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0. ANTECEDENTS 

A petició de l’Ajuntament de Vallgorguina, i en referència a l’informe realitzat per la 
Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental de suficiència i idoneïtat de l’expedient 
d’obtenció de la llicència d’activitats (Exp. Núm. X2019001678), realitzada en data de 
sortida 11 d’abril de 2019, en el que s’acorda, entre altres: 

1. Informació sobre les emissions de partícules a l'atmosfera generades, així com 
sobre els sistemes adoptats per a la seva retenció i tractament, si escau, d’acord 
amb l’article 39.2a de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, atès que el projecte 
aportat en fa una descripció qualitativa però no quantifica les emissions. En aquest 
sentit es pot utilitzar, per exemple, el mètode de càlcul de les emissions de 
partícules fugitives publicat el març de 2009 per la Direcció General de Qualitat 
Ambiental. 

Es redacta el present estudi d’emissions fugitives de partícules. 

 

1. METODOLOGIA 

Quan un vehicle circula per un vial no pavimentat, l’acció de les rodes sobre la superfície 
del vial produeix la polvorització del material de la superfície. Les partícules allà presents 
s’eleven i cauen per acció del gir de les rodes i, a més, la superfície del vial es veu exposada 
a turbulències a causa de les fortes corrents d’aire que es generen per la circulació dels 
vehicles, l’estela turbulenta de les quals segueix actuant sobre la superfície del vial durant 
cert temps després que el vehicle ja hagi passat. Les emissions fugitives de partícules es 
produeixen al llarg de tot el vial o carretera. 

Per al càlcul de les emissions fugitives de partícules provocades per la circulació de motos 
en els circuits de motocròs, s’ha emprat el mètode de càlcul publicat el setembre de 2010 
per la Direcció General de Qualitat Ambiental (a partir de la metodologia EPA Final Section. 
November 2006. AP 42 Chapter 12.2.2). 

L’objectiu és realitzar un càlcul de les emissions fugitives de partícules a l’atmosfera, tant 
per a les PST com per a PM10, provocades pel trànsit de les motos en els circuits no 
pavimentats a causa de la resuspensió del sòl. 

 

2. EMISSIONS DE PARTÍCULES 

L’emissió de partícules es calcularà de forma diferenciada per a PST i PM10, a partir de 
l’equació següent: 

 

On FE és el factor d’emissió, que en el cas de zones on la circulació és principalment de 
vehicles lleugers (PMA<3,5 tones) es calcularà mitjançant l’expressió següent: 
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Els paràmetres definits a la guia metodològica són els següents: 

Constant PM10 PST 

k 507,42 1.691,4 

a 1 1 

c 0,2 0,3 

d 0,5 0,3 

C 0,132493 0,132493 

 

On C és un factor corrector que conté les emissions del tub d’escapament i el desgast de 
frens i pneumàtics dels vehicles. 

 

Per a determinar el valor de les variables expressades en les equacions s’han tingut en 
compte les següents consideracions: 

 Per a determinar la longitud dels vials s’ha tingut en compte la longitud total dels 
circuits, però com que les motos recorren el circuit diverses vegades, també s’ha 
tingut en compte el nombre de voltes que realitzen. La longitud total dels circuits és 
de 2.190 metres, i a partir de la velocitat mitja i el temps establert per tanda de 
circulació, s’ha considerat que cada moto realitza una mitjana de 10 voltes. 

 Per obtenir el nombre de motos que recorren el circuits anualment, s’han tingut en 
compte el nombre de participants en les curses organitzades i el nombre mitjà 
d’usuaris per setmana. 

 Per a determinar el contingut de fins del sòl s’ha considerat el valor establert a la 
Guia metodològica de la Direcció General de Qualitat Ambiental per a la circulació 
de vehicles lleugers sobre material compactat. (Referència: Western Regional Air 
Partnership (WRAP) Fugitive Dust Handbook, Chapter 6 Table 6-2) 

 Per al contingut d’humitat no es disposen de dades reals atès que no s’han realitzat 
mostreigs in situ. Cal destacar la riera de Vallgorguina, que travessa l’activitat, per 
la qual es pot preveure una major aportació d’humitat sòl per capilꞏlaritat. Malgrat 
això, s’ha considerat un valor mitjà del 6,52%, extret de la Guia metodològica de la 
Direcció General de Qualitat Ambiental. (Referència: EPA Final Section. November 
2006. AP42 Chapter 13.2.2) 

 Per al càlcul de la velocitat mitjana de les motos en els circuits, s’ha tingut en compte 
el temps mitjà que triguen els pilots en recórrer cada circuit i com que es coneix la 
longitud dels circuits, s’ha determinat una velocitat mitjana de 35 Km/h. 
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Per tant, les variables de càlcul són les següents: 

Variable Descripció Valor 

L Longitud de vials (Km) 21,9 

N Nombre de motos que circulen anualment (vehicles/any) 1.260 

s Contingut de fins (partícules amb diàmetre <= 75 um) (%) 11 

M Contingut d’humitat a la superfície del tram (%) 6,52 

v Velocitat mitjana dels vehicles que circulen pels circuits (km/h) 35 

 

Utilitzant les expressions anteriorment descrites obtenim els resultats següents: 

 PM10 PST 

Factor d’Emissió (g/vehicle Km) 237,52 652,58 

Emissió estimada (t/any) 6,54 18,00 

 

Un cop estimades les emissions de partícules del circuit, és necessari aplicar-hi diversos 
factors de correcció per efecte de: 

 La precipitació; 
 L’aplicació de mesures correctores; 
 La deposició i impactació de les partícules en l’entorn de l’activitat. 

