insuficients. 

De l’entrevista al Centre de Cria de Fauna Salvatge i Educació Ambiental (CCFSEA), se’n 

corrobora aquest problema de caire econòmic. Ells reben ocells decomissats, eduquen i crien 

moltes espècies autòctones amenaçades (cranc de riu, nàiade, peixos i diversos ocells), però 

no reben cap subvenció. Cal dir, però, que estan pendents d’un conveni amb el SOIVRE. 

Els centres coincideixen amb els veterinaris en que la població està desinformada sobre la 

legislació que envolta el món dels animals exòtics, fet que queda confirmat als resultats de les 

enquestes de la població. Així dons, es pot afirmar que la conscienciació i l’educació de la 

població ha de ser el cavall de batalla de les autoritats per combatre la mala tinença legal i el 

tràfic il·legal. També estan d’acord amb que la cria en captivitat per part de propietaris 

responsables i registrats al SOIVRE pot ser útil de cara a disminuir la demanda d’animals 

importats. A més, el CRARC opina que la cria en captivitat en granges a països d’origen pot ser 

molt útil de cara a evitar l’espoli de poblacions salvatges, a més de generar ingressos per la 

població d’aquests països, els quals en general són subdesenvolupats. 

Tant veterinaris, com població enquestada i els centres entrevistat, opinen que el tràfic 

d’animals exòtics ha estat perjudicial pels ecosistemes tant de països d’origen com de països 

destí. Als països destí solucionar aquesta problemàtica recau en gran mesura sobre els centres 

de recuperació. En el cas del CRARC, per exemple, ja fa anys que col·laboren amb la lluita 

contra la tortuga de Florida (Trachemys scripta spp), i en el cas del CCFSEA porten temps 

ajudant a combatre el cranc de riu americà i peixos no autòctons. 
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CONCLUSÍO  

La realització d’aquest treball ens ha permès endinsar-nos en un món desconegut per a la 

majoria de nosaltres: el comerç d’animals exòtics. La seva tinença s’ha vist incrementada al 

llarg dels últims anys ja que la generació anterior no acostumaben a tenir-los com a mascota. 

Aquesta moda ha obligat a les Autoritats a fer un pas endavant en la seva regulació. Hem vist 

que amb el pas del temps hi ha hagut modificacions en la legislació, per tal d’adaptar-la millor 

a la realitat, fent-la així més eficient. 

Hem constatat, però, que encara hi ha aspectes a millorar. Tot i que el principal objectiu del 

Conveni CITES és la regulació del comerç d’espècies amenaçades, existeixen avui en dia molts 

casos de tràfic il·legal. Creiem que algunes de les possibles solucions serien un control duaner 

més eficient i un enduriment de les sancions a aquells que comercien il·lícitament. 

 A més, molts problemes relacionats amb el comerç legal, com podrien ser, per exemple, els 

problemes mediambientals. S’ha vist que espècies importades legalment estan causant estralls 

als nostres ecosistemes, de manera que potser caldria que els permisos d’importació 

tinguessin en compte el potencial invasor dels animals que inclouen. 

També cal destacar la gran desinformació existent a nivell dels propietaris, de manera que 

creiem que seria convenient que tots els professionals del sector (especialment venedors) 

posessin èmfasi en la importància de tenir correctament documentats els animals i conèixer 

les condicions ambientals que precisen. 

Com en molts dels problemes d’actualitat, la pedra angular de la solució rau en una bona 

educació. 
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ANNEX 

DOCUMENTS D’IMPORTACIÓ I EXPORTACIÓ: 
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RESULTATS DE L’ENQUESTA A LA POBLACIÓ: 
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