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0. ANTECEDENTS 

A petició de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, del Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i en referència a l’acord de la 

Ponència Ambiental realitzada en data 15 de novembre de 2016, Núm. Exp.:ConsB16002, 

en el que s’acorda, entre altres: 

1. Declarar el sotmetiment a avaluació d’impacte ambiental ordinària del projecte de 

circuit de motocròs i bar, situat a la finca Can Pradell de Baix, Ctra. C-61, Km 15.700 

del terme municipal de Vallgorguina. 

2. L’estudi d’impacte ambiental haurà de tenir el contingut mínim determinat per l’art. 

18 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 

activitats, i caldrà tenir en especial consideració tots els condicionants valorats per 

minimitzar els impactes. 

Es redacta el present estudi d’impacte ambiental. 

1. INTRODUCCIÓ 

El present informe comprèn l’estimació dels efectes que comporta el projecte sobre la 

geografia de la zona, el clima, l’atmosfera, el sòl, les masses d’aigua, la flora, la fauna, els 

espais naturals protegits, el paisatge, el patrimoni històric, la població i qualsevol altra 

incidència ambiental derivada de l’execució del projecte. 

L’objecte d’aquest informe és la realització de l’Estudi d’Impacte Ambiental per completar 

el procediment d’avaluació ambiental de l’activitat de circuit de motocròs amb servei de bar. 

L’Estudi d’Impacte Ambiental s’executa d’acord amb les determinacions de la Llei 20/2009, 

de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i la Llei 21/2013, de 9 

de desembre, d’avaluació ambiental. 

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

D’acord amb la Llei 20/2009 de Protecció Ambiental i Control de les Activitats (LPACA), 

aquesta activitat queda inclosa en el Annex II amb el Codi 12.52 corresponent a “Pistes 

permanents de curses i de proves per a vehicles motoritzats, amb una superfície de fins a 

5 hectàrees”. 
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2.1. Localització i emplaçament 

L’activitat es troba localitzada a la carretera C-61, p.k. 15.700, a la finca de Can Pradell de 

Baix al terme municipal de Vallgorguina, a la comarca del Vallès Oriental. 

 

Imatge 1. Localització de l’activitat. Font: ICC. 

Les coordenades UTM són les següents:  X: 456.751 

Y: 4.612.587 

L’activitat es troba emplaçada en una finca rústica de 5,25 ha al peu de la carretera C-61, 

envoltada de boscos i propera a l’espai Xarxa Natura 2000. El nucli urbà més proper és la 

urbanització de “Baronia de Montseny” situada a 1,2 Km a l’oest i a 2,1 Km de Vallgorguina. 

Com a activitats veïnes cal destacar el càmping Roquetes, el Centre caní Vallgorguina i 

alguns habitatges aïllats. 
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Imatge 2. Emplaçament de l’activitat. Font: ICC. 

S’accedeix a l’activitat mitjançant un accés per a vehicles, compartit amb la masia de Can 

Pradell i que connecta directament a la C-61. 

2.1. Descripció de l’activitat 

L’activitat consisteix en el desenvolupament propi de l’esport de motocròs en circuits 

específics per a tal finalitat: circuit 1 per ja iniciats i circuit 2 per no iniciats i infantils; 

acompanyada aquesta activitat de servei de bar, sala de juntes dels socis i magatzem amb 

recanvis per a petites reparacions senzilles. 

L’horari de funcionament de l’activitat és de dimarts a dijous de 17:00h a 20:30h, i de 

divendres a diumenge de 8:30h a 13:00h. 

 

 

Xarxa Natura 2000 

Àmbit activitat 



MOTO CLUB SANT CELONI, SL 

  

ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

 

Pàgina 6 de 63 
 

2.1.1. Instal·lacions i maquinària 

L’activitat consta de les instal·lacions següents: 

Instal·lació Descripció Superfície (m2) 

Edifici bar i sala de juntes 
Zona de bar, recepció i cuina en planta baixa, i 
sala de reunions en planta primera 

179,00 

Magatzem 1 Zona manteniment, magatzem i recanvis 86,99 

Caseta bomba Bomba de reg 15,00 

Magatzem 2 Zona atenció mèdica 8,58 

Circuit motocròs 1 

Pista circuit 11.209,84 

Zona d’espera (paddock) 3.474,94 

Zona no utilitzada 12.778,13 

Circuit motocròs 2 

Pista circuit 5.746,00 

Zona d’espera (paddock) 870,31 

Zona no utilitzada 7.637,46 

Accessos Diferents zones 2.484,82 

TOTAL 44.491,07 

L’edifici de bar i sala de juntes correspon a una edificació existent, que ha estat adaptada 

d’acord amb la legislació legal vigent. Annex a aquest edifici es disposa dels serveis 

higiènics i vestuari per als usuaris del circuit. 

 
Imatge 3. Vista exterior del bar. Font: pròpia. 2018 

El magatzem 1 es troba situat a la planta soterrani de la masia de Can Pradell de Baix, 

equipada amb les eines i estris necessaris per a realitzar petites reparacions mecàniques. 

En aquesta zona es disposa dels elements de separació i emmagatzematge dels residus 

procedents del taller. 

La caseta de la bomba es tracta d’un contenidor metàl·lic assentat sobre el sòl i tancat amb 

cadenat. 
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Imatge 4. Vista exterior de la caseta de la bomba. Font: pròpia. 2018. 

La caseta conté un dipòsit de gasoil de 1.000 litres per abastir als vehicles de manteniment 

i la bomba d’aigua del sistema de reg. La bomba d’aigua també s’utilitza per a la càrrega 

de la cuba del tractor i del dipòsit contra incendis (capacitat 50 m3). 

 

Imatge 5. Dipòsit de gasoil. Font: pròpia. 2018. 

 

Imatge 6. Bomba d’aigua. Font: pròpia. 2018. 

 

La caseta disposa de xemeneia de fums per la bomba d’aigua i dos ventiladors d’extracció 

forçada per a la renovació de l’aire interior, així com les obertures necessàries per a la 

correcta ventilació de la caseta. 
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Imatge 7. Xemeneia de la bomba. Font: pròpia. 
2018. 

 

Imatge 8. Extractors de ventilació. Font: pròpia. 2018. 

El magatzem 2 es tracta d’un mòdul prefabricat adaptat per a ús sanitari d’emergència i 

equipat amb una llitera, taula i cadira, rentamans i farmaciola de primers auxilis. 

 

Imatge 9. Vista interior del magatzem 2. Font: pròpia. 2018. 

Els circuits s’han plantejat per aprofitar al màxim l’espai disponible i disposen de diferents 

salts per a la finalitat de la pràctica del motocròs. La conformació de l’orografia dels circuits 

s’ha realitzat utilitzant la mateixa terra de la finca de Can Pradell de Baix, sense aportacions 

extraordinàries de terres i sense modificar el curs de la riera de Vallgorguina que travessa 

l’activitat. No existeixen abassegaments de terres fora dels circuits marcats. 
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Imatge 10. Vista del circuit 1. Font: pròpia. 2018. 

 
Imatge 11. Vista del circuit 1. Font: pròpia. 2018. 

