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1. Presentació
El projecte Life Clinomics. - “Promovent la resiliència. Oportunitats i reptes de l’economia i
la societat local en l’adaptació al canvi climàtic”.
Aquest projecte té per objectiu augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies
a través de la intervenció en tres territoris (Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre, Alt
Penedès i Parc Natural del Montseny - Reserva de la Biosfera) i en tres activitats
econòmiques (turisme, agricultura i forestal).

Objectius específics:
- Elaborar plans d’acció i estratègies per a l’adaptació i la creació de les condicions
necessàries per a que la seva implementació material i financera sigui una realitat a
curt termini, amb l’enfortiment de la participació social.
- Dotar els municipis amb eines que els permetin posar en marxa processos
d’adaptació amb un cost assumible.
- Incorporar l’adaptació al canvi climàtic a l’acció de les autoritats locals i implementar
6 accions pilot.
- Desenvolupar un model de planificació local d’adaptació al canvi climàtic replicable a
l’àrea mediterrània i el Sud d’Europa.
- Establir criteris per afavorir la inversió privada.
- Posar en marxa processos inversors locals de col·laboració públic-privada per
l’adaptació al canvi climàtic dels territoris i les activitats econòmiques locals.
- Organitzar la resposta activa i coordinada de les entitats del territori, modernitzar les
economies locals per adaptar-les al canvi climàtic i augmentar-ne la seva
competitivitat, creant noves ocupacions.
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Les principals accions derivades del Projecte consisteixen en les següents:
- Estudi dels efectes del canvi climàtic en el territori: diagnosi, impactes i
vulnerabilitats.
- Diagnosi de la capacitat social i institucional per augmentar la resiliència del territori.
- Creació de les estructures de governança multinivell per a l’adaptació al canvi
climàtic.
- Elaboració de l’Estratègia i els Plans d’Acció per a l’adaptació al canvi climàtic.
Activitat de les Meses territorials i les Meses sectorials per a l’Adaptació al Canvi
Climàtic.

Implementació de les accions d’adaptació:
- Capacitació i formació.
- Replicabilitat i transferibilitat de LIFE CLINOMICS.
- Càlcul i seguiment dels indicadors.
- Elaboració d’una estratègia de comunicació i d’instruments per a la difusió.
- Disseny i edició de materials divulgatius.
- Organització i participació a jornades i congressos.
- Gestió i coordinació del projecte.
- Avaluació i seguiment del projecte.
- After-LIFE Plan.
Les tasques generals a realitzar estan inserides en l’Acció C.3 del Projecte Life Clinomics –
Implementació de les accions d’adaptació. Aquesta acció vol aconseguir posar en pràctica
una de les accions incloses en el PAACC de les Terres de l’Ebre i identificades com a
prioritàries en el marc del procés participatiu efectuat per la MeTACC i les MeSACC de les
Terres de l’Ebre durant el desenvolupament de l’acció C2 de Clinomics.
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2. Introducció
El canvi climàtic suposa un increment de la temperatura de l’aigua de les badies del Delta
de l’Ebre, comportant episodis molt severs d’anòxia, que deriva en la mortalitat d’una part
significativa de la producció de bivalves, principalment musclo (Mytilus, sp.). Tot i que al
Delta de l’Ebre es duu a terme el 98% de la producció de musclo i ostra de tota Catalunya,
no hi ha desenvolupada empresarialment l’activitat de producció de petita llavor d’aquestes
espècies d’alt valor comercial i, en conseqüència, els aqüicultors han d’adquirir-la, en el cas
de l’ostra, a França, per tal d’iniciar la fase de cultiu del preengreix i engreix als engraellats
(muscleres) de les badies deltaiques. Tanmateix, la llavor forana comporta altres problemes
com l’aparició de patologies, com l’herpesvirus OsHV-1 que provoca elevades mortalitats
d’ostra, repercutint així negativament en l’economia dels aqüicultors.

La Federació de productors de mol·luscos del Delta de l’Ebre (Fepromodel), que agrupa als
productors de mol·luscos del Delta de l’Ebre, 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. En aquest sentit faria més competitiu al sector aqüícola,
incrementaria la cadena de valor del producte, crearia nous llocs de treball qualificats i
reforçaria l’estratègia comercial basada en la venta de producte de qualitat i proximitat.
Aquesta mesura comportarà una menor dependència del sector aqüícola de l’Ebre dels
mercats i estratègies dels productors francesos.

Aquesta acció té la consideració d’acció pilot i és un estudi inicial per analitzar la viabilitat
tècnica i econòmica de la producció de llavor d’ostra rissada diploide (Crassostrea gigas)
amb condicions locals de cultiu. Es faran assajos de producció a escala reduïda per
acumular coneixement i adquirir la metodologia necessària per a la seva transferència al
sector empresarial aqüícola local i promoure la iniciativa privada que pugui instal·lar i
operar un viver “hatchery” (centre de reproducció, cria larvària i primera llavor) d’ostra
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rissada (C. gigas) al Delta de l’Ebre.

A partir de la petita llavor d’ostra produïda en la fase de viver, es durà a terme a les badies
del Delta de l’Ebre la fase de preengreix en suspensió amb flux natural fins la talla
d’encimentat, per a valorar la seva idoneïtat des d’un punt de vista productiu, alhora que es
plantejaran els aspectes econòmics bàsics a tenir en compte en futurs estudis més
exhaustius sobre aquesta fase de cultiu. Aquesta informació per als futurs inversors de
l’activitat empresarial aqüícola proposada, els podria permetre millorar la competitivitat i la
rendibilitat econòmica pròpia del viver.

Un altre aspecte que es tractarà serà la professionalització i formació del sector per
aquesta futura activitat aqüícola al Delta de l’Ebre.

3. Context actual
A continuació es descriuen breument totes les dimensions / contextualitzacions
relacionades amb la futura activitat empresarial a estudiar, des de l’ambiental i productiva /
sanitària fins a la comercial, i sense oblidar les disposicions d'investigació, formatives i
laborals.

3.1. Context ambiental
Actualment, 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, permetent al sector aqüícola planificar millor la producció anual.
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Gràfic 1. Temperatura mitjana a les badies dels Alfacs i Fangar.

Els efectes del canvi climàtic sobre el cultiu de mol·luscos bivalves al Delta de l’Ebre estan
provocant en major i menor mesura el següent:
- L’augment progressiu de les temperatures a les badies del Delta de l’Ebre, les quals
causen mortalitats de llavor i/o adults de musclo (Mytilus, sp.), principalment a la
Badia dels Alfacs, durant el període estival, quan s’assoleixen temperatures de 28 o
més graus centígrads de forma prolongada.

- L’acidificació gradual dels mars, disminució del pH degut a un excés de CO2, que
podria causar principalment al musclo, un desenvolupament de la closca més
petita i fràgil. En aquest cas, des de el programa AMIC, fan un control del pH des
de l’any 2018, el qual fins a la data s’ha mantingut majoritàriament en valors iguals
o superiors a 8, per la qual cosa encara no està afectant de manera significativa al
cultiu de mol·luscos bivalves, essencialment al musclo.
- L’ostra (C. gigas) és una espècie euriterma que s’adapta millor que el musclo
(Mytilus sp.) a temperatures elevades, no afectant significativament a la seva
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supervivència durant els períodes estivals a les badies del Delta de l’Ebre.
L’ostra (que no supera l’any de cultiu) també s’adapta força bé a medis àcids (fins a
un pH de 7,3) segons dades preliminars de l’Ifremer (França).
Des d’un punt de vista d’adaptació de l’espècie cultivada al canvi climàtic
(supervivència respecte a l’augment de temperatura i baixada del pH), es conclou
que l’ostra rissada és més idònia que el musclo.

Gràfic 2. pH mitjà a les badies dels Alfacs i Fangar.

3.2. Context productiu / sanitari
Segons dades de Fepromodel, al Delta de l’Ebre hi ha 90 engraellats (muscleres) de 1500 m 2
de superfície de cultiu en producció a la Badia dels Alfacs, i 78 engraellats de 3000 m2 de
superfície de cultiu en producció a la Badia del Fangar. La producció d’ostra es concentra
majoritàriament a la Badia del Fangar i la producció de musclo a la Badia dels Alfacs. El
cultiu (fases de preengreix i engreix) en suspensió de mol·luscos bivalves al Delta de l’Ebre
es va iniciar a la dècada dels 60, ja fa més de 50 anys.
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Mapa 1. Zones de producció de mol·luscos bivalves al Delta de l’Ebre.

Segons estadístiques de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del DARP, l’evolució
de la producció de mol·luscos bivalves a Catalunya des de 2010 fins a 2018, ha estat de la
manera següent:

Gràfic 3. Producció anual de mol·luscos bivalves a Catalunya. Període 2010 a 2018.
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Font:http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/dar_aquicultura/dar_estadistica_aquic
ultura/dar_evolucio_produccio_aquicola/

A partir de dades facilitades per Fepromodel, la importància econòmica de la producció de
mol·luscos bivalves al Delta de l’Ebre, considerant primera venda (incloent el procés de
depuració), és d’un total anual de 7.1 milions d’euros (podent fluctuar anualment).

Al Delta de l’Ebre i per extensió a Catalunya, actualment hi ha una manca d’un subsector
empresarial dedicat a la reproducció, cria larvària i producció de petita llavor d’ostra
arrissada (instal·lacions de viver “hatchery”) a nivell local.

A nivell estatal, en la dècada dels 70, es van constituir els primers vivers industrials per al
cultiu de bivalves a Galícia, essent la comunitat autònoma amb més vivers (amb inversió
privada) a l’Estat. En els últims 20 anys han sorgit algunes iniciatives privades a Galícia per
al cultiu de mol·luscs en viver, entre les quals cal destacar els vivers de les empreses
Remagro i Ostreira per la seva vinculació al cultiu d'ostra. També hi ha altres vivers de
mol·luscos bivalves d’iniciativa privada a Cantàbria i Andalusia.

A nivell internacional, es pot constatar que el cultiu d'ostra arrissada en viver es realitza des
dels anys 60, arribant en l'actualitat a consolidar-se com una indústria molt important en
països com França, Austràlia o els Estats Units. En l'actualitat hi ha nombrosos vivers de
producció d'ostra rissada a nivell industrial als EUA, Austràlia i Japó. A Europa els vivers es
troben principalment a França, Regne Unit i Irlanda.

Respecte a les fases de preengreix i engreix de les principals espècies de mol·luscos bivalves
cultivats al Delta de l’Ebre, es pot dir el següent:
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Pel que fa al musclo, la mitjana anual de producció es situa sobre les 3500 tones i el sistema
de cultiu utilitzat per a l’engreix es pot descriure de forma molt simplificada, iniciant-se en
la captació natural de llavor a les badies, no essent necessària la compra de llavor forana, a
excepció que hagi mortalitats de la llavor a l’estiu, com ha passat aquests últims anys, per la
qual cosa s’ha de comprar llavor de musclo forana amb el perill d’introducció d’algunes
patologies i disminuint la rendibilitat del cultiu. Posteriorment a la captació, mitjançant la
tècnica d’embutxat i/o enrotllat es preparen les cordes per a continuar l’engreix en
suspensió fins que arriben a la talla comercial. La collita i comercialització es duu a terme
generalment des de març fins juliol o agost, en funció de les temperatures a les badies.

Respecte la producció de cloïssa, actualment és testimonial, degut entre altres factors, a la
predació massiva de cloïsses durant aquests últims anys per part del cranc blau (Callinectes
sapidus). La fase d’engreix de les cloïsses és en parcs de sorra on habita majoritàriament
aquest crustaci depredador.

En referència a l’ostra, la mitjana anual de producció està sobre les 300 - 400 tones i els
sistemes de cultiu més utilitzats per al preengreix i/o engreix d’ostra són els següents:

- La tècnica de l’encimentat, a partir de la compra de petita llavor solta sobre els 8
– 10 mm (a un preu que oscil·la entre 0.008 a 0.01 euros per unitat). Aquesta
llavor prové de viver “hatchery” i és preengreixada en suspensió al Delta de
l’Ebre fins que arriba a una longitud mínima de 4 – 6cm per a ser encimentada.
Aquest sistema és utilitzat per un nombre petit de productors. Hi ha hagut
experiències a nivell empresarial de preengreixar en suspensió petita llavor (amb
una longitud igual o menor a 1 cm.) mitjançant cistells o altres recipients de
cultiu i amb origen de viver “hatchery” amb garanties sanitàries, però en alguns
casos han sofert mortalitats.
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- La tècnica de l’encimentat, a partir de la compra de llavor de major longitud
(entre 4 a 6 cm) la qual prové inicialment de viver “hatchery”, però posteriorment
preengreixada al medi natural (majoritàriament a França) fins que arriba al Delta
de l’Ebre i és encimentada directament. Té uns preus relativament cars (entre
0.032 i 0.067 euros per unitat) i és un sistema utilitzat majoritàriament pels
productors d’ostra.

- A través de la compra de llavor (la gran majoria de França) fixada de forma
natural a tubs corrugats de PVC, els quals continuen l’engreix en suspensió en
cordes, fins la talla comercial. Aquest sistema de cultiu és utilitzat
majoritàriament pels productors d’ostra del Delta de l’Ebre.

Des d’un punt de vista sanitari / patològic, al Delta de l’Ebre des de fa 10 anys
aproximadament, el sector aqüícola ja va detectar mortalitats del 50% fins al 80 - 100% de
la producció d’ostra (C. gigas) principalment a la badia del Fangar.

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. “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.

També a partir del maig de 2017 es va detectar una mortalitat de fins el 90% d’ostra adulta,
causada pel bacteri Vibrio aestuarianus segons estudis de l’IRTA (Mortalitats recents de
bivalves cultivats al Delta de l’Ebre: potencials causes i recomanacions per a reduir el risc.
Jornada PATT 2017. Noelia Carrasco, et al.), els quals indicaven que la seva temperatura
òptima és de 20ºC, aconsellant no estressar les ostres per a evitar l’activitat d’aquest
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patogen i la conseqüent mortalitat. També s’indica que la llavor diploide és més resistent
que la triploide, a aquests 2 patògens (herpesvirus OsHV-1 i Vibrio aestuarianus) i tenen
major supervivència.

Segons dades publicades per “Vallejo, O., et al., Cria i engreix d’ostra rissada (C. gigas) al
Delta de l’Ebre. XVI Foroacui 2014”, llavors d’ostra (C. gigas) diploides, criades en viver, i
preengreixades en suspensió amb una longitud mitjana de 4mm a la Badia del Fangar, a
una temperatura de 20ºC, van tenir una mortalitat del 100% probablement relacionat amb
l’efecte de l’herpesvirus OsHV-1 i la seva activitat mortífera en ostres a temperatures entre
16ºC i 24ºC.
Segons “Vallejo, O., et al., Estratègies productives per la millora del creixement i
supervivència durant el preengreix i engreix d’ostra rissada (C. gigas) al Delta de l’Ebre.
XVIII Foroacui 2016”, en l’estudi dut a terme entre el 2014 i 2015, es va establir una
estratègia mitjançant la qual es poden minimitzar aquestes mortalitats massives, durant les
fases de cultiu del preengreix i engreix d’ostra rissada, provocades per l’herpesvirus
OsHV-1. A continuació es mostra:
1. Les llavors han de procedir d'un viver (“hatchery”) per a garantir que estiguin lliures
de l'herpes virus OsHV-1.
2. Començar al mes de desembre el preengreix en suspensió (a temperatures inferiors
de 16ºC), preferiblement a la Badia dels Alfacs.
3. Les llavors d'ostra han de tenir una longitud mitjana inicial de 6 a 8 mm o fins i tot
lleugerament inferior (4 a 6 mm) per abaratir una mica més el cost de compra.
4. Les llavors han d'estar a una densitat aproximada de 500 llavors per unitat de
superfície.
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5. Al mes de març (després de 3 mesos aproximadament de preengreix en suspensió),
amb unes temperatures inferiors a 16ºC i quan la llavor d'ostra ja té una longitud
mitjana major a 30mm, dur a terme la tècnica de cimentat en corda.
6. Fer el seguiment de la fase d'engreix pel que fa a creixement i mortalitat
(principalment en el període crític per sobre dels 16ºC de temperatura).
7. L’aplicació d’aquesta estratègia ha suposat que la mortalitat s’hagi reduït des d’un
50 a 80% fins només el 10%, amb el conseqüent benefici econòmic per al sector
empresarial.

Les principals conclusions que s’han d’extreure són la necessitat de no introduir llavor
forana, disposar de llavor d’ostra diploide produïda en viver (“hatchery”), per a evitar la
introducció de patologies a les badies del Delta de l’Ebre i dur a terme el preengreix en
suspensió.

3.3. Context comercial
Comercialització: 17 agents incloent les depuradores de mol·luscos. Principals clients:
mercats centrals, supermercats, restaurants i venda al públic. Al Delta de l’Ebre hi ha 10
botigues de venda directa, propietat dels mateixos productors. Des de Fepromodel s’apunta
a que hi ha una estructura comercial poc eficient i una pobre cultura de consum d’ostra a
Espanya, amb una oferta dispersa i un producte poc conegut.

També s’indica, des de la Federació, que l’època més adient per a la comercialització de
l’ostra diploide seria d’octubre a abril, ja que es descarta l’època estival d’alta demanda
d’ostra, degut per una banda, a la baixa qualitat en la carn de l’ostra diploide (època de
fresa) i per l’altra, perquè s’ha detectat aquests últims anys mortalitats en ostra triploide, a
partir de maig, causades pel bacteri Vibrio aestuarinaus. L’època de major demanda, de
millor qualitat de l’ostra i millor preu és per Nadals. El pes mitjà més sol·licitat pels
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consumidors és de 100g / unitat.

Segons criteri dels productors, la badia del Fangar és millor que la dels Alfacs per a dur a
terme l’engreix de l’ostra, ja que el producte final té una millor morfologia (forma) degut a
un creixement més lent i un millor color per a ser comercialitzat.

3.4. Context de la recerca tecnològica
A Catalunya i en concret a Sant Carles de la Ràpita es troba l’IRTA com a únic centre de
recerca tecnològica que es dedica íntegrament a la investigació en aqüicultura.
Des de l’IRTA s’han dut a terme, satisfactòriament els últims anys, experiències tècniques i
tecnològiques de cria, que garanteixen la viabilitat de la producció de llavor d’ostra (C.
gigas) diploide a petita i mitjana escala, acumulant un important “know-how”. També s’ha
de destacar que és un centre referent en patologies de mol·luscos bivalves, respecte a la
prevenció, control i mitigació dels patògens més importants que afecten la producció de
bivalves al Delta de l’Ebre.

