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El present document pretén donar resposta al segon 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 
4/21 i trasllat documentació a la ponència comarcal d’avaluació ambiental del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
recollit al Decret 2021/0449. Data: 26/07/2021 

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.), En aquest sentit, en relació a l’annex de juliol de 2021 es 
considera necessària l’aportació d’informació gràfica (plànols) que permetin identificació i delimitació de les 
superfícies utilitzades per l’activitat. 
 
Per tal de prendre mesures més ajustades a la realitat, s’ha encarregat un nou aixecament topogràfic. Les 
superfícies es mostren en la següent taula: 
 

Zones Superfície (m2) 

Circuit 1 21.194,74 

Paddock circuit 1 2.362,57 

Camí de servei circuit 1 4.556,74 

Circuit 2 9.945,44 

Paddock circuit 2 2.092,93 

Camí de servei circuit 2 553,61 

Aparcament entrada 323,15 

Caseta sanitaria 11,74 

Aparcament zona circuits 1.161,13 

Caseta bomba reg 13,10 

Magatzem 151,78 

Camí accés magatzem 425,49 

Bar 57,46 

Porxo 43,84 

Vestiaris i lavabos 39,43 

Zona taules exterior (gran) 167,69 

Zona taules exterior (petita) 126,50 

Zona taules exterior (zona vestuaris) 62,34 

Magtzem begudes 7,00 

Magatzem eïnes 9,60 

Camins accessos instal·lacions 1.253,77 

Talussos, marges arbustius  2.346,41 

TOTAL ACTIVITAT 46.906,46 
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S’adjunta com annex núm.:1 el plànol amb les superfícies i úsos de les diferents zones de l’activitat. 
 

2. Justificació de l’aforament màxim l’activitat, aportant càlcul detallat segons les densitats d’ocupació de la secció 
SI3 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, en relació a l’annex de juliol de 2021 cal esmenar els 
aspectes següents: 

a. Aportar informació gràfica (plànols) que permeti la identificació i delimitació de les superfícies en 
funció dels seus usos i les diferents zones d’ocupació diferenciada. 
 
Segons els plànol aportat de delimitació de superfícies per úsos en l’apartat 1 la ocupació màxima 
segons taula CTE DBSI serà de : 
 

Zones 
Superfície 
(m2) 

Densitat 
ocupació 
segons 
DB-SI 3 

(m2/pers) 

Ocupa
nts 

Comentaris 

Circuit 1 21.194,74 - 40 En pista mai es superen els  40 corredors simultanis ( ni en 
mode d'entrenament ni en mode de competició) 

Pàdoc circuit 1 2.362,57 15 157,5 

Els Pàdocs, 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. 

Camí de servei circuit 1 4.556,74 0 0 Ús protecció i manteniment 

Circuit 2 9.945,44 - 40 En pista mai es superen els  40 corredors simultanis ( ni en 
mode d'entrenament ni en mode de competició) 

Pàdoc circuit 2 2.092,93 15 139,5 

Els Pàdocs, 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. 

Camí de servei circuit 2 553,61 0 0 Ús protecció i manteniment 

Aparcament entrada 323,15 15 21,5 Ús aparcament 

Caseta sanitària 11,74 2 2,0 Ús sanitari ( metge i pacient) només en competició  

Aparcament zona circuits 1.161,13 15 77,4 Ús aparcament 

Caseta bomba reg 13,10 0 0 Ús manteniment 

Magatzem 151,78 40 3,8 Ús magatzem 

Camí accés magatzem 425,49 0 0 
Zones d'ocupació ocasional y accessibles a únicament a 
efectes de manteniment. 

Bar 57,46 -- 31 Segons justificació projecte activitat 

Porxo 43,84 
1 cada 
cadira 

16 
Zones de públic sentat en bars 

Vestuaris i lavabos 39,43 0 0 Ús serveis 

Zona taules exterior (gran) 167,69 
1 cada 
cadira 

32 
  

Zona taules exterior (petita) 126,50 
1 cada 
cadira 

8 
Zones de públic sentat en bars 



3 
 

Zones 
Superfície 
(m2) 

Densitat 
ocupació 
segons 
DB-SI 3 

(m2/pers) 

Ocupa
nts 

Comentaris 

Zona taules exterior (zona 
vestuaris) 

62,34 
1 cada 
cadira 

16,0 
  

Magatzem begudes 7,00 40 0,2   

Magatzem eines 9,60 40 0,2   

Camins accessos 
instal·lacions 

1.253,77 0 0 
  

Talussos, marges arbustius  2.346,41 0 0   

TOTAL ACTIVITAT 46.906,46   582,5   

 
Malgrat la ocupació màxim de càlcul resulta de 583 persones, aquest no s’assimila a la realitat 

de l’activitat pel que es limitarà l’aforament a un màxim de 50 persones. 
 

b. Aclarir l’aforament de les zones interiors, atès que s’aprecien discrepàncies en els valors indicats . 
En aquest sentit s’indica un aforament de 18 persones en el sector 1 i de 28 persones en el sector 
2, amb un total de 31 persones. 
 