 

Ambdós circuits disposen d’un camí de servei per al pas dels vehicles de manteniment, 

serveis d’emergències i escapament segur dels usuaris. 

 
Imatge 12. Camí de servei del circuit 1. Font: 

pròpia. 2018. 

 

Imatge 13. Camí de servei del circuit 2. Font: 
pròpia. 2018. 

Per tal d’evitar la formació de pols, el circuit 1 disposa d’un sistema automatitzat de 

ruixadors connectats a la bomba d’aigua, mentre que el circuit 2 es rega mecànicament 

mitjançant una tractor equipat amb una cuba remolcada de 7.000 litres. 
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Imatge 14. Ruixador automàtic del circuit 1. Font: 
pròpia. 2018. 

 

Imatge 15. Tractor amb cuba remolcada. Font: 
pròpia. 2018. 

 

Els dos circuits es troben connectats mitjançant una passarel·la per a vianants que travessa 

la riera de Vallgorguina. 

 

Imatge 16. Vista del pont que connecta els dos circuits. Font: pròpia. 2018. 

L’accés rodat al circuit 2 es realitza per mitjà del camí que segueix des de l’accés a l’activitat 

i que travessa la riera per mitjà del pont existent del camí de Sant Celoni, ara ruta de 

senderisme anomenada “Tourdera”. 

Per al manteniment dels circuits es disposa d’una retroexcavadora i d’una pala excavadora. 
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Imatge 17. Retroexcavadora. Font: pròpia. 2018. 

 

Imatge 18. Pala excavadora. Font: pròpia. 2018. 

Aquesta maquinària s’utilitza per aplanar el camí i donar forma als circuits. 

2.1.2. Consum de matèries primeres 

L’abastament d’aigua es realitza mitjançant un pou legalitzat segons la concessió de 

l’Agència Catalana de l’Aigua núm. CC200800659, per a ús domèstic en el servei de bar. 

L’aigua extreta es tracta mitjançant una potabilitzadora situada al magatzem 1 i es canalitza 

fins a l’edifici del bar, on abasta la cuina, el vestuari i els serveis higiènics. 

Com a matèries primeres també s’utilitzen les terres situades en l’àmbit de l’activitat, que 

s’utilitzen per al manteniment de les instal·lacions: circuits, pàdoc i camins de servei. 

Tota l’energia consumida és elèctrica i arriba a les instal·lacions mitjançant un comptador 

contractat amb empresa subministradora. 

2.1.3. Emissions contaminants 

Les aigües residuals són assimilables a domèstiques, atès que provenen del servei de bar 

i de les cabines sanitàries. Aquestes aigües són canalitzades a la fossa sèptica que disposa 

de separador de greixos, filtre físic i tractament biològic. L’aigua neta s’aboca al medi per 

infiltració al sòl. Els fangs generats en el procés de depuració es tractaran mitjançant camió 

cisterna a la EDAR de Vallgorguina. 
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Imatge 19. Vista de l’arqueta de la fossa sèptica. Font: pròpia. 2018. 

L’aigua utilitzada en el reg dels circuits prové del pou i s’infiltra al sòl directament. 

Les aigües pluvials d’escorrentia no es troben canalitzades i s’infiltren al sòl amb 

abocament final a la riera de Vallgorguina. 

Les emissions a l’atmosfera corresponen a l’extracció de fums de la cuina del bar 

(emissions canalitzades) i als motors dels vehicles de manteniment i dels usuaris de 

l’activitat (emissions difuses). 

L’activitat esportiva de motocròs genera partícules en suspensió provocades per la pols 

que aixequen els vehicles, per aquest motiu cal regar periòdicament els circuits. 

Els residus generats per l’activitat i la seva generació estimada es mostren a la taula 

següent: 

Procés Descripció Codi CER Quantitat 
(Kg/any) 

Gestió 

Bar 

Paper i cartró 200101 100 Municipal 

Vidre 200102 500 Municipal 

Mescles de residus municipals 200301 100 Municipal 

Olis i greixos comestibles 200125 50 Municipal 

Residus biodegradables de cuines i 
restaurants 

200108 50 Municipal 

Tubs fluorescents 200121 0,5 Municipal 

Llots de fosses sèptiques 200304 50 EDAR 

Taller 

Olis sintètics de motor, de transmissió 
mecànica i lubricants 

130206 200 CATOR 

Pneumàtics fora d’ús 160103 100 SIGNUS 

Envasos que contenen substàncies 
perilloses 

150110 50 Municipal 

Bateries de plom 160601 100 Municipal 

Metalls 200140 300 Municipal 

Plàstics 200139 50 Municipal 
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La gestió municipal dels residus assimilables a domèstics es realitza mitjançant contenidors 

de recollida selectiva i la deixalleria municipal. Els residus d’olis de motor es gestionen a 

través del SIG CATOR i els pneumàtics fora d’ús es gestionen mitjançant el SIG SIGNUS. 

Els llots de fossa sèptica són recollits a través d’empresa especialitzada i gestionats a 

l’EDAR de Vallgorguina. 

Les emissions acústiques generades per l’activitat corresponen majoritàriament als 

vehicles que practiquen motocròs als circuits i a la megafonia de l’activitat. 

3. ANÀLISI D’ALTERNATIVES 

3.1. Estudi d’alternatives 

No s’han considerat alternatives a l’emplaçament de l’activitat. 

L’alternativa 0 suposaria mantenir l’activitat de restauració existent a la masia de Can 

Pradell de Baix i el manteniment dels antics conreus en desús. 

3.2. Descripció de la solució adoptada 

La solució adoptada on s’emplaça l’activitat es considera adequada pels motius següents: 

1. La finca de Can Pradell de Baix es troba classificada com a sòl no urbanitzable 

segons les Normes Subsidiàries (NNSS) de Vallgorguina, aprovades el 27 de juny 

de 1984, on l’activitat esportiva que s’hi practica n’és un ús admès (art. 117.1 i art. 

125.3). 

 

2. Els circuits de motocròs es troben assentats sobre antics camps de conreu, de 

manera que es respecta l’àmbit i el relleu existent, evitant la modificació de la zona 

boscosa i la riera que el travessa. Només cal modificar l’orografia dels circuits. A la 

imatge següent es mostra l’estat inicial de la finca: 
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Imatge 20. Planimetria ortofotogràfica de l’activitat. Font: ICC. 1986. 

 

3. L’activitat no afecta directament cap espai natural de protecció especial (ENPE), ni 

cap espai inclòs al Pla d’espais d’interès natural (PEIN) o Xarxa Natura 2000, així 

com cap altre espai d’interès específic catalogat per la Generalitat de Catalunya, 

com ara zones humides, boscos d’utilitat pública o camins ramaders. 

Can Pradell de Baix 
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Imatge 21. Proximitat als espais inclosos al PEIN. Font: ICC. 

 

4. L’activitat es troba emplaçada en una vall, afavorint un baix impacte acústic i 

paisatgístic de l’activitat. 

 

5. No existeixen nuclis de població propers a l’activitat, tot i que s’han identificat en un 

radi de 500 metres al voltant de l’activitat alguns habitatges aïllats: Can Morell, Cal 

Coix i Cal Xic Montasell. També s’ha identificat una activitat residencial turística: 

càmping Roquetes. A la imatge següent es mostra l’afectació de l’activitat en un radi 

de 500 m des del bar. 