També en diferents comunitats autònomes a nivell estatal hi ha vivers de caràcter públic de
producció de llavor de bivalves a petita i/o mitjana escala. S’ha de destacar que
l’Administració Pública, mitjançant els centres de recerca tecnològics autonòmics,
desenvolupa la tecnologia per a poder millorar i augmentar la producció de llavor.
Generalment, aquesta llavor es proporciona posteriorment al sector productor de
mol·luscos bivalves.

Un altra activitat a destacar és la realitzada a Galícia a través dels “minicriaderos” que, des
del 2004, promoguts per l’Administració Pública, van néixer amb l’objectiu d’escometre la
producció de petita llavor de mol·luscos bivalves comercials, principalment cloïssa, amb uns
costos operatius i de personal reduïts per, finalment, posar-los a disposició dels agents del
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sector productor – mariscador, ajudant-los així a donar el salt de la recol·lecció a
l’aqüicultura més professionalitzada. Aquesta iniciativa es va dur a terme conjuntament
entre el Centro de Investigaciones Marinas (CIMA), dedicat a la recerca tecnològica, i
l’Institut Gallec de Formació en Aqüicultura (IGAFA) com exemple de col·laboració entre la
recerca tecnològica i la Formació Professional en aqüicultura.

A nivell internacional, el cultiu en viver de bivalves ha estat la línia d'investigació de
mol·luscs que potser ha experimentat la progressió més significativa al llarg dels últims
cinquanta anys.

Els primers treballs es van iniciar en els laboratoris de Milford (EUA) per l'equip de
Loosanoff i en Conway (Regne Unit) amb els estudis de Walne. Els seus treballs
essencialment consistien en determinar els paràmetres òptims que afavorien l'èxit del
cultiu i entre les espècies que van cultivar es trobava l'ostra plana (O. edulis), l'ostra rissada
(C. gigas), el musclo (M. edulis) i la cloïssa japonesa (R. philippinarum). Aquests treballs,
recopilats en dues publicacions (Loosanoff i Davis, 1963; Walne, 1966), van obtenir resultats
reproduïbles que van permetre aplicar la tecnologia al cultiu d'espècies d'interès comercial i
passar d'una escala experimental a un nivell industrial de producció en vivers de mol·luscos
bivalves.

3.5. Context formatiu
A la Península només hi ha 5 centres de Formació Professional que imparteixen els cicles
formatius relacionats amb l’àrea professional d’aqüicultura, i un d’ells, l’Escola
d’Aqüicultura, ubicada a Sant Carles de la Ràpita, és pionera (1982) en impartir aquests
ensenyaments professionals a l’Estat.

A l’Escola d’Aqüicultura, com a part del currículum, s’ha produït llavor d’ostra diploide a
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molt petita escala. També és important destacar que, com a part de la formació de
l’alumnat, s’han dut a terme des de 2005 fins l’actualitat una sèrie d’experiències tècniques
dirigides a la millora de les fases de cultiu de preengreix en suspensió i engreix de
mol·luscos bivalves, bàsicament en ostra rissada (C. gigas) i cloïssa japonesa (R.
philippinarum) amb la col·laboració de l’IRTA i principalment de les diferents empreses del
sector i de la federació de productors.

3.6. Context laboral
Sense tenir en compte les empreses de piscicultura continental i marina que hi ha a
Catalunya, i referint-nos només a la producció i comercialització de mol·luscos bivalves,
segons dades de Fepromodel, al Delta de l’Ebre hi ha 45 empreses (la gran majoria micro i
petites empreses) que ocupen laboralment a 1000 persones (de forma directa i indirecta).

Les activitats d’aquestes empreses es centren en la producció a gran escala (només les fases
de cultiu del preengreix i engreix) de mol·luscos bivalves (principalment musclo i ostra) i/o a
la seva depuració i/o comercialització.

3.7. DAFO
Un cop coneguts i descrits prèviament els diferents contextos relacionats amb l’activitat
empresarial a dur a terme, mitjançant una anàlisi DAFO es posaran de manifest els punts
forts i febles del mateix, documentant com aprofitar els avantatges, i en quina mesura els
desavantatges poden comprometre el seu èxit, per tal de poder avaluar el risc que
s'assumeix quan s'adoptarà la decisió de crear l'empresa.
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PUNTS FORTS
F1. Sector d’engreix madur: Més de 50 anys d’experiència (know-how). La gran
majoria (98%) de les empreses d’engreix de mol·luscos bivalves a Catalunya estan
ubicades al Delta de l’Ebre.
F2. Sector de depuradores de bivalves ben dotat tecnològicament . Gran quantitat
de depuradores en funcionament.

A4. Lenta tramitació en els
procediments
administratius per a la
implantació d’ una
instal·lació aqüícola.

A3. Volatilitat dels preus
de l’ ostra.

A2. Canvis estacionals a
les Badies (paràmetres
físic-químics de l’ aigua):
Canvi Climàtic.

AMENACES

O4. Potenciar l’ I+D+I en
la “ hatchery “ : Noves
tecnologies i /o
diversificació d’ espècies.
O5. Regulació de la
producció (abastiment de
llavor) : Concentració de
l’ oferta. No es depèn de
la compra de llavor
forana.
A1. Presència de
patologies a les badies, de
diferents orígens
(multifactorial).

O3. Creació de nous llocs
de treball qualificats a
nivell local: Millora de la
cohesió social
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O2. Economia Blava:
Majors subvencions a
Pimes aqüícolesprovinents
de la UE (FEMP) i dels
Grups d’ Acció Locals.

ANÀLISI DAFO:

O1. Estratègia Marítima
de Catalunya Aposta per
l’ aqüicultura com a
sector estratègic del País:
Taula de Cogestió en
Aqüicultura

OPORTUNITATS

Estratègia ofensiva/creixement

Estratègia defensiva/prevenció

Supervivència/millora

Estratègia de reorientació/at preferent

F3. Bones infraestructures i comunicacions.
F4. Tecnologia de la producció de llavor d’ostra (C. gigas) contrastada. Experiències
prèvies a petita i mitjana escala efectuades amb èxit.
F5. Experiència contrastada en prevenció, control i mitigació de patògens de
mol·luscos bivalves al Delta de l’Ebre (IRTA).
F6. Producte final de gran qualitat organolèptica en un entorn natural de
referència: Reserva de la Biosfera.
F7. Recerca tecnològica única i referent al territori: IRTA d’Aqüicultura.
F8. Formació Professional única i referent al territori: Escola d’Aqüicultura.
PUNTS FEBLES
D1. Estructures comercials i productives poc eficients.
D2. Oferta dispersa i producte poc conegut.
D3. Petit mercat de proximitat. No hi ha cultura de consum d’ostra a l’estat.
D4. Manca de cultura i inversió en I+D+I aplicada al preengreix i engreix de
mol·luscos bivalves a les Pimes aqüícoles al Delta de l’Ebre.
D5. Manca d’experiència productiva, en el sector d’engreix, en la fase de
preengreix en suspensió (cistells i/o llanternes): Noves tècniques de cultiu.
D6. Depredació per espècies invasores: Cranc Blau.
D7. Menor resistència a les patologies de l’ostra triploide, respecte la diploide la
qual és més resistent, però te menor valor comercial a l’estiu.
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4. Estructura i objectius de l’estudi de viabilitat
El concepte de viabilitat és el més emprat a l'hora de valorar l'oportunitat o la conveniència
de crear una empresa.
L'objectiu d'aquest estudi de viabilitat productiva i econòmica és respondre, de forma
estructurada, a algunes de les qüestions que es plantegen des de Fepromodel en el
moment d'adoptar la decisió de valorar la creació d’un viver (“hatchery”) d’ostra rissada al
Delta de l’Ebre.
Aquest estudi de viabilitat permetrà valorar les possibilitats d'èxit del projecte, mitjançant
la consideració, organització i relació dels nombrosos factors que conflueixen a l'hora de
crear una “hatchery” d’ostra. Aquest estudi s’estructurarà en 4 objectius interrelacionats de
la manera següent (Diagrama 1. Estructura de l’estudi de viabilitat).

Objectiu 1. (Acció 1 → Acció 6)
Producció de llavor

Objectiu 2. (Acció 7)
Protocol amb variables
productives i organitzatives

Objectiu 3. (Acció 8)
Viabilitat Productiva:
Model de Producció (Excel)

Objectiu 3. (Acció 9)
Viabilitat Econòmica:
Indicadors

Objectiu 4. (Acció 10)
Model Formatiu

Diagrama 1. Estructura de l’estudi de viabilitat. Elaboració pròpia.
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Per a que aquest projecte de creació d'una empresa aqüícola (viver o “hatchery” d’ostra)
sigui viable productiva i econòmicament, cal que siguin viables cadascun d'aquests
objectius. A cada part de l'estudi es detallen de forma genèrica els aspectes que s'han
d'analitzar per determinar la seva viabilitat. Aquests aspectes poden canviar per a cada
tipus d'explotació, en funció de la seva ubicació / localització, sistema i fases de cultiu
emprades i més factors interrelacionats, de manera que el mètode que es proposa s’ha de
particularitzar segons la problemàtica concreta de cada projecte.

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 (Diagrama 1).

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 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).
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Acció 7: Treball metodològic tècnic, descriptiu i seqüencial de les Accions 1, 2, 3, 4
i 5, que donaran 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 permetran
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 per a ser utilitzat com
una eina de millora contínua i de 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), 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.
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Objectiu 4. Proposar un model formatiu per a el desenvolupament empresarial de la futura
activitat aqüícola.
Acció 10: 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 (Objectius 1, 2 i 3).

5. Viabilitat productiva
La “viabilitat biològica” d'una empresa aqüícola es pot entendre com el coneixement que té
el promotor de la biotecnologia necessària per criar en captivitat una espècie. Aquest
coneixement, en aquest estudi, ha de permetre posteriorment calcular una productivitat
(Objectiu 3. Acció 8) i uns costos inicials (Objectiu 2. Acció 7). Deixant clar que aquestes
dades no són constants, ni encara que els processos estiguin estandarditzats, ja que pot
haver-hi una millora contínua del procés productiu sota una base empírica i de recerca i
innovació aplicades.
Tal com s’ha indicat al context productiu / sanitari (Apartat 3.2) i a la DAFO com a punts
forts, actualment ja es disposen dels coneixements tècnics essencials sobre la biotecnologia
necessària per a criar en captivitat llavor d’ostra (C. gigas) diploide, encara que sempre hi
ha marge de millora contínua, com s’ha esmentat abans.
Llavors, l’objectiu inicial no és produir grans quantitats de llavor, sinó que es pretén produir la
quantitat suficient de petita llavor (2mm) per a avaluar la viabilitat del projecte, a partir de
l’obtenció de dades productives fiables (sota uns paràmetres zootècnics aplicats en producció a
mitjana escala en vivers industrials) i posteriorment subministrar als productors aquesta llavor
fins a la talla d’encimentat, per a esbrinar la seva qualitat en front a les patologies al medi
natural i el seu rendiment productiu (creixement i supervivència), mitjançant un preengreix en
suspensió en flux natural.
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5.1. Fases de cultiu
A continuació es descriuran i discutiran de forma seqüencial i metodològica les diferents
fases del cultiu (relacionades amb les accions 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de l’Objectiu 1) que donaran
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
(relacionada amb l’acció 7 de l’Objectiu 2), que en el seu conjunt ens permetran analitzar i
determinar, més endavant, la viabilitat productiva i econòmica del projecte (Accions 8 i 9
de l’Objectiu 3).

Figura 1. Plànol d’una instal·lació estàndard d’un viver (“hatchery”) d’ostra.

5.1.1. Cultiu de fitoplàncton
El cultiu de fitoplàncton es va dur a terme a la cambra isoterma de l’Escola d’Aqüicultura
(Il·lustració 1). És una instal·lació aqüícola de 18 metres quadrats (6m x 3m) i una alçada de
2.5 metres que, mitjançant una bomba d’aire fred i de calor, va mantenir una temperatura
constant de 20ºC+1ºC, idònia per al cultiu de diferents espècies de fitoplàncton. Aquesta
cambra està aïllada de contaminacions externes i s’assegura així treballar en les millors
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condicions axèniques possibles. Disposa de balons de vidre des de 2 fins a 10 litres, com a
recipients de cultiu per a petits volums de fitoplàncton, amb un volum màxim de cultiu de
120 litres i, per a mitjans i grans volums de fitoplàncton, disposa de 6 tancs de metacrilat
de 50 litres, 2 tancs de metacrilat de 100 litres i 6 bosses de polietilè de 150 litres, amb un
volum màxim de cultiu de 1400 litres. La disponibilitat diària de fitoplàncton (collita) a
petits volums és d’aproximadament de 17 litres i per a mitjans i grans volums es poden
arribar a collir diàriament fins a 200 litres de diferents espècies de fitoplàncton.

Il·lustració 1. Cambra isoterma de l’Escola d’Aqüicultura
La cambra isoterma disposa dels equips i materials següents:
– Nevera amb regulació de temperatura (15ºC) per a mantenir les soques de
fitoplàncton i els nutrients (Walne, vitamines i silicats).
– Filtres de cartutx fins a 1 micra, que garanteixen un medi de cultiu (aigua de mar)
lliure de partícules majors a 1 micra, per a les diferents espècies de fitoplàncton.
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– Un filtre de carbó actiu que serveix per a retenir metalls pesats i/o pesticides
dissolts a l’aigua.
– Un equip de llum ultra violeta que té la funció d’esterilitzar l’aigua de cultiu i
eliminar la càrrega bacteriana.
– Un sistema de injecció de diòxid de carboni a l’aire, per a reduir el pH de l’aigua de
cultiu.
– Sistema d’aireig amb discs filtrants fins a 0.45 micres.
– Enllumenat amb LEDS de baix consum, per a garantir una intensitat de llum entre
4000 a 8000 lux als diferents recipients de cultiu.
– 2 taules d’acer inoxidable per a dur a terme les rèpliques i desdoblaments de
petits volums de fitoplàncton.
– 1 microones per a esterilitzar petit material d’ús.

Per a la avaluació quantitativa i qualitativa del fitoplàncton es van utilitzar els aparells de
microscòpia del laboratori sec i les cambres citomètriques “Neubauer”.
A
B

Il·lustració 2A. Filtre de carbó actiu i UV Sefiltra. Il·lustració 2B. Baló de 6 litres de
fitoplàncton.
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Inicialment, es van preparar els nutrients necessaris per al creixement de les diferents
espècies de fitoplàncton. Al laboratori sec, sota condicions axèniques, es van preparar la
solució de Walne (fórmula patentada), la solució de vitamines i la de silicats (només per a
diatomees).
El sistema de cultiu emprat va ser el de LOTS.
Aquest sistema parteix d’un cultiu de reserva axènic (soques) i monoespecífic (una sola
espècie de fitoplàncton), els paràmetres de cultiu de les quals es mantenen per sota dels
valors adoptats per a la producció a gran escala. En particular, només es van usar la meitat
de la dosi de nutrients, la temperatura de l’aigua es va mantenir al voltant dels 15 ºC, la
intensitat de llum a 1000 lux (matrassos de 200ml) i no es va proporcionar aireig. Els
matrassos de les soques es van d’agitar a mà un cop al dia, tenint cura de no remoure els
dipòsits del fons.

A partir de les soques es van dur a terme una sèrie de cultius de volum creixent (des de
petits fins a grans volums) on l’espècie de fitoplàncton de cada recipient de cultiu es va
replicar i/o desdoblar parcialment quan el cultiu es trobava madur (en el pic de creixement
amb la màxima densitat cel·lular). La collita final (100% del cultiu) es va realitzar per una
banda en petits volums (balons de vidre de 10 litres) per a donar com aliment durant tot el
cultiu larvari d’ostra i per l’altra, en mitjans i/o grans volums (tancs de metacrilat de 50 i
100 litres i/o bosses de polietilè de 150 litres) per a donar com aliment durant el
condicionament de reproductors i la producció de llavors d’ostra.

Les espècies de fitoplàncton que es van utilitzar durant tot el procés productiu van ser les
següents: Isochrysis Tahitiana (T-ISO), Chaetoceros calcitrans, Chaetoceros gracilis i
Tetraselmis suecica.
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El cultiu de fitoplàncton és necessari i imprescindible durant tot el procés de cultiu, ja que
és l’aliment de cadascuna de les diferents fases del cultiu: reproductors, larves i llavor.

Durant les fases de cultiu de condicionament de reproductors, producció larvària i de petita
llavor, va ser necessària l’avaluació quantitativa i qualitativa dels recipients de cultiu de
collita del pla de producció, per a calcular la ració alimentària corresponent.

Durant totes les fases de cultiu es va disposar de la quantitat de fitoplàncton necessària,
estimada en la seva densitat cel·lular (cèl·lules/ml), en el moment de la collita i la qualitat,
determinada per la monoespecificitat del cultiu i per estar lliures de càrregues bacterianes,
protozous o altres microorganismes nocius. La quantitat i qualitat del fitoplàncton van
permetre produir una suficient quantitat de llavor d’ostra de 2mm per a fer l’estudi de
viabilitat.

S’ha de destacar que, durant el cultiu de fitoplàncton a petita escala, no es va injectar CO 2 a
les conduccions d’aire per tal d’evitar una elevada despesa econòmica, mentre que des
d’un punt de vista productiu es va estabilitzar el pH mitjançant un fotoperíode de 20h Llum
/ 4h Foscor, on el pH no va ser mai superior a 9 i el creixement (cel/ml) de les diferents
espècies de fitoplàncton no va ser significativament inferior, si es compara amb
experiències efectuades a petita escala amb 24 hores de llum i injecció de CO2, però sí que
de forma general, la densitat cel·lular màxima (pic creixement) va tardar a assolir-se entre 1
i 2 dies més, la qual es va poder compensar amb una densitat cel·lular post-collita (%
d’inòcul) més alta.

5.1.2. Condicionament avançat i natural de reproductors
Es van dur a terme dos cicles de condicionament de reproductors: un avançat i un altre
natural, en funció de les necessitats de comercialització del producte final (Veure Taula 1.
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Cronograma del procés productiu) i per a valorar posteriorment des d’un punt de vista
productiu i econòmic quina era la millor opció.

Es van dur a terme 2 tipus de condicionament de la manera següent:

a)

Condicionament Avançat (Lot 1): En condicions intensives, mitjançant el control
continu i regulació d’una sèrie de paràmetres físic-químics i zootècnics i amb
l’aportació diària de fitoplàncton cultivat intensivament.

