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Els centres d'importació de cadells són llocs on s'acumulen cadells de races populars importats 

de països estrangers per vendre'ls en el mercat local. Aquests cadells sovint són criats en 

condicions deplorables a l'estranger i són transportats llargues distàncies en condicions 

estressants i poc saludables, fora de la legalitat i de l’edat que aconsella la salut física i emocional 

d’aquests. Això contribueix a la zoonosi, el frau, el patiment de les famílies consumidores i 

fomenta la cria i irresponsable. Molts països europeus han pres mesures per restringir o prohibir 

la importació de cadells per protegir la salut i el benestar dels animals. A més, aquests centres 

són una amenaça per la salut pública i són promotors d’estafes i fraus al consumidor donada 

l’alta mortalitat i morbiditat d’aquests cadells. Els magatzems on s'acumulen els cadells no són 

font de riquesa, ni llocs de treball de qualitat redueixen el personal al mínim i les taxes de 

mortalitat dels cadells són altes. L’increment de les vendes en línia i la compra per impuls o com 

“a complement de moda” dels animals està afavorint un negoci opac en lloc de la compra a 

criadors acreditats i l’adopció a les protectores. Els nuclis d'importació d'animals són 

responsables de frau, opacitat en la traçabilitat dels cadells i negligència en la seva salut. Es 

necessiten més recursos per perseguir aquestes pràctiques. Una veterana veterinària de 

protectora va afirmar recentment que en la situació d'abandó actual, hauria d'estar prohibit 

comprar animals. 

Els centres d'importació de cadells són instal·lacions on cadells de races populars s’acumulen 

provinents d'altres països amb la finalitat de vendre'ls en el mercat local. La cria descontrolada 

de ramaders reconvertits, sobretot a països excomunistes, és un qüestió greu que preocupa les 

autoritats sanitàries de la Unió Europea1. El trànsit de cadells des de països de l'Est és una 

preocupació important per a la Unió Europea (UE) i els seus estats membres. El comerç il·legal 

de cadells és un problema que ha anat en augment en els últims anys, i s'estima que desenes de 

milers de cadells són traficats anualment a través de les fronteres de la UE. Segons FEDIAF 

(2020), més de 85 milions de llars de la Unió Europea tenien animals de companyia el 2019, 

molts d’ells comprats. La pandèmia i el confinament va significar una multiplicació del negoci en 

línia, segons xifres del Regne Unit. Aquest pròsper comerç comercial europeu requereix un 

nombre desconegut de cadells per satisfer la demanda del mercat, que s'estima que només 12 

estats membres de la UE es valoren en 1.300 milions d'euros anuals (IBF International Consulting 

et al.). Hi ha autors – com Maher i Wyatt (2021)2 que vinculen el tràfic de cadells amb el crim 

organitzat. També des de l’OIPA es denuncien pràctiques delictives amb els documents i els 

microxips3. 

Els principals països implicats en la "producció" de les cadellades són la República Txeca, 

Hongria, Polònia, Romania i Eslovàquia. En aquests Estats, no sols el cost de la vida és menor, 

sinó que a més la legislació sobre el benestar animal no s'aplica degudament. De fet, aquests 

 
1 Duthoit, S. (2015, 12 noviembre). The online trade of dogs and cats in Europe (pdf). Disponible en: 

https://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
mlr/intern/dateien/PDFs/SLT/VP_S_Duthoit_Online_trade_dogs.pdf 
2 Maher, J., Wyatt, T. European illegal puppy trade and organised crime. Trends Organ Crim 24, 506–525 (2021). 

https://doi.org/10.1007/s12117-021-09429-8 
3 Oipainternational. (s. f.). The illegal trade of puppies in Europe. OIPA. Disponible en: 

https://www.oipa.org/international/puppies-europe-trade/ 

https://www.oipa.org/international/puppies-europe-trade/
https://www.oipa.org/international/puppies-europe-trade/
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlr/intern/dateien/PDFs/SLT/VP_S_Duthoit_Online_trade_dogs.pdf
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlr/intern/dateien/PDFs/SLT/VP_S_Duthoit_Online_trade_dogs.pdf
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlr/intern/dateien/PDFs/SLT/VP_S_Duthoit_Online_trade_dogs.pdf
https://doi.org/10.1007/s12117-021-09429-8
http://www.oipa.org/international/puppies-europe-trade/
http://www.oipa.org/international/puppies-europe-trade/


 
 

 

 

preus baixos poden justificar-se per l'absència total de documents d'identificació i vacunes, que, 

en la majoria dels casos, són simplement falses. Mai podrien aconseguir aquests preus tan baixos 

els criadors que han de complir la legislació nacional en matèria de cria, salut i transport. 

