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El present document pretén donar resposta a l’informe tècnic emès per l’enginyer industrial del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental al que es fa referència al Decret d’alcaldia de requeriment d’esmenes i tràmit de 

llicència ambiental 4/21i trasllat documentació a la ponència comarcal d’avaluació ambiental del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental. 

Les dades de l’expedient són: 

Expedient: 586/2021 

Reg. D’entrada: 2021-E-RC-874 

Activitat: Circuit de motocròs i servei de bar 

Emplaçament: Carretera C-61, PK 15,700. Finca “ Can Pradell de Baix”. 

Municipi: Vallgorguina 

Interessat: MOTO CLUB SANT CELONI 

Classificació: Annex II de la llei 20/2009. Epígraf: 12.52 

Règim d’intervenció: Llicència ambiental, amb declaració d’impacte ambiental. 

Requeriments: 

1. Identificació detallada i delimitació precisa de les superfícies utilitzades per l’activitat, en funció dels 
usos que se’n fa (zones de circulació, aparcaments, jardí, etc.), atès que s’observen discrepàncies 
entre la documentació aportada d’abril de 2012, gener de 2016 i abril de 2019. Així mateix, la 
documentació no s’ajusta a les superfícies i usos indicats al projecte d’actuació específica en sòl no 
urbanitzable de juny de 2020. 

L’aclariment de les superfícies es va realitzar en l’annex A projecte tècnic per modificacions en superfície 
total útil en una activitat de “circuit de motocròs i bar” al municipi de Vallgorguina, redactat per l’enginyer 
tècnic Industrial Pere Vera amb Col. Núm.: 12.488 en data de 19 de gener de 2016. Aquestes són: 
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2.Aclariments respecte la titularitat de la totalitat de les activitats a desenvolupar en l’establiment, 
atès que en el projecte d’abril de 2012 s’indica l’existència a l’interior de l’establiment d’una altra 
activitat de restaurant amb diferent titularitat, compartint part de l’edifici de la masia de Can Pradell 
de Baix (magatzem 1 ), instal·lacions i part de les zones exteriors. En aquest sentit, cal indicar que 
d’acord amb l’aprovació del projecte d’actuació específica de rehabilitació parcial de la masia de Can 
Pradell de Baix del 8 de maig de 2018, per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
(expedient municipal 883/2016) , no es contempla l’ús de restauració. 

La única activitat que es pretén realitzar és la sol·licitada, és a dir, activitat de circuit de motocròs 
amb servei de bar i la titularitat és de MOTO CLUB SANT CELONI. Certament, fa anys hi havia 
hagut un restaurant però actualment no hi ha cap activitat i es troba en desús. 

 

3.Justificació de l’aforament màxim de l’activitat, aportant càlcul detallat segons les densitat 
d’ocupació de la secció 3 del Document bàsic de seguretat en cas d’incendi (DB-SI) del CTE, 
incloent la possible presència d’usuaris i/o espectadors a les zones exteriors. En aquest sentit, la 
justificació inclosa al document d’abril de 2012, únicament contempla les zones interiors del sector 1 
i 2, i no les zones exteriors. Així mateix, no s’ajusta al projecte d’actuació específica de juny de 
2020, on s’incorpora, entre d’altres, una zona d’espectadors, zones de paddocks i places 
d’aparcament de vehicles, i s’indica que el restaurant te un aforament màxim de 144 persones. Així 
mateix, cal indicar si l’activitat està inclosa o no en els supòsits de l’annex I de la Llei 3/2010, del 18 
de febrer. En cas d’estar inclòs, caldria aportar addicionalment els documents SP01 i SP02 
establerts per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 

La justificació de l’aforament en les zones interiors del sector 1 i 2 es troba en el projecte d’abril de 2012 i en 
total és de 31 persones ( 18 en el sector 1 i 28 en el sector 2). 
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Pel que fa a zones exteriors, el càlcul es mostra en la següent taula: 

Circuit Motocros 1 
Sup.  
(m2) 

Densitat 
ocupació 

segons DB-SI 3 
(m2/pers) Ocupants Comentaris 

Pista circuit 11.209,84 
- 

40 

En pista mai es superen els  40 corredors 
simultanis ( ni en mode d'entrenament ni en 
mode de competició) 

Paddock 3.474,94 15 231,7 Veure (Nota 1) 

Zona no utilitzada Circuit 1 7.637,46 0 0   

          

Circuit Motocros 2 

Sup.  
(m2) 

Densitat 
ocupació 

segons DB-SI 3 
(m2/pers) Ocupants Comentaris 

Pista circuit 5.746,88 
- 

40 

En pista mai es superen els  40 corredors 
simultanis ( ni en mode d'entrenament ni en 
mode de competició) 

Paddock 870,31 15 58,0 Veure (Nota 1) 

Zona no utilitzada circuit 2 12.778,13 0 0   

          

Accessos a les diferents zones 2.884,82 0 0   

TOTAL     370   

 

Aclariment: Val a dir que hi ha un error al PAE de la zona no utilitzada al circuit 1 i de la zona no 
utilitzada al Circuit 2.  
Les superfícies correctes són les adjuntades al quadre anterior.  
 

