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Introducció 

El Canvi Climàtic està causant un augment progressiu de les temperatures a les badies 

del Delta de l’Ebre, provocant mortalitats de musclo (Mytilus sp.) cultivat 

principalment a la Badia dels Alfacs, quan s’assoleixen temperatures de 28ºC o 

superiors de forma prolongada. 

 

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 

idònia que el musclo. No obstant això, la majoria de llavor es adquirida a productors 

francesos, la qual cosa crea dependència al sector aqüícola del Delta de l’Ebre. 

 

La Federació de Productors de Mol·luscos del Delta de l’Ebre (Fepromodel) considera 

que la cria de llavor d’ostra, lliure de patologies, al Delta de l’Ebre, és una mesura 

d’adaptació al canvi climàtic prioritària per a la continuïtat del sector. A més, 

incrementaria la cadena de valor del conreu de l’ostra i crearia una nova activitat amb 

la conseqüent creació de llocs de treball. 

 

A partir d’aquestes premisses, es realitza un estudi de viabilitat productiva i econòmica 

d’un viver d’ostra diploide per a la producció de llavor al Delta de l’Ebre.  Aquest 

projecte ha estat impulsat i finançat pel COPATE en el marc del projecte Life 

Clinomics a càrrec de fons de l’Unió Europea. El projecte Life Clinomics és un projecte 

sobre adaptació i resiliència climàtica coordinat per la Diputació de Barcelona i a més 

del COPATE els altres socis són: Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Consell Comarcal 

de l’Alt Penedès, CCOO, UGT, Unió de Pagesos i la Cambra de Comerç de Barcelona. 

 

  



 

 
Assistència tècnica per a l’estudi de la viabilitat d’una “hatchery” local per a la producció de 
llavor d’ostra al Delta de l’Ebre 

 
 

2 

Planificació de l’estudi de viabilitat 

A continuació es detallen els Objectius i les seves Accions corresponents, les quals 

estan interrelacionades i permetran determinar la viabilitat productiva i econòmica del 

viver d’ostra, i que es complementaran amb un model formatiu. 

 

Objectiu 1. Produir llavor d’ostra diploide (C. gigas), mitjançant una prova pilot a 

petita escala amb unes determinades condicions locals de cultiu.   

 

Acció 1: Cultiu de fitoplàncton mitjançant el sistema de cultiu per lots de 

les espècies següents: Isochrysis tahitiana (T-ISO), Chaetoceros gracilis, 

Chaetoceros calcitrans i Tetraselmis suecica. 

Acció 2: Condicionament avançat i natural de reproductors d’ostra  rissada 

(C. gigas) seleccionats fenotípicament a les badies del Delta de l’Ebre. 

Acció 3: Inducció a la posta i incubació dels ovòcits.   

Acció 4: Cultiu larvari fins la fixació de la llavor (solta, en closca, altres).   

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

Acció 6: Preengreix en suspensió al medi natural fins la talla d’encimentat 

(4cm). 

 

Objectiu 2. Definir inicialment una metodologia bàsica i un protocol de treball 

tècnic per l'obtenció de llavor d'ostra diploide (C. gigas). 

 

Acció 7: Treball metodològic tècnic, descriptiu i seqüencial de les Accions 1, 

2, 3, 4 i 5, que donaran com a resultat per una  d’una banda, un protocol 

tècnic (sota condicions locals) i per de l’altra, una sèrie de dades  de  

relatives a personal (tipus de tasques tècniques a realitzar, hores dedicades 

a les tasques, etc.) i dels  a equips i materials necessaris per a dur a terme 
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les diferents accions. L’anàlisi  que, en el seu conjunt, ens permetrà 

analitzar i determinar, més endavant, la viabilitat econòmica del projecte 

del viver. 

 

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

 

Acció 8: 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 a determinar la viabilitat productiva i 

econòmica i, 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: 

 

1.Estimar la producció anual de llavors.  

2.Determinar els estadis de producció. 

