
Comunicat	del	Servei	d’Activitat	Cinegètiques	en	relació	a	la	detecció,	a	falta	de	
confirmació	definitiva,	gràcies	a	la	col·laboració	d’un	caçador	del	primer	cas	de	

mixomatoxi	en	una	llebre	ibèrica	a	Catalunya	
	
	
Benvolguts,	
		
	
Us	 comuniquem	 que	 s’ha	 detectat	 1	 cas	 sospitós	 i	 compatible	 clínicament	 amb	
mixomatosi	 en	 una	 llebre	 ibèrica	 (Lepus	 granatensis)	 en	 una	 APC	 dins	 del	 terme	
municipal	 de	 Sant	 Carles	 de	 la	 Ràpita	 (Montsià),	 el	 24.10.2019,	 a	 l’espera	 de	
confirmació	 oficial,	 tot	 i	 que	 tenim	 un	 diagnòstic	 clínic	 preliminar	 compatible	 amb	
mixomatosi	efectuat	pel	Servei	d’Ecopatologia	de	Fauna	Salvatge	 (SEFaS).	Com	sabeu	
estàvem	alertats	de	la	situació	d’aquesta	malaltia	fora	de	Catalunya	i	la	propagació	de	
sud	a	nord	en	les	anteriors	temporades	de	caça.	Des	del	Servei	de	Prevenció	en	Salut	
Animal	 ja	 ha	 informat	 al	Ministerio,	 i	 ja	 han	 donat	 coneixement	 de	 les	mesures	 de	
bioseguretat	que	cal	prendre	al	respecte,	que	detallarem	en	aquest	escrit.	
		
El	 cas	 ha	 estat	 detectat	 pels	 caçadors	 de	 la	 zona,	 i	 des	 de	 la	 Subdirecció	 General	
d’Activitats	Cinegètiques	i	Pesca	Continental	volem	agrair	la	implicació	dels	caçadors	i	
de	la	Federació	Catalana	de	Caça	(FCC)	per	la	seva	col·laboració.	Recordem	que	cal	fer	
difusió	a	través	de	la	FCC	a	tots	els	federats	i	especialment	a	Terres	de	l’Ebre	(on	s’ha	
trobat	l’exemplar),	així	com	que	tinguin	coneixement	els	Agents	Rurals	per	estar	alerta	
d’altres	possibles	casos	o	sospites	de	mixomatosi.		
		
Recordem,	 d’acord	 amb	 el	 “Protocol	 per	 a	 la	 detecció	 de	 la	 mixomatosi	 a	 la	 llebre	
ibèrica	 i	 europea	 a	 Catalunya”	 del	 que	 es	 va	 fer	 difusió	 aquest	 darrer	 setembre	 als	
col·lectius	implicats,	que	cal	que	extremin	les	precaucions	davant	de	llebres	malaltes	o	
mortes	trobades	en	el	medi	amb	sospita	de	mixomatosi,	així	com	prendre	mesures	de	
bioseguretat,	com	ara	manipular	els	animals	trobats	malalts	o	morts	amb	guants	per	
evitar	la	propagació	del	possible	virus.	En	aquests	casos	cal		posar-se	en	contacte	amb	
el	Cos	d’Agents	Rurals	(93	561	70	00)	per	a	procedir	a	l’enviament	d’aquests	exemplars	
al		 Servei	d’Ecopatologia	de	Fauna	Salvatge	 (SEFaS)	a	 la	Facultat	de	Veterinària	de	 la	
Universitat	 Autònoma	 de	 Barcelona,	 per	 a	 la	 seva	 investigació	 diagnòstica.	 Aquest	
servei	 s’encarregarà	de	 la	determinació	de	 la	 causa	de	 la	mort	 i	 en	 cas	necessari	 de	
l’enviament	 de	 les	 mostres	 adients	 als	 laboratoris	 oficials	 per	 a	 que	 confirmin	 la	
malaltia.	
		