PEIN i Xarxa Naura 2000 

Activitat 
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Imatge 22. Afectació sobre la població en un radi de 500 m. Font: ICC. 

 

4. INVENTARI AMBIENTAL 

4.1. Situació geogràfica 

L’àmbit d’estudi es troba situat a la finca de Can Pradell de Baix, al nord del terme 

municipal, al límit amb Sant Celoni. Es tracta d’una finca rústica de 5,25 ha situada a una 

altitud de 160 m, envoltada de massa forestal i per la carretera C-61. 

El terme municipal de Vallgorguina es troba situat a llevant de la comarca del Vallès 

Oriental, al límit amb la comarca del Maresme. Limita amb els municipis de Sant Celoni 

(NE), Santa Maria de Palautordera (NO), Vilalba Sasserra (O) i Sant Iscle de Vallalta, 

Arenys de Munt i Dosrius (S). 

El municipi de Vallgorguina s’emplaça entre la Serra del Corredor a ponent i la de 

Montnegre a llevant, i ocupa la vall i la conca de la riera de Vallgorguina i la seva principal 
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afluent riera de Tapioles, abraçant l’obaga de la carena de contacte entre les muntanyes 

del Montnegre i el Corredor pel punt de Collsacreu, entre pràcticament el santuari del 

Corredor i les carenes divisòries amb la vall d’Olzinelles. 

Tot el terme és, doncs, un ampli conjunt de sots i petites valls que van formant lentament 

la més grossa i central on trobem el principal nucli de població. 

4.2. Climatologia 

El clima del Vallès Oriental és diferent segons la zona degut a l’orografia del terreny, és 

Mediterrani Prelitoral Central a la plana del Vallès, Mediterrani Prelitoral Nord al massís del 

Montseny i al sud de l’altiplà del Moianès és Mediterrani Continental. La distribució de la 

precipitació és irregular, amb un total anual escàs exceptuant les parts més elevades on el 

total anual és abundant. Distingim dos règims pluviomètrics estacionals diferents, TPEH a 

la meitat oriental i TPHE a la meitat occidental de la comarca. 

Pel que fa al règim tèrmic, fora dels indrets de muntanya, els estius són calorosos i els 

hiverns són moderats. El període lliure de glaçades abasta tan sols 5 mesos, de maig a 

setembre. Cal destacar les freqüents inversions tèrmiques sobretot a l’hivern a la depressió 

del Vallès. 

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. Durant el període climàtic 2007-2016 s’han obtingut les dades que 

es mostren en climograma següent: 
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On: 

PPT: Precipitació mitjana mensual (mm) 
TXx: Temperatura màxima extrema mensual (ºC) 
TXm: Temperatura màxima mitjana mensual (ºC) 
TMm: Temperatura mitjana mensual (ºC) 
TNm: Temperatura mínima mitjana mensual (ºC) 
TNn: Temperatura mínima extrema mensual (ºC) 

Segons la classificació climàtica basada en l’índex d’humitat de Thornthwaite, el clima de 

Vallgorguina es classifica com a subhumit, amb una precipitació mitjana anual de 668,5 

mm i una temperatura mitjana anual de 13,7 ºC. 

4.3. Medi atmosfèric 

La zona d’estudi es troba inclosa a la zona de qualitat de l’aire de Comarques de Girona. 

No es disposa de les dades del darrer estudi de la qualitat de l’aire realitzat a Vallgorguina 

l’any 2017 per la Diputació de Barcelona, però segons les dades de l’estació de mesura 

situada a Sant Celoni, les darreres mesures disponibles es mostren a continuació: 

Contaminant Valor Qualitat 

Partícules en suspensió (PM10) < 36 µg/m³ Bona 

Ozó troposfèric (O3) < 81 µg/m³ Bona 

Diòxid de nitrogen (NO2) < 41 µg/m³ Bona 

Els focus emissors més propers a la zona d’estudi es troben a menys de 2 Km en línia recta 

en direcció NNE, i corresponen a diverses activitats extractives (Camp del pont, Can 

Lligada i Font d’en Pedro) i a una empresa química inclosa en el PRTR (Arkema Química). 
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Imatge 23. Focus emissors de contaminació atmosfèrica. Font: Visor SIG de la Generalitat de Catalunya. 

A partir de les dades mesurades a l’estació de Sant Celoni i tenint en compte l’orografia del 

terreny i els focus emissors propers, es pot considerar que la qualitat de l’aire al municipi 

de Vallgorguina és bona. 

4.4. Medi geològic 

4.4.1. Geologia i geomorfologia 

L’especial característica orogràfica de Vallgorguina és la disposició en forma de cubeta 

orientada a nord. 

El municipi està situat en els massissos del Montnegre i del Corredor, que s'emmarquen 

estructuralment dins de la Serralada costanera catalana o Catalànids, la qual limita al Nord 

amb la depressió del Vallès-Penedès i al Sud, amb la depressió litoral i el mar Mediterrani, 

mitjançant dues alineacions de falles orientades NE-SO, constituint un bloc aixecat dins els 

sistemes de graben i horst. 

Les serres litorals del Montnegre, Collserola, Costa Brava, Gavarres i Cap de Begur, amb 

la zona Axial Pirinenca i una part de la Serralada prelitoral catalana (escata encavalcant 

entre Capellades i la Garriga i el bloc Montseny-Guilleries), esdevenen els retalls 

actualment visibles de l'antiga Serralada herciniana. 
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Entre la vall de la Tordera i la riera d'Argentona la Serra del Montnegre i el Corredor està 

formada bàsicament per granitoides que presenten una alteració molt generalitzada. En 

aquesta part del territori aflora la base granítica travessada per roques filonianes, 

majoritàriament del Paleozoic, amb presència de materials esquistosos en la part alta del 

Montnegre. 

A les zones de les valls trobem materials dels Quaternari i Terciari, procedents de les 

planes al·luvials i dels dipòsits més moderns. 

El material geològic dominant a la zona d’estudi és el granitoides (Ggd) i una petita traça 

de roques de composició sienítica a monzonogàbrica (Fps). 

 

Imatge 24. Geologia de la zona d’estudi. Font: Mapa geològic comarcal del Vallès Oriental 1:50.000. ICC 

No existeix cap element d’interès geològic a la zona. 

4.4.2. Edafologia 

El massís del Montnegre i el Corredor està bàsicament format de sòls desenvolupats sobre 

materials granítics, metasedimentaris i detrítics quaternaris. Es tracta principalment de sòls 

silícics per la poca presència de carbonats a la zona. 
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El règim de temperatura dels sòls de la zona segons SSS (1975) és tèrmic a les zones més 

properes al litoral i mèsic a les parts més muntanyoses. El règim d'humitat, segons SSS 

(1975), és xèric. 

La textura moderadament grossa d'aquests sòls confereix una baixa capacitat de retenció 

d'aigua de drenatge que es manifesta amb períodes d'estrès hídric durant l'estiu. 