Inicialment es van seleccionar fenotípicament reproductors de les badies del Delta
de l'Ebre, seguint criteris de creixement, morfològics i d’absència de patologies. A
l’Escola d’Aqüicultura, es van estabular els reproductors en 2 tancs de 125 litres de
volum mitjançant un sistema de recirculació de l'aigua, sota un rang de temperatura
que va oscil·lar entre 20 i 25ºC i es va calcular la ració diària entre el 2 i 6% del pes
sec de la carn dels reproductors. De forma manual i mitjançant bombament
peristàltic d'una combinació d'espècies de fitoplàncton en una proporció de la ració
del 50:50, es van alimentar diàriament els reproductors amb Chaetoceros gracilis
amb alts continguts d’EPA (àcid eicosapentaenoic, 20:5n-3) i amb T-ISO rica en DHA
(àcid docosahexaenoic, 22:6n-3), fins que van aconseguir l'estat gonadal òptim per a
la inducció a la fresa.
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B

A

C

Il·lustració 3A. Preparació (neteja) dels reproductors seleccionats per a iniciar el
condicionament. Il·lustració 3B. Tanc de condicionament de reproductors. Il·lustració 3C.
Distribució manual de fitoplàncton als tancs de condicionament de reproductors.
Quan van estar introduïts els reproductors als tancs de condicionament a una
densitat inicial de 3 g/l, que prèviament es van netejar superficialment, es va
determinar el seu pes viu, el pes sec de la carn i el seu estat de gametogènesi, el
qual va ser incipient (estat gonadal 1 – 2).

Diàriament es va mesurar la temperatura i cabal d’entrada als tancs de
condicionament, i es van sifonar les restes. La renovació total de l’aigua es va dur a
terme a dies alternatius. L’aigua proporcionada als reproductors, va ser filtrada a 30
– 40 micres mitjançant un filtre de sorra. Cada dia es va calcular la ració alimentària,
es van collir i distribuir les diferents espècies de fitoplàncton directament als tancs
de condicionament (30%) i la resta al tanc de distribució de fitoplàncton (70 %). La
ració inicial (30%) va romandre en el sistema de recirculació unes 5 hores i després
automàticament s’activava la bomba dosificadora per a ser distribuïda la resta de
ració (70%) al llarg del dia. A partir del dia 21 es van fer mostrejos setmanals per a
determinar l’estat gonadal. Els reproductors van trigar aproximadament 45 dies a
assolir un estat gonadal òptim per a la inducció a la fresa (Taula 1. Cronograma del
procés productiu).
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b)

Condicionament Natural (Lot 2): En condicions extensives (al medi natural), sense
control exhaustiu, ni variació dels paràmetres físic-químics de l’aigua, ni
manipulació dels exemplars i amb aportació de forma natural de l’aliment
(fitoplàncton contingut al mar).
A partir de la selecció fenotípica de reproductors de les badies del Delta de l'Ebre,
seguint criteris de creixement, morfològics i d’absència de patologies, aquests es
van dipositar en 10 cistells ostrícoles rígids (1 reproductor per quartell) i es van
deixar penjats en suspensió en una zona de la Badia dels Alfacs on la producció
natural de fitoplàncton és alta.
Únicament a partir del primer mes es va començar a valorar setmanalment l’estat
gonadal dels reproductors per a poder iniciar la inducció a la fresa. Van trigar els
reproductors entre 55 a 60 dies, a assolir un estat gonadal òptim per a la inducció a
la fresa (Taula 1. Cronograma del procés productiu).

5.1.3. Inducció a la fresa i incubació d’ovòcits
Un cop que els reproductors van assolir un estat gonadal òptim per a la fresa, es va dur a
terme la seva inducció a través d’un procediment de xocs tèrmics. El procediment tècnic va
ser el mateix tant per als reproductors condicionats avançadament com per als
reproductors que van madurar de forma natural.

Els reproductors es van dipositar en safates de fons negre, amb aigua de mar filtrada a 1
micra i esterilitzada amb UV, amb poca profunditat (10 cm) (Il·lustració 4). Posteriorment
es va afegir una petita quantitat de fitoplàncton i esperma seleccionat prèviament d’un
mascle madur, per a provocar l’obertura de valves i per a estimular addicionalment la fresa,
respectivament. Els reproductors van estar sotmesos a cicles de 30 minuts alternatius amb
un salt tèrmic de 12ºC (de 25ºC a 13ºC). Mitjançant l’observació directa, un cop que es
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produïa la fresa d’un individu, s’agafava una mostra i es determinava microscòpicament el
sexe (mascle o femella) i s’individualitzava en un recipient el/la reproductor/a a una
temperatura de 24ºC, per a evitar fenòmens de polispèrmia que podrien provocar
malformacions larvàries i percentatges més baixos de fecundació i/o eclosió.

La

productivitat de les femelles va estar entre 20 a 50 milions d’ovòcits per exemplar, en
ambdues cicles de condicionament (avançat i natural).

Il·lustració 4. Safates amb reproductors per a la inducció a la posta per xocs tèrmics.
Una vegada finalitzada la fresa (2 a 3 cicles) i no tardant molt més de 30 minuts després de
la primera fresa d’una femella, inicialment es van rentar (amb aigua filtrada a 1 micra i
esterilitzada amb UV) els ovòcits agregats a través d’un doble joc de tamisos de 100 micres
superior (per a retenir les partícules indesitjables) i un tamís inferior de 30 micres per a
retenir els ovòcits amb una longitud aproximada de 50 - 60 micres. A continuació, es va
avaluar

microscòpicament

(a

traves

d’una

cambra

Sedgewick)

quantitativa

i

qualitativament els ovòcits o ous i es va procedir a la fecundació mitjançant la barreja de
petits volums de la suspensió d'esperma amb els ous mitjançant una agitació suau del
contingut del recipient en la proporció d'1 a 2 ml per l de suspensió d'ous. Es van utilitzar
els ovòcits viables de totes les femelles que van fresar i esperma d'un número semblant de
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mascles, ja que aquest número va assegurar una variabilitat genètica satisfactòria entre la
descendència i per tant millor qualitat de la fresa.

A

B

Il·lustració 5A Vista microscòpica d’ovòcits.
Il·lustració 5B. Ovòcits fecundats preparats per a ser distribuïts als tancs de incubació.
La incubació es va dur a terme un cop transcorregudes 2 hores aproximadament de la
fecundació artificial dels ovòcits, en tancs rectangulars de fibra de vidre de 200 litres de
volum, amb una petita pendent de fons i a una densitat entre 15.000 ous per litre. Es va
subministrar un aireig suau (per a evitar xocs mecànics) i es va utilitzar aigua filtrada a 1
micra i esterilitzada amb UV. La temperatura de incubació va ser de 24ºC i els percentatges
d’eclosió dels ovòcits varen ser el 75 - 80% per al condicionament avançat i el 80 - 85% per
al condicionament natural. El temps de incubació no va ser superior a 24 hores.

5.1.4. Cultiu larvari i fixació
En les larves provinents de la fresa avançada (Lot 1), durant tot el seu cultiu larvari, es va
mantenir la temperatura constant a 24ºC+1ºC (mitjançant escalfadors elèctrics “Eheim”),
mentre que les larves obtingudes de la fresa natural (Lot 2) van estar cultivades també a
24ºC+1ºC, però a partir del dia 9 després de l‘eclosió van estar a temperatura ambient
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(sense escalfar ni refredar l’aigua) a una temperatura entre 24ºC fins als 26ºC+1ºC, quan va
finalitzar el cultiu larvari i es va dur a terme la fixació. La resta de tècniques de cultiu van
ser idèntiques entre els 2 lots (1 i 2), així com les seves condicions i paràmetres de cultiu
inicials.

A continuació es detallen el sistema de cultiu, paràmetres zootècnics i principals tasques
tècniques que es van realitzar per als 2 lots per igual.
La producció larvària es va dur a terme mitjançant el sistema de cultiu estàtic o tancat, amb
els mateixos tancs que es va realitzar la incubació (200 litres de volum), on l’aigua de cultiu
(filtrada a 1 micra i esterilitzada amb UV) es va renovar totalment (100%) durant 3 cops a la
setmana (dilluns, dimecres i divendres), mitjançant una sèrie de tamisos de niló de
diferents obertures de malla (des de 30 - 40 micres fins a 200 micres) semisubmergits en
una safata (Il·lustració 6A i 6B), on es van recollir les larves d’ostra des de una longitud
mitjana inicial de 80 micres fins la talla de fixació (320 a 340 micres). Mitjançant un joc de
tamisos es van separar les partícules indesitjables i es van eliminar les larves mortes.
A

B

Il·lustració 6A i 6B. Collita simultània de larves d’ostra, en diferents tancs de cultiu. Les
taques marrons son larves retingudes en malla de niló de 80 micres.
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Un cop collides les larves, aquestes són concentrades i es disposa a avaluar-les amb el
microscopi quantitativa i qualitativament (Il·lustració 7A, 7B i 7C). És indispensable conèixer
en tot moment el nombre de larves vives i la seva longitud mitjana (Il·lustració 8A i 8B) per
a calcular la ració alimentària de fitoplàncton necessària i disposar l’obertura idònia dels
tamisos de collita.
A

B

C

Il·lustració 7A. Concentrant larves al tamís. Il·lustració 7B. Larves concentrades a la proveta
cubicada. Il·lustració 7C. Disc homogeneïtzador en una proveta.

A

B

Avaluació microscòpica quantitativa i qualitativa de larves d’ostra. Il·lustració 8A: Cambra
Sedgewick de recompte larvari. Il·lustració 8B: Larves d’ostra (augment x100).
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A una densitat larvària inicial de 12000 larves / litre, les larves van ser alimentades a una
ració diària de 100 cèl·lules per microlitre equivalents de Isochrysis, mitjançant una
combinació d'espècies de fitoplàncton (Chaetoceros calcitrans, T-ISO i Tetraselmis suecica)
procedents de petits volums (balons de vidre) de fitoplàncton, per proporcionar una millor
qualitat microbiològica al cultiu larvari, ja que si es compara amb mitjans i grans volums
(tancs de metacrilat i bosses de polietilè) on la concentració bacteriana i de protozous és
més alta i, per tant, augmentaria significativament el risc de mortalitats larvàries massives.

Els tancs larvaris varen tenir un manteniment diari bàsic, controlant la temperatura i la
presència o absència de fitoplàncton a l’aigua de cultiu, per poder ajustar la ració
alimentària. Tot i que és una mesura que s'ha d'aplicar a tot el viver, durant el cultiu larvari
cal posar molta atenció al manteniment i neteja de tots els equips i materials. Tant els
tancs de cultiu com tot el material que es va utilitzar, es va rentar força bé (amb detergents
suaus) i posteriorment es va desinfectar amb hipoclorit a una concentració de 500 ppm i,
per últim es va esbandir abundantment amb aigua dolça i/o aigua de mar filtrada.

La fase de cultiu larvari a nivell industrial és la més complexa des d’un punt de vista tècnic, i
la més crítica en quant a supervivència. El creixement en longitud mitjà larvari va estar al
voltant de 10 micres / dia i van assolir la talla de fixació, relacionada amb l’aparició de la
taca ocular (indicadora que la larva esta a la recerca d’un substrat) als 20 dies (Lot 2) i als
22 dies el Lot 1. El percentatge de supervivència va ser menor en el Lot 1 (fresa avançada)
respecte al Lot 2 (fresa natural), probablement degut a l’efecte de la nutrició sobre la
qualitat de la fresa. En aquesta fase la supervivència va ser aproximadament un 20 - 30%
inferior que la que s’obté de forma general en vivers industrials.

S’ha de tenir en compte que el centre formatiu no disposa d’un know-how acumulat al llarg
de molts anys (com pot tenir la industria especialitzada) sobre una línia de producció
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aqüícola concreta, com és el cas de la producció de llavor d’ostra. En canvi, havent-hi una
marge de millora contínua en aquesta fase crítica del cultiu, sí que s’ha pogut produir
satisfactòriament la quantitat de larves i, posteriorment, llavors suficients per a cobrir
adientment els objectius de l’estudi de viabilitat productiva i econòmica.

Il·lustració 9A. Larves agregades preparades per a la fixació.
Quan el 50% de les larves d’un cultiu van arribar a 300 – 320 micres i es va observar
microscòpicament la taca ocular, es va dur a terme la fixació. Una vegada que els individus
han assolit aquest grau de desenvolupament, pateixen una metamorfosi i es fixen al
substrat secretant una petita gota de ciment en la valva inferior. La glàndula secretora de
ciment es troba al peu i a partir d'aquest moment, en què el peu ja no és necessari, la larva
sofreix la metamorfosi. La desaparició del peu i el vel marca la transició de l'etapa de larva
nedadora a una etapa de llavor sèssil i fixada irreversiblement a un substrat.
Els substrats utilitzats per a la fixació de larves d’ostra van ser els següents:

- Partícules triturades que es van preparar molent closques netes d'ostres velles i es
van escampar pel fons dels tambors de fixació (diàmetre de 300mm) sobre una malla
de niló de 200 micres (Il·lustració 10A i 10B). El material granulat es va classificar de
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tal manera que només s'empraren aquells trossos que van passar per un tamís de 500
µm i van quedar atrapats en un de 200 µm, i així és va garantir una fixació
individualitzada. Durant el període de fixació (de 24 a 48 hores) en els tambors la
circulació de l’aigua va ser descendent, es varen enfosquir parcialment el tancs de
fixació, per a poder facilitar la fixació de les larves cap al substrat.

- Closques netes i desinfectades d’ostres velles “crosta”, dipositades en el fons del tanc
(Il·lustració 10C). En aquest substrat de fixació es va dur a terme una fixació massiva
(semi-aleatòria) i no es poden individualitzar les llavors fixades.

B
A

C

D

E

Il·lustració 10A. Tambor amb material granulat per a la fixació. Il·lustració 10B. Tambors en
circulació de l’aigua descendent. Il·lustració 10C. Closques d’ostra com a substrat de fixació.
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Il·lustració 10D. Material granulat amb llavor fixada. Il·lustració 10E. Mostra microscòpica
d’una llavor acabada de fixar a una partícula granulada.

5.1.5. Producció de petita llavor
La producció de petita llavor es va dur a terme en les instal·lacions de l’Escola
d’Aqüicultura. Un cop es van fixar als diferents substrats i fins que va assolir una longitud
mitjana de 2mm, en 24 dies de cultiu (Lot 1) i en 20 dies (Lot 2), a una temperatura
constant de 24ºC mitjançant l’escalfament de l’aigua de cultiu (Lot 1) i a una temperatura
ambient (sense necessitat d’escalfament de l’aigua de cultiu) que va oscil·lar entre 26ºC a
28ºC (Lot 2). En aquesta fase de cultiu la supervivència va ser semblant entre els 2 lots,
assolint percentatges anàlegs a la producció industrial de llavor d’ostra en vivers.

Es va realitzar la producció mitjançant 2 sistemes de cultiu, que es descriuen a continuació:

a) Amb tambors cilíndrics amb un diàmetre de 30 cm i amb un fons de malla (de 200,
300 i 500 micres en funció de la longitud creixent de la llavor) on es van dipositar les
llavors d’ostra i a través de la qual es va forçar la circulació de l’aigua de forma
ascendent, amb abundant cabal (Il·lustració 11A i 11B), per a impedir que les llavors
s’agreguin a mesura que creixen, i per també evitar que la llavor entri en contacte
amb dipòsits fecals i així prevenint una possible obturació de la malla.
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B
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Il·lustració 11A i 11B. Recipients de cultiu amb circulació ascendent per a la producció de
petita llavor. Il·lustració 11C. Collita de fitoplàncton des de una bossa de polietilè.
Amb una densitat inicial de 100 grams de llavor / m3, durant tota la fase de producció
de llavor mai es va excedir d’una densitat major a 200 grams / m3, tot per garantir un
bon creixement de les llavors i unes densitats acceptables (comercials) comparables a
producció a gran escala.
Les principals tasques tècniques que es van realitzar diàriament varen ser:
- Calcular la ració alimentària, collita (Il·lustració 11C) i distribució d’una barreja
de 2 espècies de fitoplàncton (T-ISO i Chaetoceros gracilis), a una relació 50:50.
- Neteja de les llavors i les malles dels tambors.
- Mesura dels paràmetres físic-químics (temperatura i pH).
Un cop a la setmana (3 cops en tota la fase de producció fins a assolir la llavor una
longitud mitjana de 2mm) es va dur a terme:
- Classificació per talles de les llavors, passant de tambors amb malla de fons de
200 a 300 micres, posteriorment de 300 a 500 i per últim de 500 a 1000 micres.
Un cop classificades per talles, es va realitzar l’estimació del nombre de llavors
totals per talla (s’esbrina el % supervivència) i es distribueixen als diferents
tambors de malla corresponents per mida i a una densitat entre 100 a 200g/m3
(Il·lustració 12A i 12B).
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Il·lustració 12A. Vista d’unes llavors un cop classificades per talles, retingudes a malla de
500 micres (cues de creixement) i en malla d’1mm (mitjanes i caps de creixement).
Il·lustració 12B. Pesada de llavors en balança de precisió (pes mig individual).

b) L’altre sistema de producció de llavor, fou mitjançant llavors fixades a closques
(Il·lustració 13A i 13B). Aquest sistema té com avantatge que les tasques tècniques es
redueixen (comparat amb l’altre sistema) i només s’ha de distribuir la ració
alimentària, controlar els paràmetres físic-químics de l’aigua, netejar les closques
amb llavors i renovar l’aigua del tanc de forma diària. Aquest sistema no permet dur a
terme la classificació per talles. Aquesta simplificació de les tasques comporta que hi
hagi una alta dispersió de talles (Il·lustració 13B), per la qual cosa sempre hi haurà un
percentatge més gran i variable en funció de la fixació, que no s’aprofitarà de llavor
en la fase d’engreix.
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Il·lustració 13A. Llavors de 500 micres fixades a la closca. Il·lustració 13B. Llavors amb una
longitud mínima de 2mm fixades en una closca, preparades per al preengreix en suspensió.

La fase de producció de llavor va finalitzar satisfactòriament amb una supervivència
del 95% i amb un creixement en 20 dies, des de la talla de fixació de 320 - 340 micres
fins quan van assolir les llavors una longitud mitjana de 2mm.