Fa més d’una dècada que s’han fet trobades al més alt nivell per tal d’enfortir els controls 

conscients com són dels riscos que comporta el tràfic d’animals sense seguiment. El cel europeu 

de la traçabilitat té a veure amb les xifres desorbitades de fraus4 per falsificació de cartilles, de 

dades sobre l’edat i origen dels cadells, sobre l’estat de vacunació i la corresponent exploració 

veterinària. Les falsificacions són tan greus que constitueixen un delicte penal5. 
 

El comerç intracomunitari de determinats animals vius i els seus productes està autoritzat 

únicament quan procedeixen d'establiments que compleixen les disposicions pertinents de la 

legislació comunitària i estan autoritzats a aquest efecte per l'autoritat competent de l'eperstat 

membre en el qual estan situats. Reglament d'Execució (UE) 2019/1715 de la Comissió de 30 de 

setembre de 2019, modificat pel Reglament d'execució (UE) 2021/547 de la Comissió de 29 de 

març de 2021 estableix en el seu article 45 que els llistats d'establiments autoritzats per a 

realitzar moviments intracomunitaris seran accessibles a través de l'aplicació TRACIS. 

Els centres o nuclis d’importació solen obtenir els seus cadells de criadors a l'estranger i els 

importen en grans quantitats per a després vendre'ls a través de botigues com a “mascotes”, en 

línia o directament als consumidors. Sovint, aquests cadells es crien en condicions deplorables6 a 

l'estranger, i són transportats llargues distàncies en condicions estressants i poc saludables 

abans d'arribar al seu destí final. A més, pel fet que s'importen sense control adequat, sovint 

estan infectats amb malalties, paràsits i altres problemes de salut. 

Els centres d'importació de cadells són polèmics i objecte de controvèrsia, ja que molts creuen 

que són un negoci cruel que contribueix a l'explotació d'animals i fomenta la cria inhumana i 

irresponsable. Com a resultat, alguns països han pres mesures per a restringir o prohibir la 

importació de cadells amb la finalitat de protegir la salut i el benestar dels animals. 

Els centres d’importació de cadells són una amenaça per la salut pública, promotors de la tinença 

irresponsable, origen de nombroses estafes i fraus al consumidor i un negoci que no aporta cap 

valor al territori on s’implanta. A diferència de tantes altres activitats comercials, els magatzems 

on s’acumulen cadells demanen poc personal, és estacional, perquè el criteri no és el benestar 

sinó el profit comercial. Per augmentar el marge de benefici els treballadors, normalment poc 

qualificats, redueixen les seves funcions al manteniment mínim que inclou la retirada dels 

cadàvers dels cadells més febles. Les taxes de mortalitat dels cadells són molt altes per la 

joventut, la poca cura en deslletar, la falta de benestar tèrmic, higiene, hidratació i defenses. 

Una altra conseqüència de la laxitud en els controls sobre els nuclis d’importació es el maneig 

de cadells fora de l’edat mínima necessària per la maduració orgànica i fisiològica dels cadells i 

de la maduració etològica. La raó que el cadell no puguin tenir menys de dotze setmanes per 

viatjar i per tant entrar en un nucli o centre d’importació és que aquest és el moment en què es 

 
4 La Guardia Civil interviene cerca de 600 animales de compañía que habrían sido introducidos en hogares del país de 

forma irregular. (s. f.). Disponible en: https://preservicio.mapama.gob.es/es/actuaciones-
seprona/noticias/FOTOS_Balance_Final_Operacion_Argos.aspx 
5 Jiménez, J. (2019, 6 agosto). Piden por primera vez cárcel por falsificar cartillas veterinarias. Animal’s Health. Disponible en: 

https://www.animalshealth.es/profesionales/colegio-veterinarios-alicante-icoval-piden-por-primera-vez-carcel-por-falsificar-
de-cartillas-veterinarias 
6 D. (2015, 30 enero). Guardia Civil desmantela un criadero de perros de raza. Doogweb. Disponible en: 

https://www.doogweb.es/2015/01/30/guardia-civil-desmantela-un-criadero-de-perros-de-raza-con-+documentacion-falsa/ 

https://preservicio.mapama.gob.es/es/actuaciones-seprona/noticias/FOTOS_Balance_Final_Operacion_Argos.aspx
https://www.animalshealth.es/profesionales/colegio-veterinarios-alicante-icoval-piden-por-primera-vez-carcel-por-falsificar-de-cartillas-veterinarias
https://www.doogweb.es/2015/01/30/guardia-civil-desmantela-un-criadero-de-perros-de-raza-con-documentacion-falsa/