Els sòls dominants a la zona pertanyen als ordres entisols, inceptisols i alfisols (SSS 1975-

1989). 

a) Sòls desenvolupats sobre substrat granític 

Els granitoides en molts punts presenten un elevat estat de meteorització de la seva part 

superficial, cosa que dona com a resultat la formació del sauló, a partir del qual s'han format 

sòls profunds i joves que han permès el desenvolupament del recobriment boscós de pins 

i alzines i la implantació, des d'antic, de camps agrícoles, sobretot de vinyes, oliveres, 

garrofers i avellaners. El sauló ocupa una extensió majoritària i es concentra principalment 

a les zones de muntanya, als arenys (sorrals), a les valls i a les planes. La roca fresca o 

poc alterada també aflora en diversos indrets. 

Els sòls desenvolupats sobre els granitoides tenen una estructura simple i estan poc 

edafitzats, presenten un perfil de tipus A-C, format per sauló i directament a sobre per una 

capa d'acumulació de matèria orgànica. Aquests sòls són els que SSS (1975-1989) 

classifica dins de l'ordre dels entisòls i, segons el règim d'humitat xèric, es defineixen dins 

del grup xerortents. Se situen principalment en les zones de pendent on s'estableix un 

equilibri entre l'erosió i la creació de nou sòl. Aquest tipus de sòls són els que corresponen 

als regosòls, segons la classificació de FAO (1974-1989). 

En els llocs més planers i estables es donen processos d'edafització més favorables, la 

capacitat de concentrar matèria orgànica és major i es desenvolupen sòls més evolucionats 

de perfil A-Bw-C, amb un horitzó estructural Bw que mostra variacions estructurals i 

texturals com a conseqüència d'una moderada alteració. Aquests tipus de sòls 

desenvolupen un horitzó càmbic (d'alteració) donant lloc a la formació de sòls de l'ordre 

inceptisòl, segons la classificació SSS (1975-1989), concretament del grup xerochrepts, 

que corresponen als cambisols, segons la classificació de FAO (1974-1989). 

En les àrees de posicions geomorfològiques més estables es donen processos d'il·luviació 

d'argiles que percolen i s'acumulen en horitzons inferiors, anomenats argílics (Bt). Aquests 

sòls desenvolupen un perfil del tipus A-BW-Bt-C i es classifiquen, segons SSS (1975-1989) 
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dins de l'ordre alfisòls i del subordre xeralfs, que es corresponen amb els luvisols, segons 

FAO (1974-1989). Quan apareixen en vessants, poden erosionar-se parcialment de 

manera que els horitzons argílics poden aparèixer en superfície. 

b) Sòls desenvolupats sobre substrat metasedimentari 

Entenem que el substrat metasedimentari és el format pel conjunt de roques metamòrfiques 

paleozoiques que apareixen en forma de faixes a la zona. Aquestes roques apareixen a les 

zones de pendents més acusades i amb un recobriment vegetal escàs, format per brolles 

més o menys arbrades. Sota aquestes condicions edafològiques s'han desenvolupat sòls 

poc diferenciats i estructurats de perfil A-C-R, corresponents a xerortents. En algunes 

fondalades els sòls poden estar més ben desenvolupats i ser del tipus Xerocrepts. 

c) Sòls desenvolupats sobre substrat detrític quaternari 

L'origen de bona part dels sediments detrítics quaternaris prové de la disgregació dels 

granitoides, pel que el sòl que en deriva és molt semblant al que apareix sobre els 

substractes granítics. El perfil és poc evolucionat. Predominen els Entisols amb un horitzó 

superficial cultivat de tipus Ap-C. 

Els sòls sobre materials al·luvials i col·luvials es troben a les bases dels pendents, als fons 

de les valls i a les desembocadures de les rieres i a la Tordera, i a la major part de la plana 

del Maresme. Es tracta de materials transportats, molt sorrencs, amb una lleugera 

tendència àcida i un baix contingut en matèria orgànica. El perfil és poc evolucionat, malgrat 

s'hi puguin observar diverses capes de gruix i granulometria diferent. Actualment, aquests 

sòls corresponen a la major part de les superfícies de conreu. 

Als cons de dejecció amb pendent accentuat predominen els xerortents. A les planes 

al·luvials i litorals, hi ha xerofluvents de textura general francoarenós a grossa i mineralogia 

bàsicament quarsítica. Aquests sòls corresponen als fluvisols, segons FAO (1974-1989). 

4.4.3. Hidrogeologia 

Vallgorguina es troba propera a les grans formacions fluviodeltaiques litorals que 

representen aqüífers amb prou entitat per poder-los diferenciar. 

La zona d’estudi es troba inclosa en l’àrea hidrogeològica paleozoica i granítica de 

Collserola-Maresme, molt propera a l’àrea fluviodeltaica de la Tordera (N). 
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Imatge 25. Àrea hidrogeològica de la zona d’estudi. Font: Visualitzador de cartografia hidrogeològica. ICGC. 

A la finca hi ha pous legalitzats on l’extracció d’aigua es realitza de manera regulada i 

sostenible. El terme municipal de Vallgorguina no es troba inclòs com un municipi 

vulnerable per nitrats segons la normativa legal vigent. 

4.5. Hidrologia 

La xarxa de drenatge superficial presenta unes característiques determinades clarament 

per la geologia i la climatologia de la Serralada litoral en el sector del Maresme. Així, 

l'estructura geològica i la naturalesa litològica han configurat l'existència de petites conques 

de gran pendent i recorregut curt, recolzades sobre materials poc permeables en les zones 

de capçalera i permeables en la part baixa. El clima clarament mediterrani aporta a les 

rieres un règim estacional pluvial, és a dir, porten aigua o bé augmenten de cabal quan hi 

ha hagut pluges i, per tant, ho fan de forma irregular. 

L’eix fluvial principal a la zona d’estudi és la riera de Vallgorguina, que travessa el terme de 

nord a sud, desguassant a la riera de Trentapasses, afluent de la Tordera, després de 

recollir les aigües de la major part del terme. 

Aquesta riera s’origina a partir de la confluència de diversos cursos fluvials tributaris, entre 

els que destaquen les rieres de Collsacreu, de Can vilar, etc. Que a la vegada són 

alimentats per diferents sots. 
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Les rieres s'assequen a l'estiu i només a les parts altes del seu curs, en algunes, es manté 

l'aigua tot l'any. Actualment, la forta explotació d'aigua subterrània ha fet que les rieres 

portin menys cabal d'aigua i fins i tot la Tordera pot arribar quasi a assecar-se a l'estiu. 

L’emplaçament del circuit es troba fora de les àrees d’aqüífers protegits, tot i que molt 

proper al Tordera mitjà. També es troba fora de zona PEIN, Xarxa Natura 2000 i Zones 

Humides de l’Inventari. 

 

Imatge 26. Riera de Vallgorguina. Font: Visor SIG de la Generalitat de Catalunya. 

La riera de Vallgorguina voreja el circuit de motocròs per la vessant oest. És una tipologia 

de riera de muntanya mediterrània silícia i catalogada per la Xarxa Natura 2000. A la imatge 

següent es mostra el seu recorregut dins l’àmbit d’estudi i a continuació les fotografies 

preses en els punts indicats: 

Aqüífer protegit Tordera mitjà 

Riera de Vallgorguina  
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Imatge 27. Detall de la riera de Vallgorguina. Font: Visor SIG de la Generalitat de Catalunya. 