Segons projecte activitat sr. Pere Vera: 
Sector 1: 28 persones. 
Sector 2: 3 persones 
Total: 31 persones. 
 

c. Justificar l’aforament de les zones exteriors properes a l’activitat de bar (porxo cobert), atès que es 
grafia una zona de taules i cadires. 
Tal com es mostra en el plànol adjunt i la taula d’ocupacions 

 Superfície (m2) 

Densitat ocupació segons DB-SI 3 
(m2/pers) 

Ocupants 

Porxo 43,84 1 cada cadira 16 

Zona taules exterior (gran) 167,69 1 cada cadira 32 

Zona taules exterior (petita) 126,50 1 cada cadira 8 

Zona taules exterior (zona vestuaris) 62,34 1 cada cadira 16 

 

Es limitarà l’aforament a un màxim de 50 persones. 
 

d. 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.. 
 
S’entén que l’activitat no està inclosa en els supòsits de l’annex I de la Llei 3/2010, del 18 de 
febrer, atès que es tracta d’una activitat esportiva a l’aire lliure i en espai obert que incorpora una 
recreativa de bar de menys de 500 m2 de superfície construïda ( bar amb terrassa).  
 

3. Justificació de les condicions d’accessibilitat a 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 supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. En aquest sentit, per als 
establiments existents es poden aplicar els criteris tècnics dels documents de la Taula d’accessibilitat a les 



4 
 

Activitats de Catalunya (TAAC). En aquest sentit, en relació a l’annex de juliol de 2021 cal esmentar els 
aspectes següents: 

a. Justificació de la dotació de serveis higiènics accessibles d’acord amb la secció SUA 9 del DB-SUA. 
En aquest sentit, l’annex de juliol de 2021 fa referència al compliment del Reial Decret 486/1997, de 
14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, 
però no justifica el compliment del DB-SUA i/o el Codi d’accessibilitat, atès que es tracta de zones 
d’ús públic, i no de zones d’ús privat, contràriament al que s’indica. 
 
Segons s’estableix al CTE DB-SUA 
Serveis higiènics accessibles: 
 
Sempre que sigui exigible l’existència de lavabos o de vestuaris per alguna disposició legal d’obligat 
compliment, existirà com a mínim, : 

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

b) 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. 
 

b. Aportar informació gràfica (plànols) que permeti la identificació del compliment de les condicions 
d’accessibilitat, indicant al menys els elements accessibles previstos i les seves característiques. 

En el plànol adjunt es mostren els elements accessibles previstos i les característiques. 

 
4. Justificació de 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 (REPAR). En aquest 
sentit, l’annex de juliol de 2021 fa referència al compliment del Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, però no 
justifica la seva dotació d’acord amb la proporció mínima establerta al REPAR. 

Article 47 

Condicions d'higiene i salubritat 
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1. Els establiments oberts al públic han de disposar de serveis amb la proporció mínima de lavabos i 
cabines de vàter següent: 

Fins a 50 persones d'aforament autoritzat: 1 lavabo i 2 cabines. 

Entre 51 i 150 persones d'aforament autoritzat: 2 lavabos i 4 cabines. 

Entre 151 i 300 persones d'aforament autoritzat: 2 lavabos i 6 cabines. 

Entre 301 i 500 persones d'aforament autoritzat: 4 lavabos i 8 cabines. 

Més de 500 persones d'aforament autoritzat: 4 lavabos i 12 cabines, i el mateix per a cada fracció de 500 
persones més d'aforament autoritzat. 

Es limitarà l’aforament a un màxim de 50 persones, pel que es compleix el 
requisit. 

 

 

 

 

 

A Vallgorguina, a la data de la signatura electrònica, 

 

 



Serveis accessibles

Circuit 1
Paddock Circuit 1
Camí perímetral circuit 1
Circuit 2
Paddock circuit 2
Camí perimetral circuit 2
Zona aparcament entrada

Caseta bomba reg
Magatzem
Camí accés magatzem
Bar
Porxo
Vestuaris i lavabos
Zona taules exterior (gran)

Talussos, marges i bermes
Camins accessos instal·lacions

21.194,74
2.362,57
4.556,74
9.945,44
2.092,93

553,61
323,15

13,10
151,78
425,49

57,46
43,84
39,43

167,69

1.241,27
2.346,41

46.906,46

Taula de superfícies (m²)

Ortofotomapa- Superposició

Aparcament zona circuits 1.161,13

Zona taules exterior (petita)
Zona taules exterior (zona vesturis)

126,50
62,34

Aparcament minusvàlids

Caseta sanitaria 11,74

Magatzem begudes
Magatzem eïnes

7,00
9,60

Zoom zona terrasses- Taules i cadires Taula amb 4 cadires

TOTAL SUPERFÍCIE ACTIVITAT
12,50

Itinerari accessible

Serveis accessibles

Setembre 2021

RESPOSTA AL REQUERIMENT D'ESMENES I SUSPENSIÓ
TRPAMIT LLICÈNCIA AMBIENTAL 4/21 DECRET
D'ALCALDIA NÚM.: 2021 / 0382 DE 23/06/2021

Planta general superfícies i úsos1/1.500

MOTOCLUB
SANT CELONI
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