 
 

 

vacuna als cans contra la ràbia. No és fins les dotze setmanes que es consolida la capacitat 

d’alimentació, hidratació amb una dentició de llet incipient. És el moment on es desenvolupa un 

bon comportament amb parells, adaptació sana a la vida social. Cal mantenir els cadells prou 

temps amb la mare i els altres membres de la cadellada per la prevenció de trastorns del 

comportament com l’agressivitat, la por, el descontrol miccional, els lladrucs, la indefensió 

apresa i l’ansietat per separació per anomenar alguns. Tots els gossos de 12 o més setmanes 

han de tenir xip identificador i una cartilla oficial segellada per un centre veterinari. 

Segons l’entitat de referència en protecció animal d’Escòcia sobre els cadells comprats on line: 

“S'estima que el 40% d'ells mor abans del seu cinquè aniversari, mentre que el 15% es posa 

malalt o mor en el primer any”7. Els cadells poden ser més susceptibles a unes certes malalties 

pel fet que els seus sistemes immunitaris encara no estan completament desenvolupats. Els 

cadells també poden ser més propensos a contreure malalties si no han estat vacunats 

completament o si estan exposats a altres gossos malalts. És important seguir el calendari de 

vacunació seguit de prop per un veterinari/a per a assegurar-se que els cadells estiguin protegits 

contra malalties comunes. Com en el cas dels humans el tipus d’interacció socioafectiva entre 

cadells augmenta el risc de transmissió zoonòtica. 

Dos factors molt importats a tenir en compte és el creixement de les vendes en línia de cadells i 

l’aprofitament per part dels venedors de fenòmens com les xarxes socials i els anomenats 

influencers. Per una banda, en l'últim període les plataformes d'Internet han aparegut com una 

alternativa fàcil per trobar i comprar el cadell... directament des del sofà, com si l'elecció fos 

sobre un parell de sabates i no amb algú amb qui compartir la vida! Ara la moda són els teckels 

(molt susceptibles de patir problemes a la columna) i els collies (molt intel·ligents i necessitats 

d’activitat física i mental intensa). No importa què els hi pots oferir, importa la foto. 

La discrepància entre els preus dels diferents canals de venda és òbvia: la gamma va des de molt 

menys de 300 euros dels venedors il·legals fins a la mitjana de 1.200 euros del gos de raça 

acreditada. Fins i tot el període de l'any influeix en el cost dels cadells. Durant la temporada 

d'estiu els preus són més baixos, mentre que cap a Nadal pugen. 

Els nuclis d'importació d'animals són, en molts casos, responsables de frau als consumidors, 

opacs amb la traçabilitat dels cadells i la documentació reglamentària, negligents en la vigilància 

de la seva salut, un negoci irregular en la seva fiscalitat i un generador de pocs llocs de treball, 

poc qualificats i molt precari. Fan la competència deslleial als criadors acreditats que gestionen i 

conviuen amb les ventrades, que seleccionen els compradors i que poden acreditar unes 

pràctiques ètiques amb els cadells i el progenitors. La falsificació de documents està a l’ordre 

del dia8 per la qual cosa, cal augmentar el nombre de recursos materials9, intel·lectuals i humans 

per perseguir la cria, el trasllat, el manteniment i venda de cadells. Per acabar un petit un apunt 

fet recentment per una veterinària de protectora a Vilafranca amb més de 20 anys d’experiència: 
 

 
7 Don’t let animals suffer (s. f.). Scottish SPCA. Disponible en: https://www.scottishspca.org/puppy 
8 D. (2015, 30 enero). Guardia Civil desmantela un criadero de perros de raza. Disponible en: 
https://www.doogweb.es/2015/01/30/guardia-civil-desmantela-un-criadero-de-perros-de-raza-con-+documentacion-
falsa 
9 D. (2010, 22 diciembre). Seprona denuncia cartillas veterinarias falsificadas en Cádiz. Disponible en:  
http://www.doogweb.es/2010/12/22/seprona-denuncia-cartillas-veterinarias-falsificadas-en-cadiz/ 

https://www.scottishspca.org/puppy