5.1.6. Preengreix en suspensió al medi natural
Els resultats d’aquesta fase de cultiu (preengreix) relacionats amb el creixement de la llavor
en pes i longitud i el seu percentatge de supervivència, s’han de considerar en aquest
estudi de viabilitat productiva i econòmica, per a demostrar que la petita llavor d’una
longitud mitjana de 2mm produïda en viver (“hatchery”) és viable fins la talla d’encimentat,
amb bons creixements i resistència (supervivència) a les malalties que hi ha al medi natural
i que han estat descrites a l’apartat 3.2.
S’ha de destacar la importància d’aquest seguiment, pel valor que poden tenir els resultats productius
relacionats significativament amb la rendibilitat econòmica, ja que no hi ha experiències publicades de
preengreix en suspensió amb flux natural a les badies del Delta de l’Ebre de llavor d’ostra diploide (C.
gigas) a partir d’una longitud mitjana inicial de 2mm.
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Un cop van arribar les llavors d’ostra a una longitud mitjana de 2mm, en el cas de la llavor
“solta” fixada individualment, es van distribuir en llanternes de malla (Il·lustració 14D) a
una densitat de 2000 llavors (Il·lustració 14C) per pis de llanterna de 40 cm de diàmetre,
per a inciar el preengreix en suspensió en flux natural. Només es va realitzar a terme la fase
de preengreix al medi natural del Lot 2, a unes temperatures superiors a 24ºC que
asseguraven la no presència mortal del herpesvirus OsHV-1 al medi natural. En el cas de les
llavors fixades a closca, aquestes van proseguir el preengreix amb el sistema tradicional,
entrellaçades a les cordes de cultiu en suspensió (Il·lustració 14E).
A

B

C

D
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Il·lustració 14A. Petites llavors d’ostra Il·lustració 14B. Mesura d’una petita llavor amb un
peu de rei digital. Il·lustració 14C. Exemple de 4000 unitats de llavor de 2mm de longitud
mitjana preparades per al preengreix (medi natural). Il·lustració 14D. Llanterna de malla
d’1mm d’obertura.
Les llavors van continuar el seu creixement (preengreix) en les ubicacions següents:
- En un engraellat (musclera) a la Badia dels Alfacs.
- En dos engraellats (muscleres) a la Badia del Fangar.
- En el cultiu en línia “long-line” a mar obert a les Cases d’Alcanar (fora de la badia).
A continuació es mostren fotos il·lustratives (Il·lustracions 15A fins la 15K) des de l’inici del
preengreix en suspensió (llavor de 2mm) fins l’encimentat en corda (llavor de 4cm) i els
resultats més significatius de forma general es mostren a l’apartat següent a la Taula 1.
(Cronograma del procés productiu).
A

B

C

D
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Il·lustració 15A, 15B, 15C i 15D. Llavors d’ostra preparades per a continuar el preengreix en
quartells de 2.5 x 2.5mm d’obertura. Il·lustració 15E i 15F. Cultiu en línea (“long-line”):
Cistells amb quartells de 2.5 x 2.5mm. Il·lustració XX G. Ostra entre 8 a 10mm en quartells
de 4 x 4mm. Il·lustració 15H i 15I. Llavors d’ostra en cistells a la badia dels Alfacs, amb una
longitud superior a 2 cm. Il·lustració 15J, 15K i 15L. Ostres encimentades amb una longitud
mínima de 4 cm. 15M, 15N i 15O. Llavors ostres fixades inicialment a closca amb una
longitud mínima de 4 cm.

5.1.7. Cronogrames del procés productiu
Tot seguit, es mostra la temporització de cadascuna de les fases de cultiu, en forma de
cronograma, per a posteriors anàlisis de caire productiu i econòmic.
Fase de cultiu

Fresa Avançada:
Temporització

Tª mitjanes
(ºC)1

Condicionament de
reproductors
Cultiu Larvari Fixació
Producció de llavor
(fins 2mm.)

04 Març – 18 Abril
(45 dies)
18 Abril – 09 Maig
(22 dies)
09 Maig – 03 Juny
(24 dies)
Alfacs
Fangar
Juny
Juny
OsHV1
OsHV1
actiu
actiu

(13 -16) –
(16-18)
(16-18) –
(18-20)
(18-20) –
(20-26)

Preengreix suspensió
2mm – 3 / 4 cm.
Engreix (cimentat)
Fins talla comercial
(70 - 100g.)

20 – 26
(Tª<24º
OsHV1)

Fresa Natural:
Temporització

Temperatures
mitjanes (ºC)1

14 Juny – 08 Juliol (18 - 20 dies)

20 - 26

08 Juliol – 25 Juliol (17 - 20 dies)

26 - 28

Alfacs
Juliol –
Setembre
(45 dies)
Setembre
– Agost?
10 mesos

Fangar
Juliol –
Setembre
(45 dies)
Setembre–
Setembre?
(12 mesos)

Long-line
Juliol –
Octubre *
Llavor 2cm
65% morts
Tª<24º
OsHV1

26 – 28
(Tª>24º OsHV1)
OsHV1 NO actiu

Taula 1. Cronograma del procés productiu. 1 Dades informes setmanals IRTA (mitjana anual 18–19).
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A partir d’aquest cronograma, des d’un punt de vista productiu i comercial, es discutiran els
següents aspectes:
✓

Durant la fase de viver, no seria necessària una fase de condicionament de
reproductors (segons aquesta estratègia productiva / comercial).

✓

En la fase de preengreix al medi natural a les badies dels Alfacs i Fangar (a
temperatures superiors a 24ºC i en absència de l’herpesvirus OsHV-1), la llavor
diploide de 2mm de longitud mitjana produïda en viver ha crescut en només 45 dies
fins els

3 - 4cm., amb un percentatge de supervivència del 97 - 98%. En

conseqüència, des d’un punt de vista productiu, aquesta molt alta supervivència i
ràpid creixement fins la talla d’encimentat, garanteixen la seva viabilitat.
✓

A mar obert, les llavors de 2mm de longitud inicial només han assolit els 2cm de
longitud mitjana als 60 dies de preengreix al medi natural, no arribant a la talla
mínima d’encimentat (3 – 4 cm.) i produint-se una mortalitat del 65%, probablement
deguda a l’herpesvirus OsHV-1 en el període que inclou, finals de setembre i inici
d’octubre quan les temperatures han estat per sota de 24ºC. Per aquest motiu l’alta
mortalitat i el lent creixement de la llavor, no garanteixen la seva viabilitat en aquesta
ubicació des d’un punt de vista productiu.

✓

A la badia dels Alfacs, s’estima arribar a la talla comercial (70 – 100g / unitat) a partir
d’agost de 2020 i a la badia del Fangar al setembre 2020 (segons dades
proporcionades pels productors locals de creixements mitjans a les badies
deltaiques). L’època millor de venda segons criteris comercials de la federació de
productors per a ostra diploide, és des d’octubre fins l’abril on els millors preus de
venda s’assolirien als Nadals. Les dates de comercialització no són les òptimes, per la
qual cosa es comercialitzaria un producte final amb un menor preu de venda.
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Per tal de millorar la comercialització, es proposa el cronograma següent:
Fase de cultiu
Condicionament de
reproductors
Cultiu Larvari
Producció de llavor
(fixació - 2mm.)
Preengreix en suspensió
(2mm – 3 / 4 cm.)
Engreix (ostra
cimentada) fins Talla
Comercial (70 – 100g)

Fresa Natural:
Temporització
-

Temperatures
mitjanes (ºC)
-

01 Juliol – 21 Juliol (20 dies)
21 Juliol – 10 Agost (20 dies)

26 - 28
26 - 28

Alfacs
10 Agost – 25 Setembre
(45 dies)
Finals setembre –
Agost (10 - 11 mesos)

Fangar
10 Agost – 25 Setembre
(45 dies)
Finals setembre Octubre (1 any)

28 - 24
(sense OsHV1)
24 - ...

Taula 2. Estimació Cronograma del procés productiu amb un cicle de fresa natural.
En aquest cas, comparat amb el cronograma del procés productiu de la Taula 1, es
començaria la fase larvària 15 dies més tard (inici de Juliol) i es descartaria el preengreix al
medi natural a mar obert (“long-lines”). Les paraules subratllades en groc son l’opció
productiva recomanada.

Si analitzem aquest nou cronograma, es podrien obtenir els següents avantatges, des d’un
punt de vista productiu i comercial:
✓

A principis de juliol es podran trobar igualment reproductors madurs del medi natural
per a poder iniciar directament el cultiu larvari, sense la necessitat de condicionar els
reproductors en les instal·lacions del viver.

✓

El preengreix al medi natural (Badia dels Alfacs o Fangar) es podrà dur a terme amb
temperatures majors a 24ºC, per la qual cosa no hauria d’afectar a la mortalitat per
acció de l’herpesvirus OsHV-1.

✓

A la badia del Fangar, segons criteris comercials dels productors, s’estima arribar a la
talla comercial (unitat d’ostra 70 – 100 grams) a partir de l’època millor de venda
(octubre – abril), per la qual cosa seria aconsellable realitzar la fase d’engreix a la
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badia del Fangar. A més, té l’avantatge, comparada amb la badia dels Alfacs, de
disposar l’ostra d’una millor morfologia (forma) degut a un creixement més lent i un
millor color per a ser comercialitzada amb una major qualitat i preu de venda.
✓

Per a millorar la rendibilitat del producte final (major rendiment econòmic), des d’un
punt de vista productiu, s’ha de destacar que durant la fase de preengreix (45 dies)
seria necessària una classificació per talles (caps, mitjanes i cues de creixement),
durant els diferents canvis de recipients de cultiu de major obertura a mesura que la
llavor va creixent en longitud i pes, per a poder fer en la fase d’engreix (encimentat)
cordes de diferents ritmes de creixement i així vendre ostra amb un pes de 100 grams
per unitat (el més demandat pel mercat i de millor preu) a partir de l’octubre (els
caps de creixement) i fins Nadals (les mitjanes i cues de creixement).

Amb el cronograma proposat (Taula 2) a partir d’un cicle amb fresa natural, no es podria
vendre ostra diploide des de gener fins abril. Per això seria necessari fer un cicle productiu
més al viver, mitjançant una fresa avançada, de la manera següent:
Fase de cultiu
Condicionament de
reproductors
Cultiu Larvari
Producció llavor
(fixació - 2mm.)
Preengreix en suspensió
(2mm – 3 / 4 cm.)
Engreix (ostra cimentada) fins
Talla Comercial (70 – 100g)

Fresa Avançada:
Temporització
15 Octubre – 01 Desembre (45 dies)

Temperatures
mitjanes (ºC)1
24 - 18

01 Desembre – 21 Desembre (20 dies)
21 Desembre – 10 Gener (20 dies)

18 - 16
<16º

Alfacs
10 Gener –
25 Març (75 dies)
Finals Març –
Nadals - Gener
(9 – 10 mesos)

Fangar
10 Gener – 10 Abril
(90 dies)
Finals Març –
(Febrer – Abril)
(11 mesos - 1 any)

Tª<16ºC
(sense OsHV1)
14 - ...

Taula 3. Estimació Cronograma del procés productiu amb un cicle de fresa avançada.
Amb aquest nou cronograma del procés productiu (Taula 3) s’ha de destacar el següent:
✓

Seria necessari condicionar de forma avançada reproductors, per la qual cosa hi

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

46

hauria una petita despesa afegida si es compara amb l’anterior cronograma (Taula 2),
on no era necessària aquesta fase del cultiu.
✓

La fase de preengreix (2mm – 3 / 4 cm) al medi natural es faria a unes temperatures
inferiors de 16ºC per la qual cosa, no afectaria a la petita llavor l’herpesvirus OsHV-1.
Això està avalat productivament, ja que s’han dut a terme diferents experiències
tècniques d’aquesta fase cultiu i durant aquestes dates al Delta de l’Ebre: Segons
dades publicades per “Vallejo, O., et al., Cria i engreix d’ostra rissada (C. gigas) al
Delta de l’Ebre. XVI Foroacui 2014” i segons “Vallejo, O., et al., Estratègies productives
per la millora del creixement i supervivència durant el preengreix i engreix d’ostra
rissada (C. gigas) al Delta de l’Ebre. XVIII Foroacui 2016”.

✓

El creixement al preengreix s’estima sigui més lent al Fangar, per la qual cosa
s’aconsella fer un preengreix a la Badia dels Alfacs.

✓

Es recomana fer l’engreix a les 2 badies, una petita part de la producció a la badia dels
Alfacs per a assolir la talla comercial en 9 - 10 mesos (venda als Nadals i gener) i l’altra
part majoritària al Fangar, on es podrien vendre els caps de creixement des de febrer i
les mitjanes i cues fins l’abril.

Per tal de poder aconseguir la venda d’ostra amb talla comercial (70 – 100g) des d’octubre
fins abril (8 mesos) des del viver es proposa, mitjançant la combinació de 2 cicles
productius (fresa natural i avançada), el cronograma del procés productiu detallat a
continuació:
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Condicionament Natural
FASES DE CULTIU
Condicionament
de
reproductors

01/07/20
–
20/07/20

21/07/20
–
10/08/20

11/08/20
–
25/09/20

25/09/20
–
01/10/21

Octubre
21 –
Nadals 21

(20 dies)

(20 dies)

(45 dies)

(1 any)

(4 mesos)

15/10/20
–
01/12/20

01/12/20
–
20/12/20

20/12/20
–
10/01/21

10/01/21
–
25/03/21

25/03/21
– Nadals
21

Nadals 21
– Abril 22

(45 dies)

(20 dies)

(20 dies)

(75 dies)

(9 mesos)

(4 mesos)

-

Cultiu larvari
Producció
de
llavor
(2mm.)
Preengreix (2mm – 3 / 4
cm.)
Engreix encimentat –
talla comercial
Venda
producte
(comercialització)
Condicionament Avançat
FASES DE CULTIU
Condicionament
reproductors

de

Cultiu larvari
Producció
de
llavor
(2mm.)
Preengreix (2mm – 3 / 4
cm.)
Engreix encimentat –
talla comercial
Venda
producte
(comercialització)

Diagrama 2. Cronograma del procés productiu mitjançant 2 cicles (fresa natural i
avançada).
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Mitjançant aquest cronograma s’observen els avantatges següents:
✓ Hi hauria de forma contínua un treball planificat i escalonat de les diferent fases de
cultiu en viver (2 cicles anuals) i en les 2 fases de preengreix al medi natural
(subratllades en groc), des de juliol fins a finals de març (9 mesos).
Es podran comercialitzar als productors locals (engreixadors) llavors d’ostra diploide (C. gigas)
de qualitat garantida, des de 10mm fins als 6cm de longitud (en funció dels seus plans de
producció), durant 2 èpoques de l’any (Agost – Setembre i Gener – Març) on NO hi ha
mortalitats associades a les patologies (Herpesvirus OsHV1 i Vibrio aestuarianus), millorant així
la competitivitat de les empreses (producte local amb garanties sanitàries i excel·lents
rendiments productius) i la seva rendibilitat econòmica (menors despeses).

✓ Els 2 cicles de producció (avançat i natural) coincideixen en la venda d’ostra amb talla
comercial als Nadals, que és la millor època de venda (per quantitat i preu), podent
així, planificar millor la comercialització (més opcions de venda del producte final).

5.2. Despeses associades a les fases de cultiu
A partir de les dades productives i organitzatives registrades en el desenvolupament de les
accions 1 fins a la 5 corresponents al viver de l’objectiu 1, s’han elaborat una sèrie de fulls
de càlcul de cadascuna d’aquestes (corresponents a les diferents fases de cultiu), on es
determinen la despesa relacionada amb els materials fungibles utilitzats i el seu consum
energètic. També s’estableix el nombre de tècnics associats a les diferents tasques
tècniques realitzades i, per últim, es calcula el percentatge de la despesa total per a la
producció de llavor d’ostra a petita escala (cas pràctic d’estudi). A continuació es mostren
els diferents fulls de càlcul, discutint els resultats productius obtinguts per cadascú d’ells, i
més endavant (Acció 9), s’analitzaran dits resultats des d’un punt de vista econòmic.
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5.2.1. Despeses de la secció de fitoplàncton
S’ha de tenir en compte que les despeses relacionades amb el cultiu de fitoplàncton són
transversals a totes les fases de cultiu, és a dir, que per a cada fase de cultiu
(condicionament de reproductors, cultiu larvari i producció de llavor) és necessari un
determinat volum de fitoplàncton. Des d’un punt de vista productiu, segons el pla o
cronograma de producció, serà necessari condicionar o no reproductors. Per això, en funció
de l’estratègia productiva / comercial escollida, els resultats productius i les despeses finals
poden variar.

En el cas d’estudi, s’han fet les dos opcions per tal de valorar-ho des d’un punt de vista
productiu i econòmic. A continuació es mostren 2 taules d’Excel, una on es considera la
despesa de fitoplàncton amb reproductors i una altra sense reproductors.
DESPESES SECCIÓ FITOPLÀNCTON (amb reproductors): CULTIU PER LOTS
QUANTITAT
TOTAL
(litres)
3,5
0,4
12
0
0
17
8
8
0

QUÍMICS

TIPUS
Walne
Vitamines
Silicats
Gold Medium (Aqualgae)
Diato Medium (Aqualgae)
Codafol
Hipoclorit
Àcid sulfhídric
CO2
Energia
TOTAL
Tipus d'activitat

TREBALL

Mantenimient de les soques
Rèpliques i desdoblaments de
volums (petits, mitjans i grans)
Preparación dels medis de cultiu
(nutrients, vitamines, etc..)
Manteniment i control general
cambra isoterma

TOTAL
TOTAL

€ / litre

VALOR en €

% DE LA
DESPESA TOTAL
FITOPLÀNCTON

20
10
3
0
0
2,4
0,5
0,8
0

70
4
36
0
0
41
4
6
0
73
233

10%

Hores totals
técnic/a (3 mesos)
6

Nº Tècnics/es
al mes
0,008

151

0,210

1812

5

0,007

60

6

0,008

66

167,0

0,23

2.004
2.237

VALOR en € (12€/h)
66

90%

100%

Taula 4. Despeses secció fitoplàncton (amb reproductors) per a una producció a petita escala.
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DESPESES SECCIÓ FITOPLÀNCTON (sense reproductors): CULTIU PER LOTS
QUANTITAT
TOTAL
(litres)
2
0,2
7
0
0
10
5
5
0

QUÍMICS

TIPUS
Walne
Vitamines
Silicats
Gold Medium (Aqualgae)
Diato Medium (Aqualgae)
Codafol
Hipoclorit
Àcid sulfhídric
CO2
Energia
TOTAL
Tipus d'activitat

TREBALL

Mantenimient de les soques

€ / litre

VALOR en €

% DE LA
DESPESA TOTAL
FITOPLÀNCTON

20
10
3
0
0
2,4
0,5
0,8
0

40
2
21
0
0
24
3
4
0
35
128

12%

Hores totals
técnic/a (1,5 mesos)
3

Nº Tècnics/es
al mes
0,008

73

0,203

876

3

0,008

36

3

0,008

33

81,5

0,23

978
1.106

Rèpliques i desdoblaments de
volums (petits, mitjans i grans)
Preparación dels medis de cultiu
(nutrients, vitamines, etc..)
Manteniment i control general
cambra isoterma

TOTAL
TOTAL

VALOR en € (12€/h)
33

88%

100%

Taula 5. Despeses secció fitoplàncton (sense reproductors) per a una producció a petita escala.

