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FINCA QUATRE VENTS. 

TERME MUNICIPAL D’AIGUAVIVA. 

 

AMPLIACIÓ DE CAPACITAT A L’EXPLOTACIÓ RAMADERA. 

 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL.  

 

1.- ANTECEDENTS I OBJECTE. 

 Es redacta la present memòria a petició de l’entitat Agropecuària Quatre Vents, S.L., amb CIF B-

17.664.954, domicili Veïnat – Camí de Can Teranyina, del terme municipal d’Aiguaviva, codi postal 

17181 que és titular d’una explotació ramadera bovina a la finca Quatre Vents, sita al terme municipal 

d’Aiguaviva, a la comarca del Gironès. 

 En data 1 de març de 2016 l’entitat Agropecuària Quatre Vents, S.L. va presentar un projecte 

constructiu i estudi d’impacte paisatgístic sol· licitant llicència municipal d’obres per construir dues naus 

de vaques eixutes, una nau de maternitat, dues sitges i un paviment. 

 Després d’aportar documentació complementària es va iniciar una tramitació de l’expedient 

davant la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona que es va resoldre favorablement en l’acord 

adoptat en la sessió de 26 de juliol de 2017.  

 En data 5 de gener de 2018 l’Ajuntament d’Aiguaviva va notificar que prèviament a la concessió 

de la corresponent llicència urbanística cal que es resolgui la part corresponent a la llicència ambiental. 

L’objecte de la present memòria és obtenir la llicència ambiental per l’ampliació de capacitat 

prevista a l’explotació Quatre Vents, descrivint les afectacions ambientals que genera i les mesures 

correctores adoptades per tal de donar compliment a les exigències que estableix la Llei 20/2009, del 4 de 

desembre, de prevenció i control de les activitats. 

 

2.- DADES ADMINISTRATIVES. 

.- De l’explotació: 

Nom:   Quatre Vents. 

Adreça:   Veïnat - Camí de Can Teranyina. 

Municipi:  17181 - Aiguaviva (Gironès). 

Marca oficial: 0090CC. 

 

.- Del titular: 

Nom:   Agropecuària Quatre Vents, S.L. 

C.I.F.:   B-17.664.954 

Adreça:   Veïnat - Camí de Can Teranyina. 

Municipi:  17181 - Aiguaviva (Gironès).  

Representant: Joan Viñas Bartrina. 

N.I.F.:  33.947.276-N 
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3.- JUSTIFICACIÓ. 

A Quatre Vents existeix una activitat  ramadera bovina per producció de llet crua. Es plantegen 

obres de millora a l’explotació, recollides en el projecte constructiu, referents a aspectes de benestar 

animal i maneig que repercutiran en incrementar l’eficiència, la producció i la qualitat de la llei i de la 

carn. La construcció de dues naus per vaques eixutes i vedelles de reposició i una nau de maternitat 

permetran ampliar la capacitat de bestiar. L’explotació disposa d’una capacitat actual per 270 vaques de 

llet, 68 vaques eixutes i 20 de cria. Un cop construïdes les noves naus la capacitat podrà ser de 400 

vaques de llet, 120 vaques eixutes, 70 de recria i 100 de cria. 

 

4.- DESCRIPCIÓ DE L’EXPLOTACIÓ. 

4.1.- Situació i accés a l’explotació. 

Les instal· lacions ramaderes de Quatre Vents es troben, segons referències del SIGPAC, al 

polígon 3, parcel· la 83, recinte 5 d’Aiguaviva. Les coordenades UTM de l’explotació són les següents: 

 

X:  479.642 

 Y:  4.641.893 

 

S’accedeix a l’explotació ramadera a través de la carretera GIV-5331 que va de l’Aeroport de 

Vilobí d’Onyar a Aiguaviva. Al quilòmetre 4,2 d’aquesta via, en direcció Aiguaviva, prenem un trencant 

a mà esquerra. És una pista forestal, sense asfaltar i després de 340 m passem per la casa anomenada “Can 

Teranyina” i al cap de 668 m aproximadament arribem a l’explotació. 

 

4.2.- Classificació segons la Llei 20/2009. 

Segons l’annex II de la Llei 20/2009 de 29 de desembre, l’activitat que es desenvolupa a 

l’explotació es classifica com a: 

Annex II  11.1.e. Places de vacum de llet, amb una capacitat superior a 300 caps de bestiar.  

Per aquest epígraf només hi ha un límit inferior. A partir de 300 caps ja es considera Annex II, de manera 

que es manté la classificació amb la nova capacitat.  