 

 
Imatge 28. Fotografia del punt 1. Font: pròpia. 2018. 

 
Imatge 29. Fotografia del punt 2. Font: pròpia. 2018. 
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Imatge 30. Fotografia del punt 3. Font: pròpia. 2018 

 

Imatge 31. Fotografia del punt 4. Font: pròpia. 2018. 

A partir de les imatges anteriors s’observa que no existeixen modificacions de la llera de la 

riera de Vallgorguina, ni afectacions sobre la vegetació que l’envolta. 

La zona d’estudi es troba dins de Zona de Policia de lleres públiques, una part més gran al 

marge dret i una altra al marge esquerre. Segons el Reglament de Domini Públic Hidràulic, 

RDPH, els marges dels terrenys que llinden amb les lleres públiques, com és el cas, estan 

subjectes a: 

- Una zona de servitud de 5 m d’amplada per a ús públic. 

- Una zona de policia de 100 m d’amplada on es condicionarà l’ús del sòl i de les 

activitats que s’hi desenvolupin. 

El camí de servei dels circuits dona compliment a la zona de servitud establerta al RDPH. 

Per què fa a la zona de servitud, queda lliure de construccions i és apte i practicable en tot 

moment, i caldrà demanar autorització per a les alteracions substancials del relleu del 

terreny, les extraccions d’àrids i les construccions de qualsevol tipus, ja tinguin un caràcter 

definitiu o provisional. 

Pel què fa a la inundabilitat, segons el PEF de la Tordera, una petita part del circuit es troba 

en zona inundable per a l’avinguda de 500 anys de període de retorn i una petita part es 

troba dins de sistema hídric. En cap d’aquestes dues zones no es preveu cap edificació 

que interfereixi en les avingudes. 
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4.6. Medi biològic 

4.6.1. Vegetació 

La situació geogràfica, el relleu i les variacions climàtiques entre els vessants interiors i els 

que miren al mar condicionen i donen diversitat a la vegetació que cobreix aquestes serres. 

La proximitat del mar, que proporciona un grau suplementari d'humitat ambiental, 

especialment a l'estiu, també afavoreix el desenvolupament d'una vegetació exuberant 

enriquida amb nombroses espècies de caràcter centreuropeu i, fins i tot, atlàntic. 

El terme municipal es troba influenciat pel conjunt dels massissos del Montnegre i el 

Corredor, en els quals hi ha un predomini dels boscos esclerofil·les d’alzines i suros amb 

presència més o menys abundants d’arbres caducifolis de caràcter submediterrani. I on hi 

circula aigua s’estableix una vegetació de ribera (vernedes, gatelledes, freixenedes i 

pollancres), tot i que en el terme ha estat substituïda per plantacions de plataners i 

pollancres. Amb la degradació d’aquests boscos s’estableix la bardissa, així com brolles de 

bruc i estepes en les zones de solell. 

 

Imatge 32. Hàbitats forestals de Catalunya. Font: Visor SIG de la 
Generalitat de Catalunya. 

 

 
En els alzinars presenta un estrat arbustiu abundant o significatiu d'arboç (Arbutus unedo), 

bruc boal (Erica arborea), així com estepa borrera (Cistus salviifolius) i marfull (Vibumum 

tinus); mentre que l’estrat herbaci i lianoide més abundant és la rogeta (Rubia peregrina). 

A l’àrea on es concentren les pinedes, podem trobar estrats arbustiu com l’estepa borrera 

(Cistus salviifolius), estepa negra (Cistus monspeliensis), bruc (Erica arborea), etc. 
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A la zona hi trobem dues espècies protegides: Ilex aquifolium (grèvol) i Isoetes duriei (isòet), 

presents a la vall de Vallgorguina. 

Els endemismes presents a la zona són comuns per a l’àmbit de Catalunya, però han estat 

identificades a la zona de Vallgorguina, com són Cardamine amara subsp. olotensis i 

Dianthus seguieri subsp. requienii. 

L’àmbit de la zona d’estudi no afecta cap dels hàbitats d’interès comunitari (HIC), però cal 

tenir present que la presència d’elements naturals es pot haver vist modificada pel circuit 

de motocròs. Tot i així, cal destacar en l’àmbit adjacent del circuit d’elements naturals 

rellevants, com són dos hàbitats d’interès comunitari, no prioritaris, lligat a alzinars i 

carrascars (codi 9340) i a pinedes mediterrànies (codi 91E0). Per altra banda, 900 metres 

riera amunt es troba un altre HIC, en aquest cas prioritari, representat per vernedes i altres 

boscos de ribera afins (Alno-Pandion). 

 

Imatge 33. Hàbitats d’interès comunitari. Font: Visor SIG de 
la Generalitat de Catalunya. 

 

 

D’acord amb l’inventari d’arbres monumentals de Catalunya, no existeix cap element 

protegit en l’àmbit de la zona d’estudi. 

El municipi de Vallgorguina no està declarat com a zona d’alt risc d’incendi, però l’activitat 

es troba inclosa en el perímetre de protecció prioritària (PPP) de les serres del Montnegre 

i el Corredor. 

4.6.2. Fauna 

Vallgorguina acull en una superfície relativament reduïda un nombre molt important 

d’espècies; fet vinculat a dues característiques fonamentals: per una banda, la continuïtat 

d'un espai forestal molt divers, fruit de I‘orografia i de l‘activitat humana i, per l’altra, la 
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disponibilitat estratègica d'aigua, que contribueix directament a la frondositat i diversitat de 

la vegetació. 

En aquestes contrades podem trobar especies característiques i que habiten en l’espai 

protegit del Montnegre i el Corredor degut a la seva proximitat. 

L’existència de masses forestals denses i ben conservades afavoreix la prosperitat de les 

especies de caràcter forestal. És el cas del senglar, el mamífer més gros d'aquestes serres, 

perfectament adaptat a la vida al bosc. Hi ha especies boscanes mediterrànies com la 

geneta, la rata cellarda, l’esquirol, l’astor, el picot verd, el gaig o la serp blanca; i d'altres, 

pròpies d'ambients centreeuropeus: el gorjablanc, el talpó roig, la becada o el liró gris. 

Destaca la presencia de la típica comunitat mediterrània de carnívors: gat mesquer, fagina, 

toixó i mostela. 

Les zones obertes, són especialment riques en fauna. Aquestes àrees són importants per 

als depredadors com ara l’àliga marcenca, l’aligot, la guilla, la serp verda i el llangardaix 

perquè hi troben els elements bàsics de la seva alimentació. 

Pel que fa a l’avifauna, cal tenir en compte que aquest espai se situa en una de les 

principals rutes migratòries d'ocells a la Mediterrània occidental, essent de gran interès per 

a fer-hi observacions durant les èpoques de pas. 

Els ambients humits, rieres i torrents constitueixen l’hàbitat on prospera una gran varietat 

d'invertebrats i amfibis. 