Observem a les taules 4 i 5 com hi ha un elevat percentatge de la despesa total de
fitoplàncton (88–90%) dedicat al treball qualificat, degut al tipus de sistema de cultiu per
lots, mentre que la despesa relacionada amb el material fungible i l’energia és petita (10–
12%). No hi ha diferències significatives en el % de la despesa total de fitoplàncton entre les
Taules 4 i 5.
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5.2.2. Despeses
reproductors

de

la

secció

de

condicionament

de

Les despeses generades durant el condicionament de reproductors són molt similars entre
una producció a petita escala i a gran escala. Això és degut a l’alta productivitat (nombre
d’ous per femella) dels reproductors (Veure Taula 10. Model de producció) i per la
necessitat de tenir un nombre determinat d’exemplars imprescindibles per a dur a terme
amb èxit el condicionament i la inducció a la fresa. El percentatge de despesa en la secció
de reproductors (veure a la Taula 9), no pot ser el mateix per a una producció a gran escala
(serà molt menor), ja que altres seccions (principalment la producció de llavor) generaran
un percentatge significativament més alt de despesa respecte als reproductors.

DESPESES SECCIÓ CONDICIONAMENT REPRODUCTORS: CIRCUIT TANCAT
QUANTITAT
TOTAL (45 dies)
(litres)
1350
1665
0
0

ALIMENTACIÓ

TIPUS
Isochrysis, sp.
Chaetoceros, sp.
Tetrasemis, sp.
Fitoplàncton en pasta

€ / litre

VALOR en €

0,40
0,40
0,40
60

540
666
0
0

TOTAL

55%

1.206

Tipus d'activitat

TREBALL

% DE LA
DESPESA TOTAL
REPRODUCTORS

Mesura paràmetres F-Q de l’aigua
Sifonat de les restes i renovació de
l’aigua (circuit tancat)
Càlcul de la ració alimentària
Collita i Distribució de l’aliment
Control pes sec i estat gonadal
Inducció a la fresa i fecundació
Incubació ovòcits
Avaluació quantitativa i qualitativa
fitoplàncton (ració alimentaria)

Nº Tècnics/es /
Hores totals técnic
al mes
3
0,01

TOTAL
TOTAL

VALOR en € (12€/h)
33

8

0,02

99

3
8
4
8
4

0,01
0,02
0,01
0,02
0,01

33
99
48
96
48

45

0,13

540

83,0

0,23

996
2.202

45%

100%

Taula 6. Despeses secció condicionament de reproductors, per a una producció a petita escala.
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5.2.3. Despeses de la secció de cultiu larvari
Ja que les necessitats en quant a consum de fitoplàncton són petites durant la fase de
cultiu larvari, el percentatge de la despesa total de la secció larvària (veure a la Taula 7),
respecte a la despesa en fitoplàncton (11%) és significativament inferior a la que es
necessita per al personal tècnic qualificat (89%).

DESPESES SECCIÓ LARVARI: CULTIU SEMICONTINU
QUANTITAT
TOTAL (22 dies)
(litres)
88
110
44
0

ALIMENTACIÓ

TIPUS
Isochrysis, sp.
Chaetoceros, sp.
Tetrasemis, sp.
Fitoplàncton en pasta

€ / litre

VALOR en €

0,4
0,4
0,4
60

35
44
18
0

TOTAL

TREBALL

11%

97

Induccions a la fresa i fecundació
Incubació ovòcits
Mesura paràmetres F-Q de l’aigua

8
4
2

Nº Tècnics/es /
al mes
0,05
0,02
0,01

Collita de les larves

9

0,05

108

Determinació del nombre de larves i
de la seva longitud mitjana
Preparació dels tancs i distribució
de les larves
Càlcul de la ració alimentària
Collita i Distribució de l’aliment
Avaluació quantitativa i qualitativa
fitoplàncton (ració alimentaria)
TOTAL
TOTAL

9

0,05
0,00

108
0

5

0,03

54

1
6

0,01
0,03

12
66

21,0

0,13

252

63,8

0,38

766
863

Tipus d'activitat

% DE LA
DESPESA TOTAL
LARVARI

Hores totals técnic

VALOR en € (12€/h)
96
48
22

89%

100%

Taula 7. Despeses secció larvari, per a una producció a petita escala.

5.2.4. Despeses de la secció de producció de llavor
De forma general, el cultiu de llavor en un viver a mitjana i gran escala és una de les fases
més costoses i de la que, en gran mesura, dependrà la rendibilitat de la instal·lació. En el
seu dimensionament s'han de tenir en compte: la quantitat de llavor que es necessita
produir, el temps estimat de cultiu per dimensionar correctament l'espai necessari, el
volum d'aigua que es necessita bombar o la quantitat de fitoplàncton que cal produir.
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Aquests càlculs són de vital importància i s'han de tenir en compte a l'hora de dissenyar les
instal·lacions.
Degut a les tècniques de cultiu emprades actualment en producció de petita llavor en viver,
el consum de fitoplàncton augmenta de forma exponencial a mesura que la llavor va
augmentant de longitud i pes, des de la fixació (320 – 340 micres), fins que assoleix els
4mm de longitud.
En el cas d’estudi a petita escala, el qual també es pot extrapolar a producció a mitjana o
gran escala, aquest consum de fitoplàncton de forma exponencial provocarà que el
percentatge de la despesa total de la secció de producció de llavor (veure a la Taula 8)
estigui repartit a parts iguals, entre la despesa en fitoplàncton (49%) i la despesa originada
pel

treball

del

personal

tècnic

qualificat

(51%).
S’ha de destacar i considerar el factor de l’economia d’escala, ja que a l’augmentar la capacitat de
producció del viver, passant de petita escala a mitjana o gran escala, les despeses es podrien
reduir significativament.
Aquest aspecte, s’analitzarà i discutirà en els propers apartats.
DESPESES SECCIÓ LLAVOR (2mm)
QUANTITAT
TOTAL (22 dies)
(litres)
1100
1320
0
0

ALIMENTACIÓ

TIPUS
Isochrysis, sp.
Chaetoceros, sp.
Tetrasemis, sp.
Fitoplàncton en pasta

€ / litre

VALOR en €

0,4
0,4
0,4
60

440
528
0
0

TREBALL

TOTAL

% DE LA
DESPESA TOTAL
LLAVOR

49%

968

Tipus d'activitat

Hores totals técnic

Mesura paràmetres F-Q de l’aigua
Rentat dels cilindres i malles. Rentat
de les llavors
Classificació per talles, Estimació
del nombre de llavors i Distribució
de les llavors
Càlcul de la ració alimentària
Collita i Distribució de l’aliment
Avaluació quantitativa i qualitativa
fitoplàncton (ració alimentaria)

2

Nº Tècnics/es /
al mes
0,01

22

0,13

264

30

0,18

360

1
7

0,01
0,04

12
88

21

0,13

252

83

0,50

998
1.966

TOTAL
TOTAL

VALOR en € (12€/h)
22

51%

100%

Taula 8. Despeses secció llavor, per a una producció a petita escala.
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Un cop analitzades les despeses per seccions, es mostren de forma global a la Taula 9 les
despeses totals i de personal necessari per secció, per a una producció a petita escala.
Despesa Fungible
Despesa Personal
Despesa Total
% Despesa per seccions
Nombre de Personal / mes

FITOPLÀNCTON REPRODUCTORS
233
1206
2004
996
2237
2202
30,8
30,3
0,23
0,23

Despesa Fungible
Despesa Personal
Despesa Total
% Despesa per seccions
Nombre de Personal / mes

FITOPLÀNCTON
128
978
1106
26,3
0,23

LARVARI
121
766
887
21,1
0,38

LARVARI
97
766
863
11,9
0,38

LLAVOR
968
998
1966
27,1
0,5

LLAVOR
1210
998
2208
52,6
0,5

TOTAL
4201
TOTAL
1,11

TOTAL
7268
TOTAL
1,34

Taula 9. Despeses totals i personal necessari per secció, per a una producció a petita escala.

5.3.Model de producció
Es dissenyarà 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.

Avui en dia, consultories especialitzades en aqüicultura tenen a la venda per al sector
empresarial una sèrie de programaris (“softwares”) d’alta gamma per a la gestió integral de
la producció, fruit d’anys de recerca i innovació aplicada. El model de producció que es
presenta a continuació en aquest estudi de viabilitat productiva i econòmica és
d’elaboració pròpia. Ha estat dissenyat per a gestionar els aspectes productius d’un viver
d’ostra mitjançant eines informàtiques les quals són actualment imprescindibles en
producció a escales majors. Aquest model ha d’ajudar als aqüicultors professionals a una
millor gestió integral (presa de decisions) i diària de la producció en viver, optimitzant
esforços i despeses, i permetent obtenir millors resultats productius i econòmics.
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Per a un viver d’ostra ubicat al Delta de l’Ebre i estimant una supervivència del 70% al medi
natural, des de petita llavor de 2 - 4mm fins la talla comercial (100 grams/ostra), podria
arribar a comercialitzar fins a 700 tones de producte final, doblant la mitjana de producció
anual d’ostra que s’ha recollit els últims 8 anys al Delta de l’Ebre (Gràfic 3). Aquesta llavor
d’ostra criada en un viver al Delta de l’Ebre ha d’abastir totes les necessitats de venda dels
productors (engreixadors) locals.
S’establirà un Model de Producció per a un viver d’ostra (C. gigas) al Delta de l’Ebre, amb
l’objectiu de producció anual de 10 milions de llavors de 4mm de longitud mitjana (Taula 10)
mitjançant 2 cicles productius de 5 milions de llavors cadascun (Diagrama 2).

5.3.1. Disseny i desenvolupament del Model de Producció
El seu disseny s’ha fet de manera seqüencial, a partir de cinc passos:

1. Estimar la producció anual de llavors.
Es determinarà la producció anual en funció de les estratègies comercials i/o
productives de l’empresa, podent-hi haver dos possibilitats de venda:

a) Venda a tercers de llavor a una longitud de 2 – 4mm.
b) Venda a tercers de llavor preengreixada al medi natural a una longitud de 4 – 6cm.

2. Determinar els estadis de producció.
Dependrà del pla de producció (marcat per les estratègies comercials) si es duu a terme
el estadi de producció (fase de cultiu) relacionat amb el condicionament de
reproductors, ja que seran necessaris al viver (“hatchery”) els estadis de producció
següents:

a) Incubació.
b) Cultiu larvari - Fixació.
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c) Producció de petita llavor, la qual estarà dividida en 3 subfases de cultiu: la primera,
des la fixació fins a llavor d’1mm, la segona des de llavor d’1mm fins a llavor de 2mm
i per últim, la tercera subfase des de llavor de 2mm fins a llavor de 4mm.

3. Determinar els paràmetres zootècnics propis de cada estadi de producció.
S’estableixen una sèrie de paràmetres zootècnics (Taula 10.). Aquests són
imprescindibles per a l’òptim funcionament del model de producció.

4. Estimar el valor de determinats paràmetres zootècnics.
Hi haurà una sèrie de paràmetres zootècnics, als quals se’ls assignarà un valor numèric.
En el model de producció (Taula 10.) estan escrits en lletra negreta i les cel·les amb fons
de color blau clar. Aquests valors s’estimen en funció de l’experiència productiva prèvia
(resultats mitjans obtinguts per a cadascun dels paràmetres zootècnics).

5. Calcular la resta de paràmetres zootècnics, a partir dels valors predeterminats, que ens
permetran dissenyar per complet el model de producció.

Aquest apartat és l’essència del disseny del model producció, ja que a partir d’unes
fórmules matemàtiques aplicades de forma seqüencial al full de càlcul (Excel), aquest
permetrà calcular per complet la resta de paràmetres zootècnics. Això permetrà a
l’aqüicultor prendre decisions per a una millor gestió productiva basada en la millora
contínua: planificació, acció, avaluació i correcció / millora, que a la vegada repercutiran
finalment en la rendibilitat del viver.

Els valors dels paràmetres zootècnics (lletra en negreta) que s’han establert en aquest
model de producció són idèntics o molt similars als que s’han utilitzat prèviament en
totes les fases de producció realitzades a l’Escola d’Aqüicultura (Objectiu 1. Accions 1 5) per a la producció de llavor d’ostra a petita escala. A excepció, per una banda, del
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valor de la supervivència larvària el qual va ser inferior, estimant en aquest cas un valor
mitjà del 50% que es dona de forma generalitzada a gran escala en vivers d’ostra i, per
l’altra, de la densitat (grams llavor / m3), la qual serà més elevada degut a què, a gran
escala, s’utilitzen sistemes de producció de petita llavor (400 micres fins 2mm longitud),
mitjançant ampolles amb circulació ascendent (Il·lustració 16) a diferència dels tambors
utilitzats a petita escala (Acció 5).

Il·lustració 16. Sistema de producció de petita llavor (400 micres fins 2mm longitud)
d’ostra a gran escala, mitjançant ampolles amb circulació ascendent.
Aquest sistema de producció de petita llavor, ja patentat a mitjana i gran escala,
permetrà unes densitats inicials majors de 200 grams per metre cúbic utilitzades en
tambors clàssics amb circulació forçada ascendent (air-lift), podent assolir fins
aproximadament 600 g/m3 per a llavor de 2mm i 4mm.

Els valors corresponents al volum real dels tancs també són diferents per una qüestió
únicament de reajustament del dimensionament de la producció, ja que es passa d’una
producció de petita a mitjana escala. Els valors de l’última subfase (llavor de 2 a 4mm)
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han estat estimats segons dades prèvies, ja que la llavor no va assolir dita longitud al
centre i va ser estabulada al medi natural per a iniciar la fase de preengreix en
suspensió.
REPRODUCTORS
Relació sexes
1
Densitat (g/L)
3,00
Nº Tancs
0,57
Nº Mascles
0,53
Nº Femelles
0,53
Volum Real tanc (m3)
0,125
Productivitat (nºous/kg/fem)
150000000
Nº ous x femella
30000000
Pes mitjà (kg)
0,20
Biomassa mascle (Kg)
0,11
Biomassa femella (Kg)
0,11
Biomassa total (Kg)
0,21
Volum estimat dels tancs (m3)
0,07
Nº Cicles
2
Nº Total d'ous produïts x cicle 15891177

LLAVOR FIXACIÓ - 1mm
Llavor que arriba a 1mm
5720824
Densitat inicial (g/m3)
57
Pes individual (mg)
0,3
Pes viu total (g)
1716
Nº Ampolles requerides
10
Densitat final (g/m3)
51
Grams llavor x tanc
1716
Volum dels tancs (m3)
30
Supervivència (fix - 1mm)
90%

INCUBACIÓ
Densitat d'ous (ous/L)
% eclosió
Nº Tancs
Volum real tancs (m3)
Volum estimat tancs (m3)

20000
80%
1,6
0,5
0,8

LLAVOR 1-2mm
Llavor que arriba a 2mm
5263158
Densitat inicial (g/m3)
579
Pes individual (mg)
2,2
Pes viu total (g)
11579
Nº Ampolles requerides
25
Densitat final (g/m3)
533
Grams llavor x tanc
11579
Volum dels tancs (m3)
20
Supervivència (1-2 mm)
92%

LARVES
Nº Larves acabades eclosionar
Densitat inicial (larves/L)
Nº Tancs
Volum real tancs (m3)
Volum estimat tancs (m3)
% superviv. (eclosio-fixació)
densitat final (larves/L)
Nº Larves q arriben a fixació

12712942
15000
1,7
0,5
0,85
50%
7500
6356471

LLAVOR 2-4mm
Llavor que arriba a 4mm
5000000
Densitat inicial (g/m3)
567
Pes individual (mg)
17
Pes viu total (g)
85000
Nº Ampolles requerides
50
Densitat final (g/m3)
538
Grams llavor x tanc
85000
Volum dels tancs (m3)
150
Supervivència (2-4 mm)
95%

Taula 10. Model de producció per a un petit viver d’ostra (C.gigas). Càlcul dels paràmetres zootècnics del
procés productiu. Producció de 10 milions de llavor de 4mm en 2 cicles anuals. Elaboració Pròpia.

Si s’analitzen els requeriments del model productiu (Taula 10) en quant dimensionament
del viver, per a un cicle de 5 milions de llavors, els resultats són els següents:

Respecte a la llavorera, que és la secció que ocupa més espai del viver, per a produir al
voltant de 5 milions de llavors de 2mm de longitud mitjana per cicle, necessitaríem 20m3 de
volum. Si això ho traslladem a necessitats d’espai, per una banda necessitem 25 ampolles
de producció de llavor que ocuparien aproximadament 5 m2 i per l’altra un tanc de 20m3 de
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volum, que estimant que fa 1 metre de profunditat ocuparia 20 m2, llavors tindríem 5m2 +
20m2 = 25m2 d’espai ocupat en total.

En canvi, per a produir 5 milions de llavors de 4mm de longitud mitjana per cicle,
necessitaríem 150m3 de volum. Si això ho traslladem a necessitats d’espai, per una banda
necessitem 50 ampolles de producció de llavor que ocuparien 10 m2 i per l’altra, un tanc o
més tancs de 150m3 de volum total, que ocuparien 150 m2, llavors tindríem 10m2 + 150m2
= 160m2 d’espai ocupat total.

La diferència és molt significativa en quant al dimensionament de la llavorera del viver, ja
que la diferència d’espai ocupat és de 135m2 (entre la llavor de 4mm i 2mm).

Pels estadis de producció corresponents al condicionament de reproductors i al cultiu
larvari, els requeriments en quant espai en funció del nombre necessari de tancs de cultiu
són pràcticament els mateixos, tant per a produir llavor de 2mm com de 4mm de longitud
mitjana, ja que el % de supervivència de la fase de producció de llavor de 2 a 4mm s’estima
en un 95%.

