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FINCA QUATRE VENTS. 

TERME MUNICIPAL D’AIGUAVIVA. 

 

OBRES DE MILLORA DE L’EXPLOTACIÓ RAMADERA BOVINA. 

 

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA. 

 

1. OBJECTE i MARC LEGAL. 

Es redacta el present estudi d’impacte i integració paisatgística amb l’objecte d’avaluar l’impacte 

que les obres de millora de l’explotació ramadera bovina a la finca Quatre Vents provocaran sobre el 

paisatge i, en conseqüència, determinar les mesures preventives, correctores o compensatòries necessàries 

per disminuir tal impacte. 

La Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme estableix en 

l’article 47 que en el règim d’ús del sòl no urbanitzable es poden admetre com a noves construccions les 

pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, d’explotació de recursos naturals o, en general, rústica. 

En el certificat de compatibilitat urbanística emès pels tècnics municipals de l’Ajuntament 

d’Aiguaviva en data 7 d’octubre de 2015 es condiciona la compatibilitat del projecte al resultat de la 

tramitació davant la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i en aquest sentit s’indica que és 

necessària la presentació del projecte constructiu juntament amb l’estudi d’impacte i integració 

paisatgística, tal com regula l’article 49 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text 

refós de la Llei d’urbanisme. En aquest mateix article 49 s’esmenta que el projecte s’ha de sotmetre a 

l’informe de la comissió territorial d’urbanisme regulat per l’article 50.1, la qual haurà de comptar amb 

un informe previ del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

El Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 

protecció, gestió i ordenació del paisatge, regula els estudis i informes d’impacte i integració 

paisatgística i estableix, a l’article 21, el seu contingut. 

Finalment, convé tenir en compte allò que regula el Catàleg de Paisatge de les Comarques 

Gironines, elaborat per l’Observatori del Paisatge, aprovat el 23 de novembre de 2010. 

 

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE. 

2.1. Emplaçament. 

S’accedeix a l’explotació ramadera Quatre Vents 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 a Aiguaviva, 

prenem un trencant a mà esquerra. És una pista forestal sense asfaltar. Després de 340 m passem per la 

casa anomenada “Can Teranyina” i al cap de 670 m, aproximadament, arribem a l’explotació. 

Les instal· lacions ramaderes de Quatre Vents es troben, al polígon 3, parcel· la 83, del cadastre 

de rústica d’Aiguaviva.  
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Les coordenades UTM segons el datum ETRS89 de la situació de l’explotació són: 

 X: 479.626. 

 Y: 4.641.942. 

 

2.2. Materials constructius. 

Les naus a construir tindran planta rectangular formades per estructures metàl· liques a base de 

perfils d’acer laminats i cobertes de xapa d’acer, sense parets de tancament. Tant la coberta com els 

perfils metàl· lics de pilars, jàsseres i encavallades estaran acabades amb pintura de color verdós fosc, del 

mateix to que les naus actuals, per tal d’integrar les edificacions en el conjunt de naus existent i a l’entorn 

immediat, on predomina el bosc d’alzines. 

Les sitges de farratge s’annexaran a les actuals i seran de les mateixes característiques, o sigui, 

de formigó armat prefabricat amb una alçada de 3,3 m. 

 

3. DESCRIPCIÓ DEL MEDI I EL PAISATGE. AVALUACIÓ D’I MPACTES. 

El paisatge es considera, avui dia, un recurs natural més, complementari a la resta de recursos 

naturals com la fauna, la vegetació o el sòl. 

La consideració del paisatge ve emmarcada per dos aspectes fonamentals: el concepte de 

paisatge com a element aglutinador de tota una sèrie de característiques del medi físic, i la capacitat 

d’absorció que té un paisatge a les actuacions que produeixen els projectes, sense alterar-ne 

significativament la seva qualitat intrínseca. 

L’estudi del paisatge es sol efectuar en dos enfocaments. El primer considera el paisatge total i 

identifica el paisatge com el conjunt del medi, assignant-li el valor d’indicador i síntesi de les 

interrelacions entre els elements inerts (roques, sòl, aigua i aire) i els vius (fauna, flora i humans) del 

medi. El segon enfocament considera només l’aspecte visual, com a expressió dels valors estètics, plàstics 

i emocionals del medi natural. En aquest enfocament, l’interès del paisatge radica en l’expressió espacial i 

visual del medi. 

 

3.1. Unitats de paisatge. 

Els límits de les diverses unitats paisatgístiques parteixen de les diferents cobertures i usos del 

sòl, així com del relleu. En referència a les cobertures i usos del sòl es valora la vegetació característica i 

l’ús forestal o agrícola, així com els cultius predominants i el grau d’antropització de l’àrea.  