En l’àmbit on s'ubica aquest circuit es troben documentades, segons bases cartogràfiques 

consultades per aquest Departament, diverses especies de fauna protegida. Destaquen les 

espècies lligades a l’àmbit aquàtic de la riera de Vallgorguina, que travessa els dos àmbits 

del circuit, com són la llúdriga (Lutra lutra), la reineta (Hyla meridionalis), el gripau corredor 

(Bufo calamita), el tòtil (Alytes obstetricans), el tritó verd (Triturus marmoratus) i el gripau 

d'esperons (Pelobates cultripes). 

La llúdriga (Lutra lutra) té un Pla de Conservació vigent, tot i que aquest tram fluvial no és 

inclòs en el seu àmbit. Igualment cal tenir en consideració evitar afectacions, directes o 

indirectes, sobre la qualitat de l’hàbitat d'aquest mustèlid (sistema aquàtic), especialment 

pel que fa a la qualitat de les aigües pluvials que puguin transcórrer per la superfície del 

circuit, donat que cal garantir els requeriments ecològics necessaris per a la supervivència 

de l’espècie en la seva àrea de distribució actualment coneguda. 
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Altra fauna protegida present en l’àmbit d’estudi són la ratapinyada pipistrel·la nana 

(Pipistrellus pygmaeus), la sargantana roquera (Podarcis muralis), la serp d’esculapi 

(Elaphe longissima) i l’escarabat cérvol volant (Lucanus cervus). 

Atès que el circuit travessa la riera de Vallgorguina, on està documentada la llúdriga i altres 

especies de fauna protegida lligada a aquests ambients, cal tenir en compte evitar-ne 

qualsevol afectació. 

Propera a la zona d’estudi existeix una parcel·la de monitoratge de micromamífers o petits 

mamífers comuns (els insectívors i rosegadors més menuts, de menys de 150 g de pes) 

anomenada SEMICE. 

La parcel·la es troba situada a la riera de Vallgorguina, a uns 1,5 km del circuit de motocròs 

en línia recta. El bosc de ribera es troba força desnaturalitzat, doncs l’arbre dominant és el 

plataner (Platanus hybrida). Els sotabosc és molt pobre, amb un baix recobriment arbustiu 

i herbaci, i el terra és recobert d’un mantell bastant ample de fullaraca generada pels 

plataners. 

 

Imatge 34. Localització de l’estació de mostreig de petits mamífers. Font: SEMICE, Museu de Ciències 

Naturals de Granollers. 

En els darrers 10 anys de funcionament d’aquest projecte, majoritàriament s’han capturat 

ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus) i musaranya vulgar (crocidura russula). 
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4.7 Espais naturals 

L’activitat no afecta directament cap espai natural de protecció especial (ENPE), ni cap 

espai inclòs al Pla d’espais d’interès natural (PEIN) o Xarxa Natura 2000, així com cap altre 

espai d’interès específic catalogat per la Generalitat de Catalunya, com ara zones humides, 

boscos d’utilitat pública o camins ramaders. 

Malgrat això l’activitat es troba a menys de 150 m de l’espai inclòs al PEIN de les Serres 

de Montnegre-El Corredor i a la Xarxa Natura 2000 com a Serres del litoral septentrional, 

dins la categoria d’espais de muntanya litoral i catalogat com a zona d’especial conservació 

(ZEC). 

El tram del curs baix de la riera de la Tordera (3) és un connector fluvial de primer ordre 

que limita a l’oest amb el connector forestal de Serres Montnegre-Corredor. Aquest tram 

de la vall de Vallgorguina és un connector estratègic que permeabilitza els espais PEIN de 

Montnegre amb El Corredor. 

 

Imatge 35. Connectivitat ecològica. Font: Fitxes de les Zones Especials de Conservació de la Generalitat de 
Catalunya. Serres del litoral septentrional. 
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4.8. Paisatge 

Es disposa d’un Estudi d’impacte i integració paisatgístic realitzat el novembre de 2009. LA 

valoració del paisatge existent i la valoració de la qualitat paisatgística s’han extret d’aquest 

estudi. 

4.8.1. Valoració del paisatge existent 

En general el paisatge de l’àmbit d’estudi en sí mateix no presenta cap particularitat 

destacable, a nivell d’elements naturals. 

Cal indicar que la reduïda superfície de l’àmbit d’actuació, i el fet que està encaixada en 

una vall envoltada de densa massa forestal, fa que aquesta resulti imperceptible des 

d’emplaçaments llunyans. Per tant, atès el tancament del fons de la vall no permet disposar 

de conques visuals àmplies. 

La massa forestal que envolta la zona d’estudi, junt amb plantacions de pollancres i 

plataners situades al voltant de la riera de Vallgorguina, distorsionen molt la visibilitat 

respecte els possibles observadors de la vessant est, vessant més perceptible, i la nul·la 

visibilitat des de qualsevol altre vessant. 

La textura dominant, en l‘entorn més immediat del circuit, abasta zones forestals (textura 

grollera) i en molta menys proporció, zones agrícoles, localitzades a la part sud de la finca 

seguint la carretera C-61 i altres activitats econòmiques, com és un càmping Roquetes, 

situat a l’est del circuit. Si bé, a la finca la textura dominant és el moviment de terres, com 

a conseqüència del dibuix del traçat del circuit de motocròs. 

La zona d'actuació presenta un valor paisatgístic poc elevat a diversos nivells: 

En primer lloc, els valors naturals i ecològics del paisatge que fan referencia als factors o 

elements que determinen la qualitat del medi natural. En aquest sentit, l’acció de l’home al 

llarg del temps ha fet que la finca Can Pradell de Baix presenti pocs nivells de biodiversitat 

i de qualitat paisatgística, degut a que s'ha passat d'un mosaic agrícola a un mosaic 

d'activitat esportiva, amb pèrdua de sol edàfic pels moviments de terra del circuit de 

motocròs. Tot el contrari, de les zones annexes a la finca, sobretot a les zones boscoses, 

on la biodiversitat i qualitat paisatgística és molt important. 
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Imatge 36. Paisatge de l’entorn de l’activitat. Font: ICC. 

Cal remarcar la proximitat d'espais de protecció (PEIN Montnegre - el Corredor i el 

Montseny), fet que propicia que l’àrea d'estudi sigui considerada una zona d’interès per a 

la connectivitat ecològica. 

En segon lloc, pel que fa als valors estètics, aquests es relacionen amb la capacitat que té 

un paisatge per transmetre un determinat sentiment de bellesa, en funció del significat i 

apreciació cultural que ha adquirit al llarg de la historia, així com del valor intrínsec en funció 

del color, la diversitat, la forma, les proporcions, l’escala, la textura i la unitat deis elements 

que formen el paisatge. Així podem destacar l’edificació de Can Pradell de Baix, masia del 

segle XIV amb una arquitectura típicament rural que ha estat declarada edificació de 

protecció municipal. 

Però si ens centrem en el circuit de motocròs, el seu valor estètic es pot considerar baix, ja 

que trenca el cromatisme i textura del paisatge limítrof. 
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Imatge 37. Detall del paisatge en el circuit 1. Font: 
pròpia. 2018. 

 

Imatge 38. Detall del paisatge en el circuit 2. Font: 
pròpia. 2018 

En tercer lloc, els valors productius, que estan relacionats amb la capacitat del paisatge per 

proporcionar uns beneficis econòmics. Sens dubte, el circuit de motocròs aporta un valor 

afegit a l’activitat que s’estava desenvolupant a la masia de Can Pradell de Baix, que era 

la de restauració. Ambdues estan relacionades. 