3.Determinar els paràmetres zootècnics propis de cada estadi de 

producció. 

4.Estimar el valor de determinats paràmetres zootècnics. 

5.Calcular la resta de paràmetres zootècnics, a partir dels valors 

predeterminats, que ens permetran dissenyar per complet el model 

de producció. 

 

Acció 9: Anàlisi i avaluació dels diferents resultats / indicadors del protocol 

tècnic (A7) i del model de producció (A8),  registrats mitjançant diferents 

fonts informàtiques (fulls de càlcul del programa Excel). En funció dels 

resultats obtinguts de caràcter productiu, estructural i de personal, es durà 
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a terme un estudi bàsic de viabilitat econòmica, per a la instal·lació i 

funcionament d’un viver d’ostra (C. gigas) al Delta de l’Ebre.   

 

Objectiu 4. Dur a terme un model formatiu per al desenvolupament empresarial 

de la futura activitat aqüícola. 

 

Acció 10: Es desenvoluparà un model formatiu al llarg de la vida (o 

continuat), que permetrà una formació adaptada a les necessitats reals de 

les empreses i persones, per al desenvolupament empresarial de la futura 

activitat aqüícola (Objectius 1, 2 i 3). 

 

Resultats i conclusions 

Des d’un punt de vista productiu i sanitari podem concloure el següent: 
 

➢ És viable tècnica i tecnològicament produir llavor d’ostra (C. gigas) diploide de 

2mm de longitud en un viver al Delta de l’Ebre, segons les dades productives 

d’aquest estudi de viabilitat. Actualment es coneix la biotecnologia necessària 

per criar en captivitat aquesta espècie aqüícola, i existeix de forma contrastada 

en el temps, una fiabilitat, sostenibilitat i reproductibilitat del seu procés 

productiu, encara que és necessària mes R+D+I per a millorar certs aspectes 

crítics de la fase en viver.  

 

➢ Com a fet innovador, a partir de petita llavor de 2mm de longitud mitjana (T1) 

produïda en viver sota condicions controlades, és viable productivament dur a 

terme el preengreix en suspensió fins arribar a la talla d’encimentat (4cm – 6cm) 

a les badies del Delta de l’Ebre. Els resultats han mostrat bons índexs de 
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creixement (de 2mm a 4cm en 45 dies) i una supervivència del 97% durant 

aquesta fase del cultiu.  Aleshores, es garanteix la qualitat de la llavor produïda 

en viver, ja que no ha mostrat mortalitats per patologies (Herpesvirus OsHV-1 o 

altres) al medi natural i ha tingut bons rendiments en quant a creixement en pes 

i longitud. 

 

➢ A les badies del Delta de l’Ebre, per a una producció local anual estimada d’unes 

700 a 800 tones d’ostra rissada (C. gigas), tenint en compte un percentatge de 

supervivència del 70 – 80% durant tot el procés d’engreix, només seria 

necessària la producció i proveïment anual aproximat de 10 milions de llavors 

d’ostra al sector productiu local, mitjançant un viver. Per tal de poder aconseguir 

la venda d’ostra diploide amb talla comercial (70 – 100g) des d’octubre fins abril 

(8 mesos) seria necessària la combinació de 2 cicles productius anuals de 5 

milions de llavors cadascun amb un treball planificat i escalonat al viver, durant 9 

mesos des de juliol fins a març de l’any següent.  

 

➢ És recomanable per a la instal·lació i inici de l’activitat productiva del viver 

d’ostra fer-ho en la localització de la “Petita Venècia” degut, a la seva ubicació 

estratègica estant molt a prop dels engraellats per al cultiu (fases de preengreix i 

engreix) de musclo i ostra i a només 2 quilòmetres de distància dels únics centres 

a Catalunya, per una banda, de recerca tecnològica en aqüicultura (IRTA de Sant 

Carles de la Ràpita) i per l’altra, d’FP en aqüicultura (Escola d’Aqüicultura). Un 

important valor afegit, serien les empreses que es dediquen a la depuració de 

mol·luscos bivalves, ja que disposen d’instal·lacions i equips molt d’elevat cost 

econòmic que es podrien aprofitar per a la producció de llavor en viver i, en 

alguns casos, d’espais infrautilitzats de les seves antigues depuradores. 
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Des d’un punt de vista econòmic podem concloure el següent:  