D’acord amb el mapa dels paisatges de Catalunya, el territori on ens trobem s’inclou dins la 

unitat paisatgística de la Plana de la Selva, al límit amb el Pla de Girona, que pertany a la gran unitat 

corresponent al catàleg de paisatge de les Comarques Gironines, aprovat per l’Observatori del Paisatge el 

novembre de 2010. 

La plana selvatana es troba a l’extrem septentrional de la depressió Prelitoral. El paisatge es 

caracteritza per un relleu planer, suaument ondulat, emmarcat per les muntanyes de les Gavarres a l’est, el 

massís de l’Ardenya al sud i Les Guilleries a l’oest.  

A nivell geològic, la depressió tectònica que dóna lloc a la plana selvatana està reblerta per roques 

sedimentàries del Neogen i del Quaternari (principalment llims, graves, arcoses, argiles i conglomerats) 
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dipositades durant el Pliocé i el Plistocé Superior. També s’hi troben colades basàltiques i petits edificis 

volcànics com a resultat de l’activitat volcànica que tingué lloc en el Terciari i el Quaternari. Han quedat 

testimonis singulars d’aquesta activitat volcànica en el paisatge, com és el volcà de la Crosa de Sant Dalmai, 

que s’ha convertit en un espai natural protegit (PEIN) per les seves destacades formacions geomorfològiques 

volcàniques. El seu gran cràter circular té un diàmetre màxim d’uns 1.250 m, cosa que el converteix en el 

major exemple de vulcanisme explosiu de Catalunya. 

El paisatge predominant és el d’un entorn agroforestal caracteritzat per conreus de cereals, farratges 

i blat de moro, amb clapes de bosc d’alzines, suros i pins. 

A banda de les masies i petits nuclis de població que articulen el paisatge rural, el grau 

d’antropització s’accentua en viles més importants com Santa Coloma de Farners i la ciutat de Girona, amb 

els seus polígons industrials i serveis associats. També s’hi han desplegat corredors d’infraestructures de 

comunicació que travessen el pla de la Selva amb un impacte destacable sobre el paisatge com ara 

l’autopista AP-7, la N-II, l’Eix transversal, el tren de gran velocitat o l’aeroport de Girona. 

El municipi d’Aiguaviva es troba en un territori en general planer, amb una altitud entorn als 150 m 

sobre el nivell del mar, però a la vegada amb diversos turons d’escassa alçada, de cims arrodonits i 

escampats pel terme. Entre aquests turons s’estenen planes de conreu molt fèrtils. El riu Güell, la riera 

Masrocs, el torrent de La Torre travessen el terme municipal. Junt amb altres torrents, recs i importants deus 

fan que sigui un territori amb aigua abundant permetent el reg dels cultius. Així és possible un conreu 

intensiu, amb domini de cereals, userda i farratge.  

Les zones menys planeres són ocupades pel bosc on resten alzinars (Quercus ilex) i rouredes de 

roure martinenc (Quercus humilis), entremig de pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) i pi pinyoner (Pinus 

pinea). 

 

3.2. Medi paisatgístic i impactes potencials. 

El tractament del paisatge es troba amb la dificultat de trobar un sistema objectiu per mesurar-lo, 

atès que sempre hi ha un component subjectiu. Degut a això, hi ha diverses metodologies per avaluar els 

impactes sobre el paisatge, però totes coincideixen en tres nivells d’impacte potencial importants, que es 

descriuen seguidament i corresponen a la visibilitat , la qualitat paisatgística i la fragilitat del paisatge. 

 

3.2.1. Visibilitat.  

La visibilitat es refereix al territori que es pot apreciar des d’una zona o un punt determinat, que 

és l’anomenada conca visual. En aquest sentit, s’ha realitzat una inspecció ocular exhaustiva i un 

reportatge fotogràfic des de l’indret on s’ubicaran les construccions principals, és a dir, les naus de vaques 

eixutes i la nau de maternitat (veure plànol adjunt número 4), que és l’element més fiable per determinar 

l’abast de la conca.  
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.- Naus de vaques eixutes. Conca visual. 

El resultat, en les quatre direccions cardinals, és el següent: 

Nord: mirant cap el nord veiem les naus actuals de vaques que queden a pocs metres. 

Sud: en direcció sud tenim en primer pla un bosquet d’alzines adevesat. 

Est: mirant cap a l’est veiem les naus de l’explotació actual. 

Oest: en direcció oest veiem l’alzinar. 

 

.- Nau de maternitat. Conca visual. 