I per últim, les valors històrics, corresponent a la petjada que l’ésser humà ha deixat al llarg 

de la història en el paisatge. La masia de la finca, per sí sola presenten un valor hist`rotic 

indubtable i documentat amb escrits del segle XIV. 

4.8.2. Qualitat paisatgística 

En general, el paisatge de la zona d’estudi es caracteritza per una cert grau de fragmentació 

respecte al seu entorn. 

Com a conclusió de l’Estudi d’impacte i integració paisatgístic realitzat anteriorment, vist 

l’anàlisi de visibilitat, els components existents i valors paisatgístics de la finca i el seu 

entorn, es determina que el circuit de motocròs disminueix la qualitat paisatgística de forma 

molt puntual respecte de l’entorn. 

Altrament, no es pot qualificar l’emplaçament com un lloc de grans qualitats paisatgístiques, 

perquè intrínsecament el paisatge no té cap qualitat destacable. No hi ha grans penya-

segats, ni cursos fluvials importants, no hi ha formacions geològiques excepcionals, ni 

formacions florístiques d’especial rellevància, etc. La vista del circuit tampoc és destacable, 

ja que es limita a una successió de serres que tanquen el conjunt del Montnegre i el 

Corredor. 
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4.9. Patrimoni cultural 

A la zona de Vallgorguina abunden els dòlmens megalítics i les masies històriques. 

D’acord amb l’Inventari de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya i l’Inventari 

de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, no hi ha cap jaciment arqueològic ni paleontològic 

ni cap element arquitectònic conegut que quedi afectat per l’activitat. 

No obstant això, la masia de Can Pradell de Baix, originària del segle XIV, consta 

inventariada amb el número 29.602, i es troba declarada com a Bé Cultural d’Interès Local 

(BCIL) d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. 

 

Imatge 39. Detall de la masia de Can Pradell de Baix. Font: Viquipèdia. 2017. 

4.10. Medi antròpic 

El municipi de Vallgorguina ocupa una extensió de 22,13 ha i segons el padró d’habitants 

municipal hi ha censats 2.789 habitants. 

La finca de Can Pradell de Baix voreja la carretera C-61 que connecta Arenys de Mar amb 

Sant Celoni i passa per Vallgorguina. Aquesta carretera és molt transitada, amb una 

intensitat mitjana diària (IMD) de 18.609 vehicles (Font: Direcció General de Carreteres -

DPTOP- 2005). 

L'activitat econòmica tradicional es basava l'explotació del bosc i una agricultura de petites 

extensions de vinya, ara pràcticament desapareguda, així com el cultiu de cereals i 

farratges. Respecte al treball al bosc, omnipresent en l’actualitat a causa de l’abandó de 

molts conreus, consistia a fer llenya, feixines pels forns, carbó, rodells per a cèrcols de 

bota, etc., però, sobretot, a pelar sureres. 

L'aprofitament de les pinyes de pi pinyer: actualment, encara es manté. 

Les plantacions de ribera (pollancres i plàtans) i reforestacions amb coníferes (pi insignis i 

pinastre) són aprofitaments forestals que encara es mantenen i han ocupat bona part dels 

camps de conreu abandonats i fons de valls. 



MOTO CLUB SANT CELONI, SL 

  

ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

 

Pàgina 36 de 63 
 

Pel que fa a l'agricultura, es conserven actius només alguns dels centenars de masos 

dispersos pel Montnegre i el Corredor. Si bé a l'època de la vinya, els conreus ocuparen 

grans extensions de terreny, especialment als vessants marítims de la serralada, avui 

solament es conserven petites clapes de camps i pastures com a testimoni d'una activitat 

poc viable econòmicament en zones de muntanya. 

Alguns del masos abandonats han estat recuperats en els darrers anys com a primeres o 

segones residències, desvinculades de l'activitat agrària. D'altres, han estat reconvertits, 

per a cobrir la creixent demanda de serveis turístics, educatius i de lleure, en restaurants, 

residències de turisme rural, equipaments pedagògics, cases de colònies, etc. 

Vallgorguina ha realitzat diverses actuacions per millorar, mantenir i potenciar la xarxa de 

camins del municipi, amb l’objectiu d’aconseguir atraure el turisme familiar interessat en els 

valors naturals i culturals, fomentant el creixement econòmic sostenible. 

En aquest sentit, el municipi s’ha adherit a la ruta de senderisme i btt de la Tordera i riera 

d’Arbúcies, coneguda com a Tourdera. En aquesta zona la ruta connecta els municipis de 

Sant Celoni i Vallgorguina. 

Aquest camí travessa l’activitat resseguint la riera de Vallgorguina. A la imatge següent es 

mostra el seu recorregut en la zona d’estudi. 

 

Imatge 40. Itinerari de la ruta Tourdera. Font: Consell Comarcal de La Selva. 2018. 
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L’activitat afecta al tram entre Vallgorguina i Sant Celoni, que al seu pas pel circuit es troba 

degudament senyalitzada i delimitada, tal com es mostra a les imatges següents. 

 

Imatge 41. Delimitació de l’àmbit de l’activitat. Font: 
pròpia. 2018. 

 

Imatge 42. Senyalització a l’interior de l’activitat. 
Font: pròpia. 2018. 

5. IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ D’IMPACTES 

S’han identificat les interaccions existents entre les activitats o elements de l’activitat 

esportiva generadors d’impacte i aquells elements del medi receptor susceptibles de rebre 

impactes. 

El funcionament de l’activitat pot produir una sèrie de pertorbacions que incideixen 

directament o indirecta sobre les variables ambientals intrínseques a l’àrea d’influència del 

circuit de motocròs. S’han determinat els impactes sobre els medis exposats en l’inventari 

ambiental. 

Els impactes ambientals són el resultant de la interacció entre els elements generadors i 

els receptors, a través d’un o més dels distints mecanismes que es poden donar entre ells, 

és a dir, els elements generadors d’impactes interacciones amb els receptors a través d’una 

sèrie de mecanismes sobre un àmbit espacial, en general reduït. 

Els impactes identificats es caracteritzen en funció del seu efecte: 

• Efecte notable (A) 

• Efecte mínim (A1): és aquell que es pot demostrar que no és notable. 

• Efecte positiu (B): aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica i científica 

com per la població en general, en el context d'una anàlisi completa dels costos i 

beneficis genèrics de l’avaluació contemplada. 
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• Efecte negatiu (B1): aquell que es tradueix en pèrdua de valor naturalístic, estètic-

cultural, paisatgístic, de productivitat ecològica, o en l’augment dels perjudicis 

derivats de la contaminació, de l’erosió o colmatació i demés riscos ambientals en 

discordança amb l’estructura ecològica-geogràfica, el caràcter i la personalitat d'una 

localitat determinada. 

• Efecte directe (e): aquell que té una incidència immediata en qualsevol aspecte 

ambiental. 

• Efecte indirecte o secundari (e1): aquell que suposa una incidència immediata 

respecte a la interdependència, o en general, respecte a la relació d'un sector 

ambiental amb un altre. 