 

4.3.- Classificació C.C.A.E. 

Segons la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques, l’explotació ramadera Quatre Vents 

es classifica de la següent forma: 

 

 0141. Explotació de bestiar boví per a la producció de llet. 

 

4.4.- Relació de distàncies. 

- Nucli urbà més proper: Aiguaviva a 720 m. 

- Infraestructures i equipaments: Carretera GI-533 a 450 m. Aeroport de Girona a 1,47 km. AP7 

a 2,04 km. 

- Explotacions ramaderes a menys de 500 m: No n’hi ha cap dins aquest radi. 
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5.- DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT. 

5.1.- Descripció general. 

L’activitat que es porta a terme a l’explotació Quatre Vents és l’explotació ramadera bovina 

d’aptitud làctia combinada amb l’activitat agrícola de cultiu de cereals i farratges que es destinen a 

l’alimentació animal de la pròpia explotació. 

 

5.2.- Capacitat productiva. 

Agropecuària Quatre Vents, S.L. cultiva 57,25 ha, totes situades al terme municipal d’Aiguaviva, 

excepte un camp de 1,36 ha al terme de Bescanó i un de 1,15 ha a Vidreres. A tots els camps es cultiven 

cereals i farratges que s’ensitgen pel consum dels animals de la pròpia explotació. 

La capacitat productiva de l’explotació Quatre Vents amb l’ampliació que es pretén implantar es 

descriu en el següent quadre: 

 

Espècie/Aptitud Femelles Mascles Cria Recria Engreix Altres

BOVÍ DE LLET 520 - 100 70 - -  

 

5.3.- Sistema d’explotació i maneig. 

5.3.1.- Descripció del cicle productiu i maneig. 

 L’activitat de l’explotació Agropecuària Quatre Vents es basa en la producció de llet crua. A 

l’explotació hi trobem tot el bestiar reproductor, part de la reposició i les cries fins a una edat 

d’aproximadament 1 mes. Els animals reproductors es troben allotjats en cubículs a la nau principal, 

mentre les cries s’allotgen en boxes individuals o bé col· lectius en funció de l’edat. Els animals de cria 

mascles són venuts a altres explotacions per ser engreixats mentre les femelles que passaran a formar part 

de la reposició són traslladades a una altra explotació on passaran els mesos fins abans de tenir la primera 

cria, moment en què tornaran a l’explotació. 

 Amb les obres que es realitzaran es reorganitzarà l’explotació. A les naus existents on ara 

s’allotgen vaques en producció i vaques eixutes passarà a allotjar només vaques en producció de manera 

que la capacitat de la nau serà de 400 vaques de llet en producció. 

 A les noves naus s’hi allotjaran les vaques eixutes i la reposició. 

 Per altra banda es trauran tots els boxes individuals i els vedells de cria s’allotjaran a la nau de 

maternitat que es construirà. 

 

5.3.2.- Alimentació. 

 Per l’alimentació de les vaques de llet es segueix un programa d’alimentació supervisat per un 

veterinari. La dieta es basa en l’ús de farratges de qualitat, aliments concentrats a més de minerals i 

vitamines. El menjar es distribueix mitjançant unifeed un cop al dia però es va acostant a l’estable 3-4 

vegades al dia per assegurar que els animals tenen el menjar a l’abast i sobretot quan les vaques surten de 

la sala de munyir. 
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 Pel que fa els animals de cria, un cop realitzades les obres, tots els animals tindran accés a les 

màquines que de forma automatitzada els hi subministraran la llet. D’aquesta forma es controlarà i 

s’optimitzarà la nutrició dels vedells des del seu primer dia de vida. 

 

5.3.3.- Subministrament d’aigua i consum. 

 Es disposa de diversos abeuradors repartits pels patis per proporcionar un fàcil accés a l’aigua de 

totes les vaques. Es tracta d’abeuradors de nivell constant que proporcionen, aproximadament, 20 litres 

d’aigua per minut.  

La procedència de l’aigua és de pou de la pròpia finca. 

El volum d’aigua consumit anualment tant pels animals com per la neteja és, aproximadament, 

de 40000 m3/any. 

 

5.3.4.- Edificis i instal· lacions projectades. 

 Nau 1 i 2: Vaques eixutes. 

