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CANVI CLIMÀTIC

Durant molts anys, el programa d’Aigües Marines i Continentals (AMIC) de l’IRTA
proporciona setmanalment als productors de mol·luscos bivalves, entre d’altres, dades
ambientals de les badies del Delta de l’Ebre que ajuden a determinar l’efecte del canvi
climàtic sobre el seu cultiu, així com, permeten al sector planificar millor la producció anual.

Efectes del canvi climàtic:

 L’augment progressiu de les temperatures a les badies del Delta de l’Ebre esta provocant
mortalitats de llavor i/o adults de musclo, principalment a la Badia dels Alfacs, durant el
període estival quan s’assoleixen temperatures de 27º-28ºC o més, de forma prolongada.

 L’acidificació gradual dels mars, disminució del pH degut a un excés de CO2, podria
causar principalment al musclo, un desenvolupament de la closca més petita i fràgil.

CONTEXT AMBIENTAL



CANVI CLIMÀTIC

En canvi:
 L’ostra rissada (Crassostrea gigas) és una espècie euriterma que s’adapta millor que el

musclo (Mytilus sp.) a temperatures elevades, no afectant significativament a la seva
supervivència.

 L’ostra (que no supera l’any de cultiu) també s’adapta força be a medis àcids (fins a un pH
de 7,3) segons dades preliminars de l’Ifremer (França).

Llavors:
 Des d’un punt de vista d’adaptació de l’espècie cultivada al canvi climàtic (supervivència

respecte a l’augment de Temperatura), l’ostra rissada (C. gigas) és més idònea que el
musclo (Mytilus sp.).

CONTEXT AMBIENTAL



 El sector aqüícola detecta mortalitats del 50% fins al 80% de la producció d’ostra
(C. gigas) al Delta de l’Ebre.

 A partir de dades epidemiològiques del virus OsHV en ostra rissada (C. gigas)
detectades al Delta de l’Ebre, l’IRTA, segons Furones, et al. 2013. “Epidemiología de
OsHV en Crassostrea gigas de las bahías del Delta del Ebro, Cataluña”, es va
confirmar la presència i acció mortal d’aquest virus sobre l’engreix d’ostres en el medi
natural al Delta de l’Ebre.

 Es recomanable, segons estudis patològics realitzats a l’IRTA, utilitzar llavor d’ostra diploide
criada en viver (“hatchery”) amb certificat que garanteix l’absència d´herpesvirus i Vibrio
aestuarianus, ja que les ostres de captació natural (d’altres indrets) tenen molt més
riscs de portar amb elles aquests patògens.

CONTEXT SANITARI



Musclo:

 A les badies del Delta de l’Ebre de forma regular s’obté llavor per captació natural, però l’augment
de temperatura dels últims anys, ha provocat una mortalitat associada a aquest efecte del canvi
climàtic, que fa tenir una menor rendibilitat en aquest cultiu al tenir que comprar la llavor.

Ostra:

 Generalment, per a iniciar la fase de preengreix i engreix d’ostra rissada al Delta de l’Ebre, s'obté
llavor de captació natural d’altres indrets, degut a la manca d’un subsector dedicat a la
reproducció, cria larvària i producció de llavor d’ostra (instal·lacions de viver “hatchery”) a nivell
local.

 A nivell estatal (principalment a Galícia) hi ha un subsector de producció de llavor d’ostra rissada
(C.gigas) en vivers (“hatcheries”) desenvolupat tècnica i tecnològicament.

 A Catalunya, des de l’IRTA, s’han dut a terme satisfactòriament els últims anys experiències
tècniques i tecnològiques que garanteixen la producció de llavor d’ostra lliure d’herpesvirus. A
l’Escola d’Aqüicultura, com a part del currículum, també s’ha produït llavor d’ostra a petita escala.
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La producció de mol·luscos bivalves a Catalunya es dur a terme
majoritàriament (98%) al Delta de l’Ebre.

A les badies del Delta de l’Ebre (Alfacs i Fangar) hi ha 45 pimes
dedicades a la producció i depuració de mol·luscos bivalves.

Hi ha 1000 llocs de treball (directes i indirectes).

Facturació anual de 7 milions d’euros.

CONTEXT PRODUCTIU



Acció C3 del Projecte Life Clinomics

A partir del context s’ha planificat una sèrie de:

Objectius amb les seves accions derivades, a dur a terme en un temps determinat
(cronograma).

Amb la finalitat de poder realitzar una “acció pilot i demostrativa que s’ha d’executar amb
el propòsit de millorar l’adaptació de les activitats econòmiques endògenes del territori
als nous escenaris climàtics, en aquest cas en referència al sector de l’aqüicultura”.

PROJECTE



Objectiu 1: Produir a petita escala llavor d’ostra diploide (C. gigas) amb una longitud
mitjana de 2mm, mitjançant una prova pilot a petita escala amb unes determinades
condicions locals de cultiu.

Objectiu 2: Definir inicialment una metodologia bàsica i un protocol de treball tècnic per
l'obtenció de llavor d'ostra (C. gigas).