El model de producció, per a llavor fins a 2mm de longitud mitjana (Taula 11), per a un cicle
de producció de 5 milions de llavors de 2mm, també contempla les necessitats en quant a
recipients de cultiu de fitoplàncton per a les diferents espècies de fitoplàncton, en funció si
produïm llavor mitjançant el sistema clàssic de cultiu de fitoplàncton per lots (bosses i/o
gàbies) i pel sistema de cultiu en continu, mitjançant fotobioreactors (FBR) (Veure
Il·lustració 19).
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Fitoplàncton (Tetra)
Nº Balons / dia
Volum real Balons (l)
Volum (l) total tancs requerit
Concentració (cel/ml)*106
Nº bosses / dia
Volum real bosses (l)
Volum (l) total bosses requerit
Concentració (cel/ml)*106
Nº gàbies / dia
Volum real gàbies (l)
Volum (l) total gàbies requerit
Concentració (cel/ml)*106
Nº FBR / dia
Volum real columna FBR (l)
Volum (l) total gàbies requerit
Concentració (cel/ml)*106
Fitoplàncton
(Chaeto Calcitrans)
Nº Balons / dia
Volum real Balons (l)
Volum (l) total tancs requerit
Concentració (cel/ml)*106

2,5
8
20,3
1,7

Fitoplàncton (T-ISO)
Nº Balons / dia
Volum real Balons (l)
Volum (l) total tancs requerit
Concentració (cel/ml)*106
Nº bosses / dia
Volum real bosses (l)
Volum (l) total bosses requerit
Concentració (cel/ml)*106
Nº gàbies / dia
Volum real gàbies (l)
Volum (l) total gàbies requerit
Concentració (cel/ml)*106
Nº FBR / dia
Volum real columna FBR (l)
Volum (l) total gàbies requerit
Concentració (cel/ml)*106

2,2
8
17
15
11
150
1630
10
13
300
3988
4
25
25
631
25

Fitoplàncton
(Chaeto Gracilis)
2,2
8
17
20
Nº bosses / dia
Volum real bosses (l)
Volum (l) total bosses requerit
Concentració (cel/ml)*106
Nº gàbies / dia
Volum real gàbies (l)
Volum (l) total gàbies requerit
Concentració (cel/ml)*106
Nº FBR / dia
Volum real columna FBR (l)
Volum (l) total gàbies requerit
Concentració (cel/ml)*106

9
150
1413
8
12
300
3715
3
22
25
551
20

Taula 11. Paràmetres i requeriments per al cultiu de fitoplàncton. Model de producció per a
un viver d’ostra amb una longitud mitjana de 2mm. Elaboració Pròpia.
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El número de recipients de cultiu afectarà al dimensionament de la cambra isoterma i amb
la necessitat de disposar de més espai per a produir fitoplàncton mitjançant bosses / gàbies
(cultiu per lots) o de forma contínua a través de fotobioreactors (FBR).

Els resultats que es deriven del model de producció (Taula 11) per al cultiu per lots, si triem
com a recipient de cultiu les bosses de polietilè d’un sol ús d’un volum de 150 litres, són els
següents:

Per a produir llavor fins 2mm de longitud necessitaríem un total màxim diari de 22 bosses
(20 en cultiu més 2 bosses de reserva) de les quals 12 bosses serien per a l’espècie T-ISO i
10 per a l’espècie Chaetoceros gracilis. Tenint en compte que el sistema de cultiu per lots
(escalat) necessita un temps d’una setmana per a que cada recipient de cultiu assoleixi el
pic de creixement cel·lular, necessitaríem 22 x 7 dies de la setmana = 154 bosses de 150
litres.

Els resultats que es deriven del model de producció (Taula 11), si triem com a recipient de
cultiu fotobioreactors en columna de 100 litres amb una collita parcial diària del 25%, són
els següents:

Necessitaríem un total de 47 columnes de 100 litres de les quals 25 serien per a l’espècie TISO i 22 per a l’espècie Chaetoceros gracilis. Al model de producció és considera un 25% de
collita parcial diària i al ser un sistema en continu, no seria necessari l’escalat del cultiu.
Respecte al consum diari de fitoplàncton cultivat per lots per espècies i fases de cultiu
(Taules 12 i 13), per a una producció de 10 milions de llavor (2 cicles), es veu com la fase de
cultiu de llavor és la que més consumeix fitoplàncton de forma significativa, ja que en les
fases de condicionament de reproductors i cultiu larvari la quantitat consumida és quasi
residual.
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També s’observa la diferència de consum per espècies de fitoplàncton entre la producció de
llavor de 2 mm comparada amb la llavor de 4mm.
Fitoplàncton diari

Fitoplàncton diari

REPRODUCTORS

LARVARI

Fitoplàncton diari LLAVOR

Volum (l) total Tetra / dia

0

Volum (l) total Tetra / dia

20 Volum (l) total Tetra / dia

0

Volum (l) total T-ISO / dia

38 Volum (l) total T-ISO / dia

17 Volum (l) total T-ISO / dia

3150

17 Volum (l) total Chaeto / dia

2756

Volum (l) total Chaeto / dia 35 Volum (l) total Chaeto / dia

Taula 12. Consum de fitoplàncton per espècies i fases de cultiu. Model de producció per a
un viver d’ostra amb una longitud mitjana de 2mm. Elaboració Pròpia.

Fitoplàncton diari

Fitoplàncton diari

REPRODUCTORS

LARVARI

Fitoplàncton diari LLAVOR

Volum (l) total Tetra / dia

0

Volum (l) total Tetra / dia

20 Volum (l) total Tetra / dia

0

Volum (l) total T-ISO / dia

38 Volum (l) total T-ISO / dia

17 Volum (l) total T-ISO / dia

23130

17 Volum (l) total Chaeto / dia

20238

Volum (l) total Chaeto / dia 35 Volum (l) total Chaeto / dia

Taula 13. Consum de fitoplàncton per espècies i fases de cultiu. Model de producció per a
un viver d’ostra amb una longitud mitjana de 4mm. Elaboració Pròpia.
Subfases de la

Dies de cultiu

Fitoplàncton total

producció de llavor

per subfase

consumit (litres)

Fixació - Llavor 4mm

20

275270

Fixació - Llavor 2mm

20

36260

Taula 14. Consum total de fitoplàncton (acumulat per dia) en les diferents subfases de
producció de llavor. Model de producció per a un viver d’ostra. Elaboració Pròpia.
A la taula 14 podem constatar, segons dades calculades pel model de producció, que des de
la fixació fins obtenir llavor de 2mm, s’arriben a consumir un total aproximat de 36260 litres
i per a produir llavor de 4mm, des de la fixació, es necessiten un total de 275270 litres,
esdevenint una diferència significativa de consum total de fitoplàncton, que pot arribar fins
a 239010 litres.
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5.4. Ubicació estratègica del viver
“La Petita Venècia” és el lloc on es duu a terme la preparació del cultiu (preengreix i
engreix), collita, depuració i/o expedició del musclo i ostra, principalment. Està localitzada a
la Badia dels Alfacs (Carretera del Poble Nou. Sant Carles de la Ràpita) en una ubicació
estratègica, ja que està molt a prop dels engraellats per al cultiu (fases de preengreix i
engreix) de musclo i ostra (Il·lustració 17) 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).

Les empreses ubicades a la Petita Venècia disposen d’un embarcador on amarren les seves
embarcacions auxiliars d’aqüicultura homologades i d’un o més magatzems coberts amb
disponibilitat d’energia elèctrica i subministrament d’aigua de mar (Il·lustració 18).

Aquests magatzems solen tenir unes dimensions entre 60 a 100 metres quadrats, encara
que hi ha empreses que disposen de més d’un magatzem de forma separada i/o
interconnectada. S’ha de destacar que hi ha una empresa dedicada a la producció,
depuració i expedició de mol·luscos bivalves de grans dimensions (més de 2500 m 2).

En aquests magatzems es disposa de tota la maquinària necessària per a dur a terme l’inici
del preengreix i/o engreix del musclo i/o ostra. Aquelles empreses que es dediquen a la
depuració de mol·luscos bivalves, a més, disposen d’unes instal·lacions dotades amb equips
de filtració i esterilització de l’aigua, així com de tractament de l’aigua (refredament) que
són els mateixos o molt similars als que s’utilitzen en els vivers de mol·luscos bivalves per a
la producció a gran escala de llavor d’ostra i/o cloïssa.
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IRTA i ESCOLA D’AQÜICULTURA

“LA PETITA VENÈCIA”

ENGRAELLATS

Il·lustració 17. Ubicació estratègica de la “Petita Venècia” a la Badia dels Alfacs.

Il·lustració 18. Vista aèria de la “Petita Venècia”
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6. Viabilitat econòmica
La biotecnologia emprada, les hipòtesis triades i la resta de consideracions que s’han
desenvolupat en els capítols i apartats anteriors, demostren la viabilitat productiva per a
obtenir llavor d’ostra rissada diploide (C. gigas) amb una longitud mitjana de 2mm al Delta
de l’Ebre. Però, en un procés productiu a mitjana o gran escala, no només és important que
sigui viable tècnicament, sinó que sigui capaç de generar beneficis a l’empresa. Aquest
capítol té com objectiu comprovar la viabilitat econòmica d’una forma bàsica.

6.1. Economia d’escala
L’estudi pilot a petita escala que s’ha dut a terme des d’un punt de vista productiu, ha
seguit les mateixes tècniques i sistemes de cultiu pensats per a mitjana o gran escala. Però
amb una escala de producció major, hi haurà una sèrie de factors tècnics, tecnològics i
organitzatius que pel seu dimensionament difícilment es podran contemplar a petita
escala. Aquests estan relacionats amb el nombre de personal

necessari i el tipus i

dimensionament dels materials, equips i instal·lacions de cultiu. Des d’un punt de vista
econòmic es tindran en compte els factors associats amb una escala de producció major
(que no sorgeixen a petita escala), per la qual cosa, aquests es detectaran i discutiran per
tal que la viabilitat econòmica del projecte sigui el més real i aplicada possible a una escala
major. A continuació es discuteixen i analitzen aquests factors d’economia d’escala que
podrien fer que el cost per unitat del producte final disminueixi a mesura que la quantitat
de la producció s'incrementa.

6.1.1. Cultiu de fitoplàncton
En referència al cultiu de fitoplàncton, que és transversal i necessari per a la resta de les
fases de cultiu, en aquest cas d’estudi pilot, s’ha dut a terme mitjançant el sistema de cultiu
per lots. Aquest sistema pot ser viable econòmicament per a produccions petites, ja que la
inversió inicial és molt baixa i la mà d’obra no és excessiva. Però a mitjana o gran escala, la
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despesa generada pel sistema de cultiu per lots, respecte a les necessitats de personal
tècnic qualificat, seria molt elevada degut a l’alt % de la despesa total de fitoplàncton
relacionada amb la mà d’obra (88 – 90% segons les Taules 4 i 5, respectivament). En
conseqüència, el sistema de cultiu per lots podria ser reemplaçat per un sistema de cultiu
en continu mitjançant fotobioreactors (FBR) ja que:
-

Es veuria reduïda la mà d’obra al ser sistemes automatitzats, de fàcil maneig, neteja i
desinfecció.

-

S’assolirien densitats cel·lulars més altes comparades amb el sistema de cultiu per
lots, al ser altament productius, per la qual cosa es necessitarien menys litres de
fitoplàncton i conseqüentment un estalvi d’espai i un estalvi energètic (menys consum
de llum).

Hi ha diferents tipus de FBR al mercat, en aquest cas d’estudi considerem un model
estàndard de cultiu en continu, mitjançant columnes de 100 litres de volum (Il·lustració 19).
Considerant el model de producció (Taula 11) on hi haurà una collita parcial diària del 25%,
és a dir, 25 litres per columna de 100 litres, serien necessaris com a màxim 25 columnes per
a T-ISO i 22 columnes per a Chaeto gracilis. En total serien necessaris 47 columnes i
equivaldria a un valor aproximat de 180000 a 200000 euros.
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Il·lustració 19. Fotobioreactors per al cultiu en continu de fitoplàncton a gran escala.
La inversió inicial en FBR és molt més elevada, si ho comparem amb un sistema de cultiu
per lots. La recuperació de la inversió inicial dependrà de la menor mà d’obra necessària i
l’alta productivitat i estabilitat en el cultiu d’aquest sistema comparat amb el cultiu per lots.
Actualment, aquests FBR s’utilitzen en vivers industrials per a les seccions de reproductors i
llavor, ja que des d’un punt de vista microbiològic, la quantitat de protozous que contenen
no els fan viables per al cultiu larvari, utilitzant-se en aquesta fase de cultiu un percentatge
insignificant (comparat amb el total, veure a les Taules 12 i 13) de fitoplàncton provinent de
petits volums (balons).

6.1.2. Condicionament de reproductors
Respecte a la fase de condicionament de reproductors (Acció 2 de l’Objectiu 1), es dóna el
cas particular d’una clara i significativa economia d’escala creixent. Això és degut a que a
petita, mitjana o gran escala, els seus factors de producció (inputs) són els mateixos o molt
anàlegs, ja que es necessiten els mateixos recursos biològics, tecnològics i humans per a
obtenir una determinada quantitat d’ovòcits (outputs). Els motius són l’alta productivitat
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(nombre d’ous per femella) dels reproductors (Veure Taula 10. Model de producció) i la
necessitat de tenir un nombre determinat d’exemplars imprescindibles per a dur a terme
amb èxit productivament el condicionament i la inducció a la fresa, tan a petita com a
mitjana o gran escala.

6.1.3. Cultiu larvari i producció de llavor
Respecte al cultiu larvari (Acció 4 de l’Objectiu 1) i la producció de llavor (Acció 5 de
l’Objectiu 1), es detecta per a les taules 7 i 8, respectivament, com per a una producció a
petita escala hi ha una despesa significativa respecte al treball (mà d’obra) en la tasca
tècnica corresponent a l’avaluació quantitativa i qualitativa de fitoplàncton.

Per al cultiu larvari (Taula 7) aquesta tasca esmentada suposaria un 33% de la despesa
corresponent a tot el treball (89% de la despesa total) i per a la producció de llavor (Taula
8) suposaria una despesa del 24% del treball que correspon al 51% de la despesa total. Si
aquests càlculs es traslladen a gran escala, augmentaria significativament la despesa de la
resta de tasques tècniques relacionades amb el cultiu larvari i producció de llavor, a
excepció de la tasca referida a l’avaluació quantitativa i qualitativa de fitoplàncton, que es
mantindria igual que a petita escala, per la qual cosa aquest percentatge de despesa
calculat a petita escala es veuria bastant reduït a gran escala. Encara podria ser aquesta
despesa més insignificant si a gran escala s’utilitzen comptadors Coulter, els quals de forma
semi-automatitzada i ràpida poden fer una avaluació quantitativa de les diferents espècies
de fitoplàncton. Per a petita escala no s’utilitzen ja que són aparells cars i l’avaluació
quantitativa i qualitativa del fitoplàncton es fa mitjançant cambres Neubauer per
observació microscòpica.
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6.2.- Indicadors econòmics
Degut als resultats innovadors i positius en quant a creixement i supervivència de l’estudi de
viabilitat productiva, on s’han preengreixat llavors d’ostra produïdes en viver des d’una longitud
mitjana de 2mm (T1) fins la talla d’encimentat (4cm) a les badies del Delta de l’Ebre (Taula 1),
s’analitzarà des d’un punt de vista econòmic poder iniciar la fase de preengreix en suspensió al
medi natural a partir de llavor d’una longitud de 2mm, sense la necessitat d’una llavorera més gran
en terra (major despesa i menor benefici), per a assolir les talles mínimes de venda habituals en els
vivers industrials francesos que solen ser de 9-10mm (T6) a 12-13mm (T8). Font:
https://www.francenaissain.com/es/nuestros-productos/semillas-de-criadero/

Un cop analitzada i contrastada la viabilitat productiva, es duran a terme unA anàlisi i
avaluació dels diferents indicadors que resulten de les despeses generades per les diferents
seccions del viver (Acció 8) i del model de producció (Acció 9), recollits de diferents fonts
estadístiques (fulls de càlcul del programa Excel). En funció dels resultats obtinguts de
caràcter productiu, estructural i de personal, es realitzarà un estudi bàsic de viabilitat
econòmica per a la instal·lació d’un viver de producció a mitjana escala de llavor d’ostra
diploide al Delta de l’Ebre.

6.3. Despeses globals
Segons el cas d’estudi proposat a mitjana escala, les despeses s’estimaran per a la
producció final de 10 milions de llavors d’ostra mitjançant 2 cicles productius de 5 milions
cadascun (Taula 10). Es plantejaran 3 casos possibles en funció de la longitud final de la
llavor produïda en viver (2mm i 4mm) i del sistema de cultiu de fitoplàncton emprat (cultiu
per lots i cultiu en continu mitjançant FBR).

A continuació es tractaran, per una banda, les despeses relacionades amb la inversió
inicial i, per l’altra les despeses productives per cada fase de cultiu i administratives
anuals.
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6.4. Despeses d’inversió inicial
La inversió per a iniciar l’activitat productiva a mitjana escala d’un viver d’ostra estarà
referida a les despeses de les instal·lacions i equips generals d’un viver i de les específiques
per a cada fase de cultiu (Taula 17). En aquest cas, es compararan les despeses generades
per a la producció de llavor de 2mm mitjançant un cultiu de fitoplàncton per lots i per a la
producció de llavor de 2mm mitjançant un cultiu de fitoplàncton amb FBR, i també es
calcularan les despeses totals en funció si el promotor disposa o no, d’una depuradora a la
“Petita Venècia”.

Les despeses relacionades amb la construcció i compra de terrenys per a la instal·lació d’un
viver d’ostra al Delta de l’Ebre s’han comptabilitzat en aquest cas d’estudi a partir del preu
de mercat a la Petita Venècia (1000€/m2) degut a les seves avantatges esmentades a
l’apartat 5.4.

S’ha de destacar que a la “Petita Venècia” hi ha empreses que es dediquen a la depuració
de mol·luscs bivalves. Aquest fet fa possible la utilització d’infraestructures ja existents, ja
que les seves pròpies instal·lacions i equips aqüícoles podrien ser utilitzats total i/o
parcialment per a produir llavor d’ostra en un viver, amb el conseqüent significatiu estalvi
econòmic en la inversió inicial, per la compra d’equips amb preus de mercat elevats. A més
de les depuradores localitzades a la Petita Venècia, hi ha altres depuradores repartides pel
Delta de l’Ebre, però en aquest cas, la gran majoria, a l’estar allunyades de la línia de costa,
no disposen de captació directa d’aigua de mar, la qual és imprescindible per a un viver.
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Cal considerar també que algunes empreses depuradores encara disposen d’un espai
infrautilitzat, ocupat per les antigues piscines de depuració en circuit obert, el qual es
podria aprofitar per a la construcció d’un viver.