El resultat, en les quatre direccions cardinals, és el següent: 

Nord: mirant cap el nord veiem l’esplanada de maneig en primer terme i a continuació la 

vegetació arbòria circumdant, constituïda per un alzinar. 

Sud: en direcció sud tenim a pocs metres la nau de vaques de l’explotació actual. 

Est: mirant cap a l’est veiem les instal· lacions actuals de l’explotació amb els boxes dels vedells 

i darrera el bosc d’alzines. 

Oest: en direcció oest observem l’extrem de la nau de vaques existent i al fons el bosc. 

 

3.2.2. Qualitat paisatgística. 

En la qualitat paisatgística s’hi solen incloure tres elements de percepció, que són les la qualitat 

del fons escènic, la qualitat visual de l’entorn immediat i les característiques intrínseques, que 

seguidament es descriuen. 

 

3.2.2.1. Qualitat del fons escènic. 

El fons escènic és tot aquell paisatge visible a una distància superior a l’entorn immediat, és a 

dir, a una distància superior als 500-700 metres. 

La finca es troba enclavada entre petits turons boscosos. La zona més planera, on hi ha les 

instal· lacions de l’explotació ramadera, es troba a una alçada de 170 m i va disminuint lleugerament en 

direcció nord-est fins als 160 m, de manera que les aigües drenen en aquesta direcció i són recollides pel 

riu Güell. 

Aquesta configuració enclotada fa que des de les instal· lacions de l’explotació, on es realitzaran 

les obres de millora, només s’observi el bosc dels turons circumdants, amb la qual cosa el fons escènic, 

més enllà de 500 m, no és visible. Tan sols en direcció nord-est, on continuen els camps de conreu, hi ha 

una petita finestra de visibilitat i des d’algun punt de la finca es pot albirà el campanar del poble 

d’Aiguaviva i molt lluny la silueta de la muntanya dels Àngels. 

En general doncs, el fons escènic queda reduït a l’entorn immediat, amb la qual cosa es 

descriuran les característiques de l’entorn immediat en el següent apartat. 

 

3.2.2.2. Qualitat visual de l’entorn immediat. 

La qualitat visual de l’entorn immediat abasta el conjunt d’elements perceptibles en un contorn 

de 500-700 metres propers a les edificacions. Aquest és el límit visual donada la situació de les 

instal· lacions tal com s’ha descrit en l’apartat anterior. 
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L’entorn immediat està constituït pels boscos circumdants a les instal· lacions de l’explotació 

ramadera. La vegetació arbòria ve donada bàsicament per l’alzinar (Quercus ilex) barrejat amb exemplars 

de roure martinenc (Quercus humilis). S’ha de destacar que en el costat sud i oest de la finca s’han fet 

actuacions de neteja i adevessament.  

Les espècies arbustives més freqüents són: Sanguinyol (Cornus sanguinea), roser caní (Rosa 

canina), ginebre (Juniperus communis), tortellatge (Viburnum lantana), aranyoner (Prunus spinosa), 

olivereta (Ligustrum vulgare), saüc (Sambucus nigra), romaní (Rosmarinus officinalis), estepa borrera 

(Cistus salvifolius), esbarzer (Rubus ulmifolius), boix (Buxus sempervirens), arç blanc (Crataegus 

monogyna), lloreret (Daphne laureola), arboç (Arbutus unedo), bruc (Erica arborea) i galzeran (Ruscus 

aculeatus). 

A banda dels boscos trobem un camp de conreu a l’extrem nord i al punt més baix de la finca, on 

es cultiven cereals i farratges per a l’alimentació del bestiar.  

 

3.2.2.3. Característiques intrínseques. 

Les característiques intrínseques són les pròpies de la superfície on es volen realitzar les obres. 

Els elements existents a tocar de les noves naus a construir són les naus existents de l’explotació 

constituïdes per estructura metàl· lica i coberta pintada de color verdós. 

També es troba molt a prop de l’emplaçament de les noves naus de vaques eixutes un alzinar 

adevesat, tot i que hi ha un espai de prat on s’esplanarà per ubicar les naus. 

Observem també altres instal· lacions existents de l’explotació ramadera com ara un magatzem 

amb estructura i coberta metàl· lica, sitges de pinso annexes al magatzem, un dipòsit de purins prefabricat 

de formigó, unes sitges amb murs de formigó, l’edifici d’oficines i sala de munyir tancat amb paret de 

bloc, així com els boxes dels vedells a l’exterior. 