 

➢ Un viver per a una producció anual de 10 milions de llavor d’ostra diploide al 

Delta de l’Ebre pot ser viable econòmicament si es produeix llavor fins a 2mm 

de longitud, mitjançant un cultiu de fitoplàncton per lots i/o FBR i a un preu de 

venda de 0.006 euros per unitat d’ostra. Els indicadors econòmics analitzats 

(marge sobre vendes i productivitat econòmica) per a la producció de llavor de 

2mm han resultat positius tant per a un sistema de cultiu de fitoplàncton per 

lots com mitjançant FBR. En canvi, han resultat negatius per a una longitud de 

4mm. 

 

➢ En aquest estudi, com a fet innovador, s’ha detectat la viabilitat productiva al 

Delta de l’Ebre, de preengreixar al medi natural llavor des de 2mm fins a 4cm 

– 6cm, amb excel·lents rendiments de creixement i supervivència, a partir de 

les estratègies productives descrites. Aquest fet, des d’un punt de vista 

econòmic, pot suposar una gran oportunitat de negoci local, amb els 

potencials beneficis següents: 

 

- Ens pot fer més competitius respecte al mercat francès (principal 

competidor), ja que es podria oferir un producte final (llavors des de 10mm 

fins 6cm) amb garanties sanitàries i de qualitat en quant a bons rendiments 

de creixement i supervivència i adaptat al seu medi natural (badies del 

Delta de l’Ebre). A les badies del Delta de l’Ebre amb només 2 - 3 mesos de 

preengreix en suspensió amb flux natural es pot assolir, des de llavor de 

2mm, una llavor de 6cm de longitud.  

 

- Podria ser un negoci més rentable.   
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- Aquesta nova activitat productiva generaria la creació de llocs de treball 

locals, tant directes com indirectes, en major quantia comparats amb un 

viver.  

 

- Els temps de recuperació de la inversió inicial podria ser significativament 

menor i oferiria als productors locals un ventall de talles de venda (1cm - 

6cm) per a iniciar el preengreix i/o engreix.  

 

➢ El preengreix en suspensió en el medi natural (badies del Delta de l’Ebre) a 

partir de llavor amb una longitud mitjana de 2mm produïda en un viver al Delta 

de l’Ebre, seria una activitat productiva complementaria i necessària per a 

poder millorar la rendibilitat econòmica del negoci del viver. Caldria continuar 

millorant la part productiva amb experiències de major escala i determinar més 

exhaustivament la seva viabilitat des d’un punt de vista econòmic. 

 

Des d’un punt de vista formatiu podem concloure el següent:  

 

Formació al llarg de la vida: 

S’estableix un període de formació per a l’ocupació que s’iniciaria a partir de l’octubre 

(quan ja s’està acabant la temporada) fins a març de l’any següent (inici de la 

temporada). D’aquesta manera les persones es poden formar, per via doble: 

 

- Formació contínua, dirigida al personal contractat de les empreses del sector 

d’engreix de mol·luscos bivalves al Delta de l’Ebre, mitjançant formació 

bonificada (FUNDAE), la qual no suposaria una despesa afegida a l’empresa.  
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- Formació ocupacional, dirigida a persones del territori a l’atur, si la nova activitat 

empresarial fos d’èxit i s’augmenten progressivament els llocs de treball 

(principalment a la fase de preengreix). 

 

Tot això garantiria l’assoliment de l’objectiu principal del model formatiu proposat, és 

a dir, proporcionar a l’empresa personal qualificat del territori, per tal de garantir la 

cohesió social i la creació de llocs de treball locals, amb la menor despesa possible per 

als futurs promotors del viver d’ostra. 

 

 

 

 

 