Nota (1). Els Paddocks, que és la nomenclatura internacional pel que es defineixen els espais habilitats per 
estacionar els vehicles automòbils dels pilots, amb els quals a traves de remolc o en furgonetes, es 
transporten les motocicletes que s’utilitzen per aquesta modalitat esportiva. Vehicles, en els que a més es 
transporten els equipaments. Materials i recanvis necessaris per aquesta pràctica esportiva dels pilots. Es per 
aquest motiu que s’ha emprat una densitat d’ocupació de 15 m2/pers, similar a la d’aparcament. 

Així doncs, la ocupació total de l’establiment serà de 31 persones + 370 persones = 401 persones. 

Val a dir que tot i que en el PAE parla d’estacionament de vehicles per a públic en general, aclarir que 
únicament el PAE havia realitzat una  suposició  del que podria ser, i quines superficies es 
destinarien, en cap cas es realitza ni es destinarà a l’actualitat cap zona d’aparcament per al públic.   

Aclarir que es segueix en projecte de l’enginyer Sr.Pere Vera on NO es contempla espectadors a les 
zones exteriors.  

4.Justificació del compliment de les condicions d’accessibilitat de l’establiment, d’acord amb les exigències 
bàsiques del Document bàsic de seguretat d’ús i accessibilitat (DB-SUA) del Codi tècnic de l’edificació (CTE), 
i el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció 
de l’accessibilitat i de la supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. En 
aquest sentit, per als establiments existents es poden aplicar els criteris tècnic dels documents de la Taula 
d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya (TAAC). En particular, cal justificar la reserva de places 
d’aparcament accessibles i/o adaptades, si s’escau. 

A continuació és justifica el compliment de les condicions d’accessibilitat: 
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1.Condicions funcionals 

1.2. Accessibilitat en l’exterior de l’edifici.  

L’establiment disposa d’un itinerari accessible on els desnivells es salven mitjançant rampes amb les 
pendents adequades, segons apartat 4 del SUA, espais de gir de 1,5 m de diàmetre, i lliures d’obstacles, 
amplades de pas superiors a 1,2m, portes amb amplades de pas superiors o iguals a 0.8 m i amb els 
mecanismes adequats. 

1.3 Places d’aparcament accessibles. 

Al tractar-se d’un ús de pública concurrència es requereix una plaça d’aparcament accessible per cada 33 
places d’aparcament. La superfície destinada a aparcament, segons es pot extreure de la taula de superfícies 
de l’annex al projecte d’activitat és de 42,54 m2. Una plaça d’aparcament normal ocupa una superfície de 
2.5x5= 12.5m2, pel que el nombre de places previstes és de 3.4. Així, doncs 1 d’aquestes serà accessible. 
Aquesta disposa d’accés al itinerari accessible i disposa d’un espai annex d’aproximació i transferència. 

2.Condicions i característiques de la informació i senyalització per a l’accessibilitat.  

2.1. Dotació  

 

És senyalitzarà la plaça d’aparcament accessible i el servei higiènic. 

2.2. Característiques 

Mitjançant SIA la plaça d’aparcament accessible i el servei higiènic. Les característiques i dimensions del 
Símbol Internacional d’Accessibilitat per a la mobilitat (SIA) s’estableixen en la norma UNE 41501:2002 

Els serveis higiènics d’ús general es senyalitzaran amb pictogrames normalitzats de sexe en alt relleu i 
contrast cromàtic, a una alçada entre 0.80 i 1,20 , junt al marc i a la dreta de la porta en el sentit de l’entrada. 

 

5. Justificació del la dotació dels serveis d’higiene corresponents segons l’article 47 del Decret 112/2010, de 
31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 

Lavabos accessibles 
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Sempre que sigui exigible l’existència de lavabos o de vestuaris per alguna disposició legal d’obligat 
compliment, existirà com a mínim: 

Un lavabo accessible per cada 10 unitats o fracció d’inodors instal·lats, podent ser d’ús compartit per ambdós 
sexes. 

En cada vestuari, una cabina de vestuari accessible, un lavabo accessible i una dutxa accessible per cada 10 
unitats o fracció dels instal·lats. En el cas que el vestuari no estigui distribuït en cabines individuals, es 
disposarà com a mínim d’una cabina accessible. 

L’establiment disposa d’una cambra higiènica per ambdós sexes pel compliment del Real Decret 486/1997, 
de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, exigeix 
una cambra higiènica quan la superfície del local accedeixi de 100 m2, que el nombre de treballadors 
excedeixi de 10.  

 

A Vallgorguina, a la data de la signatura electrònica,.  

 

L’enginyer Industrial   Arquitecte 

Jordi Colomé Dalmau   Toni Fernánndez Plana 
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