 Nau de planta rectangular de 60 m per 15 m, amb una superfície de 900 m2. És oberta per totes 

les façanes. L’estructura és a base de perfils metàl· lics laminats, amb jàsseres de gelosia, biguetes 

conformades d’acer i coberta de xapa simple grecada d’acer lacada de color verd. La coberta serà d’un sol 

pendent amb una alçada de 9,1 m a la part alta i 4,7 m a la part baixa. El terra estarà pavimentat. 

 Interiorment es distribuirà en una zona d’alimentació i una zona de repòs. Mitjançant cledes 

metàl· liques quedarà dividida en 12 departament de 5 m d’amplada per 15 d’amplada. 

 La Nau 1 tindrà una capacitat per 90 vaques eixutes i la Nau 2 per 30 vaques eixutes i 70 de 

recria. 

 

 Nau de maternitat. 

 Nau de planta rectangular de 25 m de llarg i 14 m d’ample, amb una superfície de 350 m2. 

L’estructura serà a base de perfils metàl· lics laminats amb biguetes conformades d’acer i coberta amb 

panell tipus sandwich lacat de color verd per la cara exterior. La coberta serà a dues aigües amb una 

alçada del carener de 4,83 m sobre la rasant del terreny. El terra estarà pavimentat. 

 Interiorment es distribuirà en 5 departaments separats per cledes metàl· liques, un passadís de 

maneig, 12 boxes individuals i un petit magatzem. 

 La nau de maternitat tindrà una capacitat per 100 cries. 

 

 Sitges. 

 Les dues sitges per farratges tindran 40,4 m de llarg, 3,3 m d’alçada útil, amb una amplada de 10 

m i 14 m (400 m2 i 560 m2). Es formaran amb peces prefabricades de formigó armat amb el terra 

pavimentat. 
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6.- PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE DEJECCIONS I RESIDUS. 

6.1.- Producció de dejeccions. 

En les taules següents es resumeixen el volum de dejeccions ramaderes produïdes pels animals 

de l’explotació ramadera Quatre Vents abans i després de l’ampliació segons els valors establerts en el 

decret de dejeccions 136/2009 de l’1 de setembre. 

 

.- Dejeccions amb la capacitat actual. 

 

Categoria Places Purí (m3/any) Fems (t/plaça i any) Fems (t/any) Fems (m3/any)

Femelles en producció 270 3.780

Femelles eixutes 68 1.224 1.530

Cria 20 12 15

Total 3.780 1.545

Purí (m3/plaça i any)

14

18

0,6

 

 

.- Dejeccions amb l’ampliació projectada. 

 

Categoria Places Purí (m3/any) Fems (t/plaça i any) Fems (t/any) Fems (m3/any)

Femelles en producció 400 5.600

Femelles eixutes 120 840 1.080 1.350

Cria 100 60 75

Recria 70 193 245 306

Total 6.633 1.731

Purí (m3/plaça i any)

14

14 18

0,6

5,5 7,0

 

En les mateixes dates s’ha presentat el Pla de gestió de dejeccions ramaderes núm. MI 0002054 

per les noves capacitats. 

 

6.2.- Balanç de nitrogen produït a l’explotació.  

En el següent quadre es resumeix la producció total de nitrogen de les dejeccions ramaderes 

produïdes a l’explotació Quatre Vents abans i després de l’ampliació segons els valors establerts en el 

decret de dejeccions 136/2009 de l’1 de setembre. 

 

- Producció de nitrogen amb la capacitat actual. 

 

Categoria Places Nitrogen plaça (kg N/plaça i any) Nitrogen total (kg N/any)

Femelles en producció 270 80,22 21.659

Femelles eixutes 68 80,22 5.455

Cria 20 5,7 114

Total 358 27.228  

 

- Producció de nitrogen amb l’ampliació projectada. 

 

Categoria Places Nitrogen plaça (kg N/plaça i any) Nitrogen total (kg N/any)

Femelles en producció 400 80,22 32.088

Femelles eixutes 120 80,22 9.626

Cria 100 5,7 570

Recria 70 40,0 2.800

Total 690 45.084  
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6.3.- Emmagatzematge de dejeccions. 

D’acord amb les indicacions del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca sobre els 

sistemes d’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes, la capacitat d’emmagatzematge haurà de tenir 

una autonomia, mesurada en mesos, suficient en funció de les possibilitats d’aplicació agrícola de les 

dejeccions però, en qualsevol cas, per a la comarca del Gironès serà un mínim de 6 mesos, en el cas de 

fems, i de 5 mesos en el cas de purins. 