La llavorera com l’àrea de producció de llavor i l’àrea de cultiu de fitoplàncton (on s’inclou
també la cambra isoterma), són les seccions de cultiu més grans en quant a l’espai ocupat
en el viver d’ostra plantejat hipotèticament, si es comparen amb les altres seccions
(reproductors i larvari). A continuació s’analitzaran el seus dimensionaments.
➢ Producció de llavor:
Com ja s’ha assenyalat a l’apartat 5.2.4. la producció de llavor en un viver a mitjana o
gran escala és una de les fases més costoses i de la que, en gran mesura, dependrà la
viabilitat econòmica de la instal·lació. En el seu dimensionament (llavorera) s'han de
tenir en compte: la quantitat de llavor que es necessita produir, el temps estimat de
cultiu per dimensionar correctament l'espai necessari, el volum d'aigua que es
necessita bombar o la quantitat de fitoplàncton que cal produir. Aquests càlculs s'han
de tenir molt en compte a l'hora de dissenyar les instal·lacions.

Segons les dades calculades a la Taula 10 (Model de Producció) es pot constatar el
següent:

Hi ha una diferència significativa de 135 m2 en quant al dimensionament de la
llavorera del viver, si produïm llavor de 2mm o 4mm. Actualment la “Petita Venècia”
té un preu de mercat de 1000 euros per m2, per la qual cosa per a una producció
estimada de 10 milions de llavors en 2 cicles anuals de 5 milions cadascun, seria
necessària una inversió inicial extra de terreny (espai ocupat) de 135000 euros per a
la producció de llavor de 2 a 4 mm, sense tenir en compte la construcció dels tancs i la
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resta d’equips i materials de cultiu, a més de la despesa energètica i la mà d’obra
afegida durant el procés productiu.
➢ Cultiu de fitoplàncton
Respecte dimensionament de l’àrea de fitoplàncton, segons les dades calculades a la
Taula 11, es pot dir que, per a produir un cicle de 5 milions de llavor d’ostra fins 2mm
de longitud mitjana, mitjançant el cultiu de fitoplàncton per lots, necessitaríem com a
màxim un total de 154 bosses d’un volum de 150 litres, les quals ocuparien 100m2
aproximadament, i a més la cambra isoterma (per a petits volums de fitoplàncton)
que ocuparia uns 25m2. En canvi, per a la mateixa producció i longitud de llavor, si
cultivem el fitoplàncton mitjançant FBR, amb un total de 57 columnes de 100 litres,
les necessitats d’espai serien de 35 m2 aproximadament. La cambra isoterma
mitjançant aquest sistema de cultiu en continu veuria reduït el seu espai, ja que
només es necessitaria fitoplàncton per als cultius larvaris i per a iniciar el sistema en
continu per FBR, essent l’espai estimat per a la cambra isoterma de 15m2.

A continuació es mostren (Taula 16) les necessitats d’espai de l’àrea de fitoplàncton
per a una producció de 10 milions de llavor d’ostra de 2mm en 2 cicles anuals de 5
milions, en funció del sistema de cultiu de fitoplàncton (lots o FBR), segons la taula
següent:

Espai ocupat (m2): Cultiu per Lots
125

Espai ocupat (m2): Cultiu per FBR
50

Taula 16. Dimensionament de l’àrea de fitoplàncton en funció del sistema de cultiu.

Tenint en compte el preu de mercat establert a la Venècia de 1000 euros/m 2, i les
dades d’espai ocupat de la Taula 16, podem dir que per a un cultiu per lots, la
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despesa serà de 125000 euros i per a un cultiu de fitoplàncton per FBR serà de
50000 euros, amb un diferència significativa de 75000 euros. Les despeses
generades pels materials i mà d’obra de construcció de la cambra isoterma es
comptabilitzen a la Taula 17.

El model de producció ha estat una eina informàtica imprescindible per a calcular el
dimensionament necessari per cada fase de cultiu, referent als equips i materials de cultiu.
Les dades aportades a la Taula 17, han estat calculades per dit model.
Instal·lacions i equips generals del viver

2mm - LOTS

2mm - FBR

Espai total a ocupar pel viver: 1000 euros/m2 (preu mercat
“Venècia”)

195000

120000

Sistema general de filtració de l’aigua

2700

2700

Sistema general de microfiltració de l’aigua

1100

1100

Sistema general d’esterilització de l’aigua (UV)

7800

7800

Sistema d’escalfament i/o refredament de l’aigua de cultiu

2450

2450

Gestions legals i honoraris

4000

4000

Contingències

2500

2500

Cultiu de fitoplàncton
12500

Cambra isoterma
Equips i materials de cultiu

21500

180000

Tancs de condicionament de reproductors

1300

1300

Equips i materials de cultiu

950

950

Condicionament de reproductors

Cultiu larvari
Tancs larvaris

2mm - LOTS

2mm - FBR

3500

3500

4900

4900

10000

10000

TOTAL

280000

353700

TOTAL (sense instal·lacions i equips generals del viver)

70950

219650

Equips i materials de cultiu
Producció de llavor
Tancs producció de llavor, Ampolles i Tanc Recirculació

Taula 17. Inversió inicial en instal·lacions, equips i materials de cultiu per a un viver d’ostra
amb una producció de 10 milions de llavors d’ostra diploide (C. gigas) en 2 cicles anuals.
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Respecte a la inversió inicial en instal·lacions, equips i materials de cultiu per a un viver d’ostra amb
una producció de 10 milions de llavors d’ostra diploide (C. gigas) en 2 cicles anuals, el cas més
favorable és de només 70950 euros si es disposa d’espais lliures a ocupar en depuradores de
mol·luscs bivalves en funcionament i mitjançant el sistema de cultiu de fitoplàncton per lots, mentre
que el cas on es necessita més inversió inicial és de 353700 euros, si es necessària la compra de la
instal·lació i els seus equips de cultiu i s’utilitza el sistema de cultiu en continu de fitoplàncton
mitjançant FBR.

6.5. Despeses de producció i administratives
El consum de fitoplàncton és la despesa més significativa, principalment a la fase de
producció de llavor a mitjana i gran escala. En el desenvolupament de l’Acció 7 de l’Objectiu
2, la despesa de 0.4 euros per litre de fitoplàncton cultivat a petita escala ha estat calculada
a partir de la següent fórmula:

Euros per litre de fitoplàncton cultivat per lots = (Despesa personal + material fungible +
consum energètic) / Total de fitoplàncton cultivat (litres).

Aquest indicador econòmic ha permès calcular el percentatge total de la despesa generada
pel consum de fitoplàncton viu en cadascuna de les fases de cultiu (reproducció, larvari i
petita llavor). El cost inicial del fitoplàncton pot disminuir en base a la innovació i recerca
aplicada al procés productiu. S’ha de tenir en compte que en producció a major escala
aquest valor pot reduir-se per una millor organització del treball (millor eficiència en la
temporització de les tasques tècniques a fer), podent estar al voltant de 0.3 euros / litre de
fitoplàncton cultivat a mitjana / gran escala i d’aquesta manera es veuria reduït el
percentatge en quant alimentació.

També cal destacar, com s’ha esmentat en punts anteriors (Apartat 6.1.1.), que en
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producció a mitjana i/o gran escala per tal de millorar el rendiment econòmic, es pot
reemplaçar el sistema de cultiu per lots, per un sistema en continu de fitoplàncton
mitjançant FBR.

A continuació es faran els càlculs per a una producció de 10 milions de llavor d’ostra, per a
determinar la diferència de despesa (respecte al consum total de fitoplàncton) entre
produir llavor de 2mm i de 4mm de longitud mitjana mitjançant el cultiu de fitoplàncton
per lots i entre produir llavor de 2mm per cultiu per lots i per cultiu en continu amb FBR.

Segons la Taula 14, es considera que en condicions estàndard de cultiu, la subfase que es
duu a terme des de la fixació fins assolir la talla de 2mm consumeix un total de 36620 litres
de fitoplàncton, mentre que si produïm llavor fins als 4mm de longitud mitjana el consum
total de fitoplàncton és de 275270 litres.

Tenint en compte que la despesa de fitoplàncton mitjançant un sistema de cultiu per lots
pot arribar a 0.3 euros per litres cultivat, per a produir llavor de 2mm tindrem una despesa
de 36620 x 0.3 = 10986 euros, mentre que per a produir llavor de 4mm la despesa serà de
275270 x 0.3 = 82581 euros. Així, la diferència de despesa o estalvi serà de 71595 euros.

Les necessitats màximes de fitoplàncton cultivat mitjançant FBR són de 1102 litres de T-ISO
i 1262 litres de Chaetoceros, fent un total 2364 litres, per a una producció de 10 milions de
llavor de 2mm. Si es fa el càlcul per a saber la quantitat total de fitoplàncton (acumulat per
dia) que es necessita durant el període de 20 dies que va des de la fixació fins la talla de
2mm, llavors seran necessaris 14970 litres. S’ha de destacar que en un sistema de cultiu en
continu mitjançant fotobioreactors, degut fonamentalment a la menor mà d’obra
necessària i estalvi energètic (menor consum de llum), la despesa en euros calculada per
litre de fitoplàncton cultivat en FBR és de 0.075 euros. En aquest càlcul es consideren els
mateixos factors considerats per al cultiu per lots. Per tant, la despesa pel fitoplàncton
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cultivat en FBR serà de 14970 x 0.075 = 1122 euros. I la diferència de despesa o estalvi, si
produïm llavor de 2mm mitjançant cultiu per lots (10986 euros), si ho fem amb FBR (1122
euros), serà de 9864 euros.

A continuació es mostra la Taula 15, la despesa generada pel consum de fitoplàncton en
funció de la longitud final de la llavor (2mm o 4mm) i del sistema de cultiu de fitoplàncton
(lots o FBR), per a una producció de 10 milions d’ostra en 2 cicles anuals de 5 milions
cadascun.
Despesa (euros) per al
Cultiu de fitoplàncton
per Lots: Llavor 2mm
10986

Despesa (euros) per al
Cultiu de fitoplàncton
per Lots: Llavor 4mm
82581

Despesa (euros) per al
Cultiu de fitoplàncton
per FBR: Llavor 2mm
1122

Taula 15. Despesa generada pel consum de fitoplàncton.

La resta de despeses del viver d’ostra s’han classificat per fases de cultiu (Taula 18) i, en
aquest cas, es compararan les despeses generades per a la producció de llavor de 2mm i
4mm mitjançant un cultiu de fitoplàncton per lots i per a la producció de llavor de 2mm
mitjançant un cultiu de fitoplàncton amb FBR. Ens hem basat en les diferents taules d’Excel
de l’Acció 7 de l’Objectiu 2 i el Model de Producció (Acció 8. Objectiu 3), però aplicant
l’economia d’escala per a produccions majors, on s’han calculat bàsicament les despeses
originades per les matèries primes, consum de fitoplàncton i treball (necessitats de
personal qualificat), per a cada fase de cultiu i per al manteniment preventiu i correctiu de
les instal·lacions i equips del viver. Les despeses relacionades amb la fase de cultiu de
fitoplàncton són transversals i estan considerades de forma global en el valor de 0.3 euros
per litre de fitoplàncton cultivat per lots i 0.075 euros per litre de fitoplàncton cultivat per
FBR’s. També s’ha inclòs un petit apartat amb les despeses administratives relacionades
bàsicament amb assegurances de les instal·lacions, equips i materials de cultiu i tasques
administratives.
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En quant a personal tècnic qualificat, per a produir llavor de 2mm mitjançant el sistema de
cultiu de fitoplàncton per Lots i amb FBR, seran necessàries 2.5 i 1.5 persones,
respectivament, a jornada sencera durant 6 mesos de producció en viver. Per a llavor de
4mm les necessitats de personal són més altes (>4).
Valor inicial (€)

Concepte
Material fungible

2mm - LOTS

4mm - LOTS

2mm - FBR

Englobat a totes les fases de cultiu

2700

4100

2700

Condicionament de reproductors
Consum total de fitoplàncton

986

986

246

Personal tècnic qualificat

2000

2000

2000

Cultiu larvari
Consum total de fitoplàncton

330

330

82,5

Personal tècnic qualificat

5000

5000

5000

Consum total de fitoplàncton

10986

82581

1123

Personal tècnic qualificat

8000

10000

8000

4mm - LOTS

2mm - FBR

3000

6000

3000

Imprevistos i/o contingències

2000

3000

2000

Revisions de les instal·lacions i equips

1000

1500

1000

Administratives
Assegurances instal·lacions i equips cultiu

1500

2000

1500

Gestió administrativa i laboral (externalitzada)

1000

1200

1000

38502

118697

27652

Producció de llavor

Manteniment de les Instal·lacions i equips
de cultiu
Personal tècnic qualificat

TOTAL

2mm - LOTS

Taula 18. Despeses productives anuals per fases de cultiu i administratives generals.
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6.6. Ingressos
La llavor d’ostra amb una longitud de 2mm o 4mm, com a producte final del viver i font
d’ingressos, podrà ser venuda directament a productors del Delta de l’Ebre dedicats al
preengreix i engreix d’aquesta espècie, o serà utilitzada pel propi viver fins assolir una
longitud d’encimentat (4 – 6cm) mitjançant el preengreix en suspensió en un engraellat al
medi natural i així poder augmentar el preu de venda del producte final, i de retruc, els
ingressos finals.

Els preus de venda inicials proposats en aquest estudi són superiors als dels vivers de
França, principal productor i/o venedor de llavor de viver. Els preus de venda de llavor
d’ostra dels productors francesos són força ajustats i competitius, ja que les seves
produccions són a gran escala (més de 100 milions de llavors d’ostra anuals) a diferència de
la producció a mitjana escala (10 milions) proposada per aquest cas d’estudi per a un viver
al Delta de l’Ebre. Aquests preus de venda superiors podrien estar justificats per la qualitat
de la llavor en quant a creixement i supervivència, absència de patologies i proximitat de
venda al client.

A continuació, es mostren a la Taula 19 uns hipotètics preus de mercat (productors del
Delta de l’Ebre) en funció de la longitud / talla de venda i els ingressos que es podrien
obtenir per a una producció de 10 milions de llavors d’ostra diploide (C. gigas), des de els
2mm fins la talla d’encimentat (4 – 6 cm).
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Longitud llavor (mm)

Preu per unitat (€)

Origen

Ingressos

2

0.006

“Hatchery “

60000

4

0.007

“Hatchery”

70000

6

0,008

“Hatchery “

80000

40

0,032

Medi natural

300000

60

0,067

Medi natural

603000

Taula 19. Ingressos anuals en funció de la longitud de la llavor per a una producció de 10
milions d’unitats.
El VALOR AFEGIT en l’obtenció d’una major quantitat d’ingressos estaria al PREENGREIX en suspensió al
medi natural per a assolir una llavor de major longitud (4 – 6 cm.), a un major preu de venda. S’ha pogut
constatar en aquest estudi que, en només 45 dies, es poden assolir longituds de 3 - 4cm, des d’una longitud
inicial de 2mm, amb excel·lents rendiments en quant al creixement i supervivència.

Es pot observar en la taula com varien significativament els ingressos en funció de la
longitud de venda. Així, per a llavor de 2mm obtindríem una quantitat de 60.000 euros,
però per la llavor de 6cm es podrien obtenir fins a 603.000 euros (considerant un 10% de
mortalitat, des de 2mm fins 6 cm de longitud mitjana), establint una diferència de 543.000
euros.

6.7. Estudi bàsic de viabilitat econòmica
Es durà a terme l’anàlisi des d’un punt de vista econòmic, ja que s’estima una important
inversió inicial i unes despeses productives que podrien fer inviable el projecte a estudi.

S’utilitzaran com a indicadors econòmics, el marge sobre vendes i la productivitat
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econòmica, que marcaran la referència a l’hora de fer les conclusions corresponents.

Els càlculs econòmics estan referenciats per als 3 supòsits de producció esmentats als
apartats anteriors (producció de llavors de 2mm i 4mm mitjançant cultiu de fitoplàncton
per lots i llavor de 2mm mitjançant cultiu de fitoplàncton per FBR). Amb aquest supòsits es
pretén determinar quin és el millor des d’un punt de vista de viabilitat econòmica.

Els resultats de la Taula 20 estan calculats sense tenir en compte la inversió inicial en
instal·lacions i equips de cultiu (Taula 17), sí que estan vinculats a les despeses anuals
productives i administratives (Taula 18), en funció del preu de venda de la llavor com a
producte final (Taula 19). Aquests resultats calculats de forma anual podrien ser més
rentables a mesura que hi ha una millora contínua en el procés productiu, que fa disminuir
les despeses productives del viver.

A continuació es mostren els resultats obtinguts per als indicadors econòmics, en funció
dels 3 supòsits productius, per a una producció anual de 10 milions de llavors d’ostra
diploide.
2mm - LOTS

4mm - LOTS

2mm - FBR

10000000

10000000

10000000

Preu de venda (€ / unitat de llavor)

0,006

0,007

0,006

Valor venda llavors

60000

70000

60000

Despeses productives i administratives

38502

118697

27652

Marge (euros)

21499

-48697

32348

Numero inicial de llavors

Marge sobre vendes (%)

35,8

Productivitat econòmica

1,6

-69,6
0,6

53,9
2,2

Taula 20. Indicadors econòmics: Marge sobre vendes i Productivitat econòmica.
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➢ Per a una producció de llavors de 2mm, mitjançant cultiu de fitoplàncton per lots,
obtenim un 35.8% de marge sobre vendes, és a dir, que per cada venda realitzada es
guanya un 35.8%. Respecte a la productivitat econòmica, tenim que per cada euro
invertit es guanyen 1.6 euros.