Les naus a construir tindran unes característiques molt semblants a les actuals, amb estructura 

metàl· lica i xapa d’acer a la coberta pintada amb tons verdosos. Això conferirà una harmonia visual al 

conjunt amb tons que s’integren molt bé amb el color dels boscos circumdants.  

Cal remarcar que la construcció de la nau de maternitat permetrà endreçar la instal· lació actual a 

base de boxes a l’exterior disposats en una esplanada al costat de la sala de munyir. Així es podran retirar 

els boxes, endreçar l’entorn i col· locar els vedells en una nova nau en millors condicions. 

En el plànol adjunt número 5 es pot observar una simulació de l’estat futur de les naus per 

observar com s’integren en l’entorn. 

 

3.2.3. Fragilitat del paisatge. 

La fragilitat del paisatge és la seva capacitat per absorbir canvis que s’hi produeixin i és un 

concepte molt lligat a la visibilitat i la qualitat paisatgística, que ja s’han descrit. 

Tal i com s’ha comentat, es tracta d’un paisatge rural modelat per l’home amb un grau 

d’antropització moderat, amb la qual cosa les naus i sitges a construir són un element habitual d’aquest 

paisatge, formant part d’una explotació agrícola i ramadera. 

Exemples d’explotacions ramaderes veïnes semblants són Can Freser o Ca n’Arbres, que també 

formen un conjunt de naus, coberts i instal· lacions pel bestiar en un mosaic de boscos i camps de conreu. 
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Tot i així, en el cas que ens ocupa, s’observa la cura que s’ha tingut en el disseny de la distribució i 

alineació de les edificacions existents així com en els tons de les cobertes per tal d’integrar millor 

l’activitat a l’entorn. La intenció és construir les noves naus seguint la mateix línia. 

De no prendre’s mesures, les nau ramaderes i altres elements a construir podrien ser molt més 

vistosos i causar un impacte visual considerable. 

La zona tractada no està inclosa dins el PEIN ni la Xarxa Natura 2000. El PEIN que es troba més 

proper és el de la Crosa de Sant Dalmai, a 500 m a l’oest en línia recta. Tot i la proximitat no es dedueix 

que hi pugui haver cap afectació. 

 

4. PROPOSTA DE MESURES CORRECTORES PER ELIMINAR, REDUIR O 

COMPENSAR ELS IMPACTES PAISATGÍSTICS. 

Les mesures correctores per tal d’integrar les noves construccions al paisatge fan referència als 

materials constructius i els acabats de l’estructura i coberta. 

Així doncs, les cobertes i les estructures metàl· liques vistes es pintaran de color verdós, del 

mateix to que les naus actuals, de manera que es puguin integrar amb les tonalitats de la vegetació 

circumdant. 

Respecte a la vegetació que es troba al límit de l’emplaçament de les naus de vaques eixutes, es 

procurarà mantenir-la al màxim. Ja s’han emplaçat de manera que només calgui tallar uns pocs peus que 

puguin quedar dins l’ocupació de la nau. Mantenir aquest bosquet d’alzines és fonamental perquè actua 

de pantalla visual des del camí d’accés a la finca. 

Els moviments de terra per tal d’esplanar la plataforma per les naus de vaques eixutes es farà de 

manera que els talussos resultants no superin els 2 m en el punt més alt i es deixaran amb un angle de 45º 

perquè no s’erosionin i hi pugui tornar a créixer l’herba. La terra sobrant de l’esplanació s’usarà per a la 

millora dels camps de conreu de la pròpia finca. 

La construcció de la nau de maternitat permetrà endreçar la zona on actualment s’escampen els 

boxes de vedells i, en aquest sentit, representa una reducció de l’impacte actual. 

 

5. CONCLUSIONS. 

La finca Quatre Vents es troba a cavall entre la plana selvatana i el pla de Girona, en un entorn 

rural composat per petits nuclis de població (Sant Dalmai, Salitja, Aiguaviva, etc.), masies aïllades amb 

les seves granges i un mosaic de camps de correu. Per tant, es tracta d’un paisatge antropitzat, modelat per 

l’home mitjançant l’explotació agrícola i ramadera. No es troba inclòs en cap PEIN. 

Les obres que es plantegen de construcció de noves naus i sitges per farratges no deixen de ser 

elements habituals en aquest paisatge i es prendran totes les mesures per integrar-les al màxim, utilitzant 

una gamma de colors verdosos per la coberta i per l’estructura metàl· lica vista. La vegetació circumdant 

es respectarà el màxim possible per tal d’actuar com a pantalla visual. Es minimitzaran els moviments de 

terres. 