Respecte a les dejeccions líquides, els purins, val a dir que les naus estan pavimentades i 

compten amb sistemes de recollida (tirassos) que els aboquen en un canal general. Aquest canal va a parar 

a un pou i des d’aquí són bombats cap a un dipòsit d’emmagatzematge de purins amb una capacitat de 

3.498 m3. Les noves naus es netejaran de la mateixa manera i es connectaran al canal general de 

sanejament. Els lixiviats produïts en les sitges de farratge van a parar a un pou que es buida amb bóta. 

Per altra banda, la fracció sòlida de les dejeccions, els fems, es recullen amb tractor i 

s’emmagatzemen en el femer que té una capacitat de 300 m3. Bona part dels fems es reciclen, unes 2/3 

parts del total, per formar la base dels cubículs de les vaques. 

A continuació es detalla la capacitat d’emmagatzematge de purins i fems a la finca i es justifica 

la seva suficiència, en la situació actual i en la projectada. 

 

.- Capacitat de dejeccions actuals. 

 

Capacitat dipòsit purins (m3) 3.348

Capacitat femer (m3) 300 

Purí total (m3/any) 3.348

Fems total (m3/any) 1.545

Fems compostats (m3/any) 1.030

Fems destinats a femer (m3/any) 515 

Autonomia dipòsit purins 12,0 mesos > 5 mesos Compleix

Autonomia femer 7 mesos > 6 mesos Compleix  

 

.- Capacitat de dejeccions projectades. 

 

Capacitat dipòsit purins (m3) 3.348

Capacitat femer (m3) 900 

Purí total (m3/any) 6.633

Fems total (m3/any) 1.731

Fems compostats (m3/any) 1.154

Fems destinats a femer (m3/any) 577 

Autonomia dipòsit purins 6,1 mesos > 5 mesos Compleix

Autonomia femer 18,7 mesos > 6 mesos Compleix  
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6.4.- Gestió de cadàvers. 

Un cop el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació hagi efectuat els canvis 

en el llibre d’explotació es contractarà la corresponent assegurança (Agroseguro) per la recollida i gestió 

dels cadàvers que es puguin produir. 

 

6.5.- Producció i gestió de residus especials 

El tipus de residus especials que es generen en aquesta explotació són bàsicament envasos de 

productes zoosanitaris, residus derivats del tractament veterinari dels animals, envasos de paper, cartró, 

plàstic i ferralla. En el següent quadre es resumeix la generació de residus, classificats segons el CER 

(Catàleg Europeu de Residus): 

 

Tipus de residu Classe Codi Producció anual Unitats 

Envasos de plàstic No perillós 150102 500 Kg 

Envasos de paper i cartró No perillós 15101 500 Kg 

Ferralla No perillós 020110 1500 Kg 

Residus zoosanitaris Perillós 020108 120 Kg 

 

Per a la gestió dels residus zoosanitaris es disposa d’un contracte amb l’empresa FER-VET que 

s’encarrega de la recollida i gestió dels residus. La gestió de la ferralla es realitza a través del gestor 

autoritzat Recuperacions Marcel Navarro i Fills S.L. La gestió del plàstic, paper i cartró es fa directament 

a la deixalleria. 

 

 

 

      A Vic, 5 de novembre de 2018. 

      Signat,  

 

 

 

 

 

      Joan Girbau Junyent 

      Enginyer Tècnic Agrícola 
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B

C

DE

F

1

2

3

4
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5
H

I

Coordenades UTM
X: 479.626
Y: 4.641.942

CONSTRUCCIONS EXISTENTS:

A.- Nau vaques producció. 2.019,36 m2.
B.- Nau vaques producció. 2.019,36 m2.
C.- Sala munyir, lleteria, sala d'espera, vestuari i despatx. 572,23 m2.
D.- Magatzem. 337,40 m2.
E.- Femer. 115 m2.
F.- Dipòsit de purins. 764,53 m2.
G.- Sitja existent. (10x40 = 400 m2).
H.- Sitja existent. (10x40 = 400 m2).
I.- Marquesina pàrquing. 81,5 m2.

Superfície construïda = 6.709,38 m2.

CONSTRUCCIONS NOVES:

1.- Nau vaques eixutes. (15x60 = 900 m2).
2.- Nau vaques eixutes. (15x60 = 900 m2).
3.- Nau de maternitat. (14x25 = 350 m2).
4.- Sitja. (10x40 = 400 m2).
5.- Sitja. (14x40 = 560 m2).
6.- Paviment. (200,6 m2).

Superfície nova =  3.310,6 m2.

Superfície TOTAL =  10.019,98 m2.
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