➢ Per a una producció de llavors de 4mm, mitjançant cultiu de fitoplàncton per lots,
obtenim un resultat negatiu de -69.6% de marge sobre vendes, és a dir, que per cada
venda realitzada es perd un 69.6%. Respecte a la productivitat econòmica, tenim que
per cada euro invertit es guanyen 0.6 euros (es perden 0.4 euros per euro invertit).
➢ Per a una producció de llavors de 2mm, mitjançant cultiu de fitoplàncton per FBR,
obtenim els millors resultats amb un 59.3% de marge sobre vendes, és a dir, que per
cada venda realitzada es guanya un 53.9%. Respecte a la productivitat econòmica,
tenim que per cada euro invertit es guanyen 2.2 euros.
Un cop ja s’han calculat els indicadors econòmics respecte als 3 supòsits productius,
podrem analitzar la inversió inicial en instal·lacions, equips i materials de cultiu (Taula 17)
per a iniciar l’activitat productiva en un viver per a produir 10 milions de llavor d’ostra. En
aquest cas es descarta la producció de llavor de 4mm de longitud mitjana, amb indicadors
econòmics negatius, deguts bàsicament a l’elevat cost en el cultiu i consum de fitoplàncton,
que fan que sigui inviable econòmicament per a una producció de només 10 milions de
llavor d’ostra.

Respecte a la inversió inicial per a una producció de llavors de 2mm, mitjançant cultiu de
fitoplàncton per lots (Taula 17), tenim una despesa de 280000 euros si no disposem d’una
depuradora i/o magatzem a la “Petita Venècia” o en un altre lloc costaner. En canvi, si es
disposa hipotèticament d’aquestes instal·lacions la despesa inicial és de tan sols 70950
euros.
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Si tenim només un marge anual de 21499 euros de benefici (Taula 20), la recuperació de la
inversió inicial podria trigar més de 10 anys, en el cas que no disposar de instal·lacions i
equips generals del viver (280000 euros), i de 4 anys aproximadament si ja es disposen
d’aquestes instal·lacions (70950 euros).

En referència a la inversió inicial per a una producció de llavors de 2mm mitjançant cultiu
de fitoplàncton per FBR (Taula 17), tenim una despesa superior a la de cultiu per lots degut
a l’elevat preu dels FBR. Aquesta despesa és de 353700 euros si no disposem d’una
depuradora i/o magatzem a la “Petita Venècia” o en un altre lloc costaner. En canvi, si es
disposa hipotèticament d’aquestes instal·lacions la despesa inicial és de 219650 euros.
Si tenim només un marge anual de 32348 euros de beneficis (Taula 20), la recuperació de la
inversió inicial podria trigar més de 10 anys, en el cas que no disposar de instal·lacions i
equips generals del viver (353700 euros), i de 7 anys aproximadament si ja es disposa
d’aquestes instal·lacions (219650 euros).

En ambdós casos, no es tenen en compte les possibles SUBVENCIONS que es podrien
obtenir per iniciar aquest projecte i que el podrien fer més viable econòmicament. Les
principals possibles vies d’obtenció d’aquests ajuts econòmics són les següents:

- El Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) de la Unió Europea, les ajudes
previstes per a l’any 2019 sumen un import total de 1.141.925,07 euros.

Publicat a la “RESOLUCIÓ ARP / 1496/2018, de 21 de juny, de convocatòria anticipada
per a l'any 2019 dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca
corresponents a inversions a bord que incrementin el valor afegit o la qualitat dels
productes pesquers, inversions productives a l'aqüicultura i inversions en la
transformació dels productes de la pesca i l'aqüicultura".

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

83

Prioritat 2 Desenvolupament sostenible de l'aqüicultura:
Línia B2. Inversions productives en aqüicultura: 450.000,00 €
Línia B4. Inversions productives en aqüicultura. Increment de l'eficiència energètica i
la reconversió a fons d'energia renovables: 50.000,00 €
Línia B5. Inversions productives en aqüicultura. Eficiència dels recursos, reducció de
l'ús de l'aigua i els químics, sistemes de recirculació per a ús mínim d'aigua: 50.000,00
€.

- El Grup d’Acció Local Pesquer (GALP) Mar de l’Ebre, amb uns ajuts anuals per a
projectes productius en aqüicultura de fins 150000 euros.

Cal destacar que al ser un estudi bàsic de viabilitat econòmica, no es consideren les
despeses associades a un possible finançament (interessos, etc.), impostos i/o
amortitzacions.

7. Model formatiu
A continuació es proposarà un model formatiu, amb l’objectiu principal de 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.

7.1. Contextualització
A nivell de la Formació Professional (FP) en aqüicultura:

Actualment hi ha dos subsistemes en l’FP per una banda, la formació inicial gestionada pel
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a partir de la qual es poden obtenir
els títols LOE d’FP dels nivells de professionalitat 2 i 3, equivalents als Cicle Formatiu de
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Grau Mitjà (CFGM) de Cultius Aqüícoles i el Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) en
Aqüicultura, respectivament.

Per l’altra, la formació per a l’ocupació, gestionada pel Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, on es duu a terme la formació ocupacional,
dirigida a les persones a l’atur, i la formació contínua a disposició dels treballadors en actiu.

Actualment, s’està començant a desplegar la Llei 10/2015 de formació i qualificació
professionals de Catalunya que, entre d’altres, pretén la integració dels 2 subsistemes de la
formació professional, mitjançant els centres integrats d’FP.

7.2. Professionalització del sector
La producció de llavor d’ostra en viver és una activitat productiva que, a dia d’avui, no s’està
desenvolupant a nivell empresarial al Delta de l’Ebre. També s’ha de destacar que, com
aspecte innovador i associat a la producció de petita llavor en viver (2mm), a la gran
majoria d’empreses del territori tampoc hi ha desenvolupada una metodologia productiva
de la fase de cultiu de preengreix en suspensió des de 2mm fins la talla d’encimentat, la
qual s’ha conclòs que és necessària per a augmentar la rendibilitat del viver d’ostra en les
condicions locals de les badies deltaiques. Per fer possible el desplegament d’aquesta futura
nova activitat empresarial seria necessària una professionalització qualificada del sector.

Es considera en aquest model formatiu que l’FP pot dotar de personal qualificat a un futur
viver d’ostra al territori, des de la direcció tècnica (mitjançant Tècnics Superiors en
Aqüicultura de nivell de professionalitat 3), fins a la resta de tècnics aqüícoles englobats en
un organigrama convencional d’un viver de mol·luscos bivalves, mitjançant el nivell de
professionalitat 2 i/o 3. També seria precisa una formació específica del personal, per a dur
a terme el preengreix en suspensió des de llavor de 2mm fins a talla d’encimentat (4 - 6cm),
però en aquest cas només seria necessari un nivell de professionalitat 1, més bàsic.
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Per això, es proposarà una formació adaptada a les noves necessitats laborals relacionades
amb la producció d’ostra en viver i preengreix en suspensió fins la talla d’encimentat.

7.3. Formació al llarg de la vida: proposta formativa i
organitzativa
Una de les fortaleses que s’ha detectat al sector productiu de mol·luscos bivalves al Delta
de l’Ebre, en la fase d’engreix i depuració de mol·luscos bivalves, és la seva maduresa com a
sector i coneixements professionals (DAFO). En canvi, com a feblesa hi ha una manca
d’experiència productiva de la fase de preengreix en suspensió (noves tècniques de cultiu),
així com, un desconeixement en la fase de viver.

El sector productiu d’engreix té un treball estacional, ja que l’època de major feina es centra
des de març / abril fins octubre inclosos (8 mesos). Segons el cronograma de la Taula 21,
s’estableix un període de formació per a l’ocupació (ocupacional i/o contínua) del personal
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 durant el procés productiu
relacionat amb la fresa avançada, es podria formar al personal tècnic en totes les fases de
cultiu del viver (reproducció, larvari i llavor) des d’un punt de vista de la gestió (model
productiu) i tècnic (tasques de cultiu). També serà necessària la formació en la fase de
cultiu del preengreix, des de llavor de 2mm fins la talla d’encimentat (4 – 6 cm).

Mitjançant la formació contínua per una banda, l’empresa local podria disposar de
personal tècnic de la seva plantilla format (sense absentar-se del seu lloc de treball) i de
forma pràcticament gratuïta mitjançant la formació bonificada (FUNDAE) i per l’altra, en el
cas dels treballadors els suposaria poder treballar tot l’any i amb una millor qualificació
professional. Si la nova activitat empresarial fos d’èxit es podrien augmentar
progressivament els llocs de treball (principalment a la fase de preengreix) i en aquest
suposat cas seria necessària la formació ocupacional de nivell de professionalitat N1.
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Condicionament Natural
FASES DE CULTIU
Condicionament
de
reproductors

01/07/20
–
20/07/20

21/07/20
–
10/08/20

11/08/20
–
25/09/20

25/09/20
–
01/10/21

Octubre
21 –
Nadals 21

(20 dies)

(20 dies)

(45 dies)

(1 any)

(4 mesos)

15/10/20
–
01/12/20

01/12/20
–
20/12/20

20/12/20
–
10/01/21

10/01/21
–
25/03/21

25/03/21
– Nadals
21

Nadals 21
– Abril 22

(45 dies)

(20 dies)

(20 dies)

(75 dies)

(9 mesos)

(4 mesos)

-

Cultiu larvari
Producció
de
llavor
(2mm.)
Preengreix (2mm – 3 / 4
cm.)
Engreix encimentat –
talla comercial
Venda
producte
(comercialització)
Condicionament Avançat
FASES DE CULTIU
Condicionament
reproductors

de

Cultiu larvari
Producció
de
llavor
(2mm.)
Preengreix (2mm – 3 / 4
cm.)
Engreix encimentat –
talla comercial
Venda
producte
(comercialització)

FORMACIÓ
FORMACIÓ
FORMACIÓ
FORMACIÓ

Taula 21. Cronograma del procés productiu mitjançant 2 cicles: Necessitats de formació per a
l’ocupació.
Els centres d’FP poden participar i/o gestionar la formació programada per a bonificar a la
Fundació estatal per a la formació en l’ocupació (FUNDAE). Es pot fer de les formes
següents:
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- Formació que l'empresa demana: L'empresa defineix objectius i, generalment,
durada. El centre d’FP pot ajudar a determinar continguts i més detalls de la formació.

- Formació proposada pel centre d’FP i que interessa a l'empresa: El curs està dissenyat
pel centre d’FP i s’ofereix a les empreses perquè puguin participar de la mateixa.

Aquests aspectes estan a la Llei 30/2015, per la que es regula el sistema de formació
professional per a l’ocupació a l’àmbit laboral.

Respecte al disseny dels cursos de formació contínua, aquests podrien ser impartits per
professorat d’FP, professionals del sector productiu i/o de la recerca tecnològica amb
experiència contrastada en producció de viver i preengreix en suspensió d’ostra al Delta de
l’Ebre.

Les instal·lacions de viver on es podria dur a terme aquesta formació contínua podria ser en
la mateixa nova empresa (viver) ja equipada o, prèviament a l’inici de l’activitat empresarial,
en altres instal·lacions que hi ha al territori, en funció de les necessitats i requeriments de
l’empresa. Hi ha metodologies per a poder arribar a que l'empresa bonifiqui el 100% dels
costos generats per l'acció formativa, per la qual cosa, l’acció formativa surt sense despesa
afegida a l’empresa.
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.
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8. Conclusions finals i recomanacions
Des d’un punt de vista ambiental i socioeconòmic podem concloure que la producció de
llavor d’ostra diploide (C. gigas) en un viver al Delta de l’Ebre:

➢ Permetrà substituir sosteniblement el cultiu del musclo, ja que l’ostra s’adapta millor
al canvi climàtic que estan experimentant les badies del Delta de l’Ebre (augment de
les temperatures estivals principalment) i que està afectant negativament la
rendibilitat del cultiu de musclo (majors despeses per la compra de llavor forana
degut a la mortalitat de la llavor local).

➢ Proveirà als aqüicultors locals d’un producte de km 0, per la qual cosa, a l'haver-hi
menys intermediaris el repartiment dels guanys serà més just, afavorint a la petita
economia local i es reduiran les emissions de CO2 produïdes en el transport de la
llavor provinent principalment de França.

➢ Podrà generar llocs de treball locals directes, en petita quantia, però de major
qualificació professional per al viver, i en major quantia però de menor qualificació
professional per a les possibles tasques tècniques associades al preengreix en
suspensió al medi natural fins la talla d’encimentat (nova oportunitat de negoci local).

Des d’un punt de vista sanitari / patològic podem concloure que la producció de llavor
d’ostra diploide (C. gigas) en un viver al Delta de l’Ebre:

➢ Garantirà una llavor local de qualitat amb absència de patologies (fase de viver fins
els 2mm de longitud) i adaptada a les condicions locals climàtiques de les badies del
Delta de l’Ebre (fase de preengreix des de 2mm fins a 6cm de longitud).
➢ Podria evitar la compra de llavors d’ostra de captació natural provinents
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majoritàriament de França, per a iniciar el preengreix i/o engreix a les badies del
Delta de l’Ebre, amb la conseqüent possibilitat d’introduir patologies provinents
d’altres indrets.

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

➢ La producció de llavor d’ostra (C. gigas) diploide en viver al Delta de l’Ebre, amb
garanties sanitàries i de traçabilitat productiva, garantirà una llavor de millor qualitat
en quant a rendiments de creixement i supervivència, durant la fase de preengreix i/o
engreix.

➢ 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. El fet de que ja s’han dut a terme durant els últims anys al Delta
de l’Ebre (IRTA d’Aqüicultura a Sant Carles de la Ràpita) experiències exitoses de
producció a escala semiindustrial de llavor d’ostra diploide, així com, a petita escala a
l’Escola d’Aqüicultura, les quals poden garantir una viabilitat biològica de la producció
de llavor d’ostra al Delta de l’Ebre, ja que 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.

➢ Com a fet innovador, a partir de petita llavor solta 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 creixement i
supervivència (Taula 1), per la qual cosa, es garanteix la qualitat de la llavor produïda
en viver, ja que no ha mostrat mortalitats per patologies (Herpesvirus OsHV-1 o altres)
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al medi natural i ha tingut bons rendiments en quant a creixement en pes i longitud,
amb només un 3% de mortalitat durant aquesta fase del cultiu.

➢ 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 (encimentat – talla
comercial de 100g / unitat ostra), només seria necessària la producció i proveïment
anual aproximada 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 (Diagrama 2.) 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 petit viver
d’ostra fer-ho en la localització de la “Petita Venècia” degut, a la seva ubicació
estratègica i per l’altra, i a la disponibilitat d’energia elèctrica i d’aigua de mar. 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 cars que es podrien
aprofitar per a la producció de llavor en viver i, en alguns casos, d’espais infrautilitzats
de les seves antigues depuradores.

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

✓ Els 2 cicles de producció (avançat i natural) coincideixen en la venda d’ostra amb talla
comercial als Nadals, que és la millor època de venda (per quantitat i preu),
planificant millor la comercialització (més opcions de venda del producte final).
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✓

Es podran comercialitzar als productors locals (engreixadors) llavors d’ostra diploide
(C. gigas) de qualitat garantida, des de 10mm fins als 6cm de longitud (en funció dels
seus plans de producció), durant 2 èpoques de l’any (Agost – Setembre i Gener –
Març) on NO hi ha mortalitats associades a les patologies (Herpesvirus OsHV1 i Vibrio
aestuarianus), millorant així la competitivitat de les empreses (producte local amb
garanties sanitàries i excel·lents rendiments productius) i la seva rendibilitat
econòmica (menors despeses).

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.

➢ Difícilment serà viable econòmicament la producció en viver de llavor de major
longitud (>2mm) i/o a un menor preu de venda de la llavor (<0.006 euros per unitat
d’ostra).

➢ Hi haurà una sèrie de riscos que poden dificultar la inversió privada en un viver
d’ostra al Delta de l’Ebre. Són aquests:
- El llarg temps de recuperació de la inversió inicial, el qual també dependrà, del
sistema de cultiu de fitoplàncton emprat (lots o FBR), de disposar d’espais i equips
aprofitables per al viver (depuradores) i, de l’obtenció de possibles subvencions FEMP
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o GALP Mar de l’Ebre per a iniciar l’activitat productiva.

- La possibilitat de no poder vendre tota la llavor de 2mm al sector productiu local, ja
que es demanden majoritàriament la longitud d’encimentat (4 – 6 cm) per a iniciar
l’engreix i/o llavors de 8 a 10mm de longitud per a dur a terme inicialment el
preengreix en suspensió.

➢ 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, 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 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, a l’obtenir uns ingressos màxims de fins a 603000
euros anuals (venda de llavor de 6cm) amb un preu de venda de 0.067 euros per
unitat d’ostra, significativament superiors als 60000 euros obtinguts al viver per la
venda llavor de 2mm, amb un preu de venda de 0.006 euros / unitat.

- Aquesta nova activitat productiva generaria la creació de llocs de treball locals, tant
directes com indirectes, en major quantia comparats amb un viver.

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

93

- 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 o engreix.

- A l’iniciar el preengreix en suspensió a partir de 2mm, amb llavor produïda en un
viver local al Delta de l’Ebre, a més de tenir les garanties sanitàries i de traçabilitat
productiva, des d’un punt de vista econòmic, s’ha de destacar que NO dependríem
del preu de tercers (vivers francesos), els quals podrien augmentar el preu de venda
de la llavor si ens detecten com a competència, i/o rebre una llavor de menor qualitat
(rendiments de creixement i supervivència) comparada amb la produïda en
condicions locals al Delta de l’Ebre.

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:

➢ El model formatiu proposat en aquest estudi garantiria la professionalització del
sector en les noves activitats productives al Delta de l’Ebre (viver i preengreix en
suspensió) i pel que fa referència a la formació del personal, cap despesa econòmica
afegida a les empreses.

Es proposa / recomana, en el cas de que no hagi cap inversió privada en un viver d’ostra
(i altres bivalves) al Delta de l’Ebre a curt o mitjà termini, que l’administració pública
catalana considerés com a exemple d’èxit el model social gallec on l’administració pública
gallega (Conselleria do mar de la Xunta de Galicia) a través dels seus centres de recerca
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tecnològica, proporciona gratuïtament al sector productor milions de llavors de mol·luscos
bivalves per a garantir la cohesió social, la igualtat de gènere (dones mariscadores) i
garantir llocs de treball en poblacions marineres, on la pesca ha disminuït (reinserció
laboral de pescadors/es, mitjançant el marisqueig / aqüicultura). Al Delta de l’Ebre hi ha
l’únic centre de recerca tecnològica d’aqüicultura a Catalunya (disposa de la tecnologia i
know-how suficient per a la producció de llavor en viver, a més del valor afegit de disposar
d’unes instal·lacions ja equipades) i també de l’únic centre d’FP que podria dotar de
formació inicial i/o formació per a l’ocupació, al sector del preengreix i de personal
qualificat per a la producció en viver de llavor d’ostra.
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