 

3. MESURES CORRECTORES 

A continuació es mostren els càlculs realitzats per a l’aplicació de cada factor de correcció. 

 

3.1. Correcció per efecte de precipitació 

Com a conseqüència de la precipitació, ja que aquesta actua precipitant les partícules, és 
necessari aplicar-hi un factor de correcció específic. La fórmula necessària per calcular-ho 
és la següent: 

 

On P és el nombre de dies amb un mínim de 0,254 mm de precipitació a l’any. 

L’estació meteorològica automàtica (EMA) més propera a l’activitat es troba situada al 
municipi de Dosrius, dins l’àmbit del Parc Natural del Montnegre i El Corredor, en la 
comarca del Maresme. 

Segons l’Atles climàtic d’aquesta estació per al període 2007-2016, el nombre de dies a 
l’any amb precipitació superior a 0,2 mm és de 79 dies. (Font: Servei Meteorològic de 
Catalunya. Edició 30/11/2017) 
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Per tant, l’emissió corregida per precipitació és la següent: 

 PM10 PST 

Emissió Tram cor. Precipitació  (t/any) 5,135 14,110 

 

3.2. Correcció per efecte d’altres mesures 

En cas que s’apliqui alguna mesura correctora en els vials, les emissions totals es 
calcularan segons l’expressió següent: 

 

On η és l’eficàcia de la mesura aplicada. 

Les mesures considerades en la Guia de càlcul i el seu valor d’eficàcia es mostren a la 
taula següent: 

Mesura correctora Valor de η 

Limitar la velocitat a 30 Km/h 44 

Pavimentar els vials i les zones d’aparcament 99 

Regar dos cops al dia 55 

Aplicar tensioactius un cop l’any 84 

 

La pràctica del motocròs en circuit suposa la circulació de motos en vials de terra a una 
velocitat mitjana de 35 Km/h, de manera que no es poden aplicar mesures correctores en 
aquest sentit. 

Com a mesura correctora per evitar la formació de pols, el circuit principal disposa d’un 
sistema automatitzat de ruixadors connectats a una bomba d’aigua, mentre que el circuit 
petit es rega mecànicament mitjançant una tractor equipat amb una cuba remolcada de 
7.000 litres. La periodicitat de reg és de dues vegades a la setmana en el circuit 1 i d’una 
vegada a la setmana en el circuit 2. 

Per tant, com que la periodicitat de reg és inferior a dos cops al dia, no es té en compte 
aquesta mesura en l’aplicació de correcció de les emissions. De manera que l’emissió de 
partícules serà la següent: 

 PM10 PST 

Emissió Altres Mesures  (t/any) 5,135 14,110 

 

3.3. Correcció per efecte de la deposició i impactació 

A les emissions calculades anteriorment també cal aplicar-hi un factor corrector per l’efecte 
de la deposició per sedimentació o per impacte. Aquest factor depèn de l’entorn del vial i 
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reflecteix el percentatge de les partícules fugitives, emeses inicialment des del vial, que no 
es dipositen de nou als voltants i, per tant, es transfereixen al medi atmosfèric. 

 

 

On φ és la fracció transportada de partícules fins a l’entorn de l’activitat. 

L’activitat es troba envoltat d’una zona forestal densa amb arbres alts, i per tant es 
considera un valor de 0,05. (Referència: Reconciling Fugitive Dust Emission Inventories 
with Ambient Measurements. Ricahrd Countess) 

Així doncs, l’emissió total corregida serà la següent: 

 PM10 PST 

Emissió Total corregida  (t/any) 0,257 0,705 

 

4. CONCLUSIONS 

Es considera que el present estudi i l’annex que l’acompanya compleix amb el mètode de 
càlcul publicat el setembre de 2010 per la Direcció General de Qualitat Ambiental (a partir 
de la metodologia EPA Final Section. November 2006. AP 42 Chapter 12.2.2). 

 

Segons els càlculs realitzats, s’estimen les següents emissions fugitives de partícules: 

 PM10 PST 

Emissió fugitiva de partícules (t/any) 0,257 0,705 

 

 

 

 

A Sant Celoni, en data 25 d’abril de 2019. 

 

 

 

L’ambientòleg,  

Col. Núm.:1732 

Sr. Marc Portella i Mach 

L’enginyer Industrial, 

Col.Núm.:15.314 

Sr. Jordi Colomé i Dalmau 
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ANNEX I: DETALL DELS CÀLCULS REALITZATS 
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