Fins	 a	 la	 seva	 confirmació	 on	 podrem	 avaluar	 noves	mesures	 si	 escau,	mentrestant	
davant	d’aquesta	sospita,	creiem	convenient:	
		

·									Informar	al	sector	cinegètic	de	l’àrea	d’on	prové	la	sospita	i	així	augmentar	el	
grau	d’alerta	i	coneixement	de	la	malaltia	

·									Recordar	 la	 necessitat	 de	comunicació	 de	 qualsevol	 sospita	 de	 mortalitat	
anormal	 o	 presència	 de	 signes	 o	 lesions	 compatibles	 amb	 mixomatosi	en	
llebre	 (també	 en	 conill)	 per	 a	 la	 correcta	 gestió	 sanitària	 a	 banda	 de	 ser	 un	
obligació	 emparada	 per	 la	 normativa	 vigent	 i	 els	 nostres	 protocols.	 Aquesta	



comunicació	 ha	 d’arribar	 al	 Cos	 d’Agents	 Rurals	 per	 a	 la	 recollida	 i	 transport	
dels	animals	al	SEFaS	per	a	la	seva	investigació	diagnòstica.	Aquest	1r	cas	no	ha	
arribat	per	aquesta	via,	potser	això	ha	fet	que	hi	ha	hagi	hagut	més	demora	des	
de	la	troballa	fins	a	la	recepció	al	SEFaS,	i	hagi	passat	per	diversos	estaments	

·									Preveiem	 que	 en	 1	 setmana	 puguin	 haver	 resultats	 del	 laboratori	 de	
referència,	no	obstant	com	a	mesura	cautelar	entenem	que	les	translocacions	
de	 llebres	 no	 s’haurien	 d’autoritzar	 a	 la	 comarca	 afectada	 d’acord	 amb	 les	
mesures	establertes	pel	Ministeri.	Fins	a	la	confirmació	i	per	tant	tipificació	del	
virus	que	pugui	estar	implicat,	caldria	també	considerar-ho	pel	conill.	

·									Recordem	que	aquesta	malaltia	no	és	una	zoonosi,	es	transmet	principalment	
per	 l’acció	 de	 vectors	 (puces	 i	 mosquits	 i	 encara	 estem	 en	 època	 favorable)	
però	també	per	contacte	directe	entre	animals	afectats	amb	sans	i	per	contacte	
amb	 fòmits	 (qualsevol	 objecte	 o	 substància	 susceptible	 de	 dur	 organismes	
infecciosos).	 És	 per	 aquest	 motiu	 i	 per	 la	 resistència	 del	 virus	 que	 cal	 ser	
curosos	 en	 la	 manipulació	 dels	 cadàvers	 i	 evitar	 el	 major	 contacte	 directe	
possible.	

·									Cal	posar	els	cadàvers	dels	animals	sospitosos	en	doble	bossa	de	plàstic	per	
tal	d’evitar	possibles	fugues	en	el	seu	transport	que	contaminin.	

		

També	recordar	que	és	molt	important	especificar	en	les	troballes,	el	paratge	concret,	
així	 com	 si	 es	 tracta	 d’una	 llebre	 ibèrica	 (Lepus	 granatensis)	 o	 d’una	 llebre	 europea	
(Lepus	 europaeus).	 Per	 conèixer	 l’impacte	 i	 afectació	 de	 la	 malaltia,	 també	 farem	
difusió	 d’enquestes	 dirigides	 als	 caçadors.	 De	 moment	 continua	 no	 havent	 casos	
confirmats	en	llebre	europea.	Però	segueix	sent	molt	impoortant	mantenir	la	vigilància	
passiva	en	llebre,	però	també	en	conill.	
		
Al	 següent	 enllaç	 teniu	 la	 darrera	 actualització	 de	 la	 malaltia	 a	 la	 web	 del	
Ministerio:	https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-
ganadera/notamixomatosis10102019_2_tcm30-482844.pdf	
		
Agraïm	molt	la	vostra	col·laboració,	us	seguirem	tenint	informats	al	respecte.	
		
Cordialment,	
	
Maria	Josep	Vargas	Pera	
		
Cap	de	Servei	d'Activitats	Cinegètiques		
Subdirecció	General	d'Activitats	Cinegètiques	i	Pesca	Continental	
Direcció	General	d’Ecosistemes	Forestals	i	Gestió	del	Medi	
Departament	d'Agricultura,	Ramaderia,	Pesca	i	Alimentació	
		
	