Objectiu 3: Fer un estudi bàsic de viabilitat econòmica i productiva.

Objectiu 4: Proposar un model formatiu i organitzatiu per al desenvolupament empresarial
de la futura activitat aqüícola.

OBJECTIUS



- Per a l’Objectiu 1:

Acció 1: Cultiu de fitoplàncton mitjançant el sistema de cultiu per lots de les espècies
següents: Isochrysis tahitiana, Chaetoceros sp. i/o Tetraselmis sp.

Acció 2: Condicionament avançat de reproductors d’ostra rissada (C. gigas) seleccionats
fenotípicament a les badies del Delta de l’Ebre.

Acció 3: Inducció a la posta, mitjançant la tècnica de xocs tèrmics i incubació dels ovòcits.

Acció 4: Cultiu larvari fins la fixació de la llavor.

Acció 5: Producció de llavor fins una longitud mitjana de 2mm.

METODOLOGIA

En execució 



- Per a l’Objectiu 1:

Acció 1: Cultiu de fitoplàncton mitjançant el sistema de cultiu per lots de les espècies
següents: Isochrysis tahitiana, Chaetoceros sp. i/o Tetraselmis sp.

METODOLOGIA



- Per a l’Objectiu 1:

Acció 2: Condicionament avançat de reproductors d’ostra rissada (C. gigas) seleccionats
fenotípicament a les badies del Delta de l’Ebre.

METODOLOGIA



- Per a l’Objectiu 1:

Acció 3: Inducció a la posta, mitjançant la tècnica de xocs tèrmics i incubació dels ovòcits.

METODOLOGIA



- Per a l’Objectiu 1:

Acció 4: Cultiu larvari fins la fixació.

METODOLOGIA



- Per a l’Objectiu 1:

Acció 5: Producció de llavor fins una longitud mitjana de 2mm.

METODOLOGIA

Variable productiva que afecta
significativament a la viabilitat
econòmica del projecte



- Per a l’Objectiu 2:

Acció 6: Treball metodològic tècnic, descriptiu i seqüencial de les Accions 1, 2, 3,
4 i 5, que donarà com a resultat per una banda, un protocol tècnic (sota
condicions locals) i per l’altra, una sèrie de dades de personal (tipus de tasques
tècniques a realitzar, hores dedicades a les tasques, etc.) i dels equips i materials
necessaris per a dur a terme les diferents accions, que en el seu conjunt ens
permetrà analitzar i determinar, més endavant, la viabilitat econòmica del
projecte.

METODOLOGIA



- Per a l’Objectiu 3:

Acció 7: Disseny d’un model de producció de llavor d’ostra rissada (C.gigas) mitjançant
fulls de càlcul (Excel). Aquest model de producció serà una eina imprescindible per una
banda, per a determinar la viabilitat productiva i per l’altra per a ser utilitzat com una eina
de millora contínua i gestió transversal de la producció per als futurs productors locals.
Per al disseny del model de producció s’haurà de:

a) Estimar la producció anual de llavors.
b) Determinar els estadis de producció.
c) Determinar els paràmetres zootècnics propis de cada estadi de producció.
d) Estimar la supervivència en cada estadi de producció.
e) Estimar el valor de determinats paràmetres zootècnics.
f) Calcular la resta de paràmetres zootècnics, a partir dels valors predeterminats, que

ens permetran dissenyar per complet el model de producció.

METODOLOGIA



- Per a l’Objectiu 3:

Acció 8: Anàlisi i avaluació dels diferents resultats / indicadors del protocol tècnic (A6)
i del model de producció (A7), recollits mitjançant diferents fonts informàtiques /
estadístiques (fulls de càlcul del programa Excel). En funció dels resultats obtinguts de
caràcter productiu, estructural i de personal, es durà a terme un estudi bàsic de
viabilitat econòmica, per a la instal·lació i funcionament d’un viver d’ostra rissada
(C. gigas) al Delta de l’Ebre.

METODOLOGIA



- Per a l’Objectiu 4:

Acció 9:
Llavors a partir d’enquestes i/o reunions personals amb els actors empresarials dedicats a la
producció de mol·luscos bivalves, es desenvoluparà un model formatiu al llarg de la vida, que
permetrà una formació adaptada a les necessitats reals de les empreses i persones, per al
desenvolupament empresarial de la futura activitat aqüícola (Objectiu 1,2 i 3).

METODOLOGIA

SECTOR 
EMPRESARIAL

CENTRE DE 
FORMACIÓ 

PROFESSIONAL



CRONOGRAMA

OBJECTIU ACCIÓ TEMPORITZACIÓ

O1

A1 Març 2019 – Agost 2019

A2 Març 2019 – Maig 2019

A3 Maig 2019

A4 Maig 2019 – Juny 2019

A5 Juny 2019 – Agost 2019

O2 A6 Agost 2019

O3 A7 Setembre 2019

A8 Setembre 2019

O4 A9 Octubre 2019
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