La necessitat de les obres plantejades a la finca Quatre Vents són de vital importància per la 

millora del maneig de l’explotació alhora que la farà més competitiva. S’ha de valorar l’esforç per a la 

innovació i millora de l’explotació Quatre Vents que permetrà mantenir l’activitat a la finca i de retruc 
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enfortir l’activitat rural a la contrada, la qual és responsable, en bona part, de la configuració del paisatge 

de la zona tal com el coneixem. 

 

6. NORMATIVA DE REFERÈNCIA. 

La normativa de referència per aquest estudi d’impacte paisatgístic es relaciona seguidament: 

-Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 

protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració 

paisatgística.  

-Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

-Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la legalitat 

urbanística. 

-Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme 

-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

-Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

-Catàleg del paisatge de les Comarques de Girona. 

 

Vic, 19 de gener de 2016. 

Signat, 

 

 

 

 

Francesc Gutiérrez Bonilla. Joan Girbau Junyent.  Jordi Codina Cutrina. 

Enginyer Tècnic Industrial. Enginyer Tècnic Agrícola.  Ambientòleg. 
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MUNICIPI.

GIRBAU

SUPERFICIE



AIGUAVIVA.

Oficina tècnica agrícola i forestal

PETICIONARI

FINCA.

DATA.

CONTINGUT.

ESCALA.

1 : 50.000

19 - GENER - 2016

NUMERO.

2.

PLÀNOL DE VULNERABILITAT.

AGROPECUÀRIA QUATRE VENTS, S.L.

QUATRE VENTS.

ESTUDI D'IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA.

MUNICIPI.

GIRBAU

SUPERFICIE

Límit de la finca

PEIN

PEIN



MUNICIPI.

-
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GIRBAU

PETICIONARI.

FINCA.

DATA.

CONTINGUT.

ESCALA.

1 : 5.000

19 - GENER - 2016

ESTUDI D'IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA.

SUPERFICIE.

NUMERO.

3.

AGROPECUÈRIA QUATRE VENTS, S.L.

QUATRE VENTS.

AIGUAVIVA.

PLÀNOL TOPOGRÀFIC I ORTOFOTOMAPA AMB LÍMIT DE LA FINCA I UBICACIÓ

DE LES NOVES CONSTRUCCIONS.

4
6

5

Coordenades UTM
X: 479.626
Y: 4.641.942

3

1

2

4
6

5

Coordenades UTM
X: 479.626
Y: 4.641.942

3

1

2

LLEGENDA

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).



MUNICIPI.

-
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GIRBAU

PETICIONARI.

FINCA.

DATA.

CONTINGUT.

ESCALA.

1 : 5.000

19 - GENER - 2016

ESTUDI D'IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA.

SUPERFICIE.

NUMERO.

4.

AGROPECUÀRIA QUATRE VENTS, S.L.

QUATRE VENTS.

AIGUAVIVA.

ORTOFOTOMAPA AMB LA CONCA VISUAL DE L'ENTRON IMMEDIAT.



MUNICIPI.

PROPIETAT.

FINCA.

DATA.

CONTINGUT.

ESCALA.

1 : 5.000

19 - GENER - 2016

ESTUDI D'IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA.

SUPERFICIE.

NUMERO.

5.

SIMULACIÓ FOTOGRÀFIC AMB PERSPECTIVA DE L'ESTAT FUTUR.

Oficina tècnica agrícola i forestal

AGROPECUÀRIA QUATRE VENTS, S.L.

-

GIRBAU

QUATRE VENTS.

AIGUAVIVA.

NAUS VAQUES EIXUTES. ESTAT INICIAL NAU DE MATERNITAT. ESTAT INICIAL

NAUS VAQUES EIXUTES. ESTAT FINAL NAU DE MATERNITAT. ESTAT FINAL

SITGES DE FARRATGE. ESTAT INICIAL

SITGES DE FARRATGE. ESTAT FINAL
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8. REPORTATGE FOTOGRÀFIC. 



 1

 
 

Vista de l’esplanada entre les naus actuals i el bosquet d’alzines on s’emplaçaran les noves 
naus de vaques eixutes. S’utilitzarà el mateix to de pintura pels acabats de les noves naus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vista de l’espai on s’emplaçarà la nova nau de maternitat, al costat de la nau existent. 
S’utilitzarà el mateix to verd per pintar la coberta i l’estructura de la nova nau. 



 2

 
 

Vista dels boxes dels vedells actualment a l’exterior. La construcció de la nau de maternitat 
permetrà netejar aquesta zona i endreçar l’explotació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vista de les sitges per farratges i les sitges de pinso al fons. Com es pot observar hi ha 
espai suficient a la dreta per ampliar les sitges de farratge sense afectar la vegetació. 