• Efecte simple (D): aquell que es manifesta sobre un sol component ambiental, o 

que la seva forma d'acció és individualitzada, sense conseqüències a la inducció de 

nous efectes, ni en la de la seva acumulació, ni en la de la seva sinergia. 

• Efecte acumulatiu (D1): aquell que al perllongar-se en el temps l’acció de l’agent 

inductor, incrementa progressivament la seva gravetat, al mancar de mecanismes 

d'eliminació amb efectivitat temporal similar a la de l’increment de l’agent causant 

del dany. 

• Efecte sinèrgic (D2): aquell que es produeix quan l’efecte global de la presencia 

simultània de diferents agents suposa una incidència ambiental major que l’efecte 

suma de les incidències individuals contemplades aïlladament. Tanmateix, s'inclou 

en aquest tipus aquell efecte en el que la seva forma d'acció indueix en el temps 

l’aparició d'altres nous. 

• Efecte a curt, mig i llarg termini (El; E2; E3): aquell en que la seva incidència pot 

manifestar-se respectivament, dins del temps compres en un cicle anual, abans de 

cinc anys, o en un període superior. 

• Efecte permanent (F): aquell que suposa una alteració indefinida en el temps de 

factors d'acció predominat a l’estructura o a la funció dels sistemes de relacions 

ecològiques o ambientals presents en el lloc. 

• Efecte temporal (F1): aquell que suposa alteració no permanent en el temps, amb 

un termini temporal de manifestació que pugui estimar-se o determinar-se. 

• Efecte reversible (G): aquell en el que l’alteració que suposa pot eliminar-se o bé 

per l’acció natural o bé per l’acció humana, així com aquell en que l’alteració que 

suposa pot ser reemplaçable. 
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• Efecte irreversible (G1): aquell que es manifesta de forma imprevisible en el temps 

i en que és precís avaluar les seves alteracions en funció d'una probabilitat 

d’ocurrència, sobretot en aquelles circumstàncies no periòdiques ni contínues però 

de gravetat excepcional. 

• Recuperable (H) 

• Irrecuperable (H1) 

• Periòdic (1) 

• D'aparició Irregular (11) 

• Efecte continu (J): aquell que es manifesta com una transformació constant en el 

temps, acumulada o no. 

• Efecte discontinu (J1): aquell que es manifesta a través d'alteracions regulars o 

intermitents en la seva permanencia. 

• Localitzat (K) 

• Extensiu (K1) 

• Proper a l’Origen (L) 

• Llunyà a l’Origen (L1) 

• Són necessaris mesures correctores (NM) 

• Són necessaris estudis (NE) 

L’avaluació dels impactes identificats es determina en funció de la seva gravetat, d’acord 

amb la classificació següent: 

• Impacte crític (CR): aquell de magnitud superior a l’acceptable i que suposa una 

pèrdua permanent, sense recuperació possible de les condicions ambientals 

inicials, fins i tot amb l’adopció de mesures correctores. 

• Impacte sever (S): aquell en el que la recuperació de les condicions ambientals del 

medi exigeix l’adequació de mesures correctores i en el que la recuperació del medi, 

tot i aquestes mesures, requereix un període de temps considerable. 

• Impacte moderat (M): aquell en el que la recuperació de les condicions ambientals 

no precisa mesures correctores intensives i en el que es requereix un cert temps 

per a la recuperació de les condicions ambientals inicials. 

• Impacte compatible (C): aquell de recuperació immediata i que no precisa 

mesures correctores. 
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Per avaluar els impactes generats per l’activitat, s’ha desenvolupat una matriu d’impactes 

que es presenta a continuació: 

Medi receptor Descripció de l’impacte Caracterització Avaluació 

Atmosfera 

1 Formació de pols 
A1, B1, C, D, 

E1, F1, G, H, I, 
J1, K, L, NM 

C 

2 
Emissions directes de la sortida de fums 
de la cuina 

A1, B1, C, D, 
E1, F1, G, H, I, 

J1, K, L, NM 
C 

3 
Emissions difuses dels motors dels 
vehicles 

A1, B1, C, D, 
E1, F1, G, H, I, 

J1, K, L 
C 

Geologia 4 
Moviments de terres per al manteniment 
dels circuits 

A1, B1, C, D1, 
E1, F1, G, H, I, 

J1, K, L 
M 

Edafologia 

5 Erosió del sòl en els circuits 
A1, B1, C1, D1, 
E1, F1, G, H, I, 

J1, K, L, NM 
M 

6 Vessaments d’olis de motor 
A1, B1, C1, D1, 
E1, F1, G, H, I, 

J1, K, L, NM 
M 

Hidrogeologia 7 Consum d’aigües subterrànies (pou) 
A1, B1, C1, D, 
E1, F1, G, H, I, 

J1, K, L 
C 

Hidrologia 

8 
Abocament d’aigües residuals (fossa 
sèptica) 

A1, B1, C1, D, 
E1, F1, G, H, I, 

J1, K, L, NM 
C 

9 
Afectació de la zona de policia de lleres 
públiques 

A1, B1, C, D, 
E1, F1, G, H, I, 

J1, K, L, NM 
C 

10 
Aportacions de terres per escorrentia a la 
riera de Vallgorguina  

A1, B1, C1, D1, 
E2, F, G, H, I1, 

J, K1, L, NM 
M 

Vegetació 

11 
Canvi d’ús agrícola a ús esportiu amb 
vehicles de motor 

A1, B1, C1, D, 
E1, F1, G, H, I, 

J1, K, L 
C 

12 Formació de pols 
A1, B1, C, D, 

E1, F1, G, H, I, 
J1, K, L, NM 

C 

13 Afectacions sobre la vegetació de l’entorn 
A1, B1, C, D, 

E1, F1, G, H, I, 
J1, K, L 

C 

14 
Actuacions de prevenció d’incendis 
forestals 

A1, B1, C1, D, 
E1, F1, G, H, I, 

J1, K, L, NM 
C 

Fauna 

15 
Afectacions per soroll que interfereixen en 
la comunicació de les aus 

A1, B1, C, D, 
E1, F1, G, H, I, 

J1, K, L 
C 

16 Afectacions per alteració de l’hàbitat 
A1, B1, C, D1, 
E1, F1, G, H, I, 

J1, K, L, NM 
C 

17 
Afectacions per l’increment de la presència 
humana 

A1, B1, C1, D, 
E1, F1, G, H, I, 

J1, K, L 
C 

Espais 
naturals 

18 
Afectacions sobre el connector fluvial de la 
riera de Vallgorguina 

A1, B1, C, D, 
E1, F1, G, H, I, 

J1, K, L 
C 
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Medi receptor Descripció de l’impacte Caracterització Avaluació 

Paisatge 19 Disminució de la qualitat del paisatge 
A1, B1, C, D, 

E1, F1, G, H, I, 
J1, K, L, NM 

M 

Patrimoni 20 
Descoberta de restes arqueològiques i/o 
peleontològiques 

A1, B1, C, D, 
E1, F1, G, H, I, 

J1, K, L 
C 

Medi antròpic 

21 
Accés de vehicles procedents de la 
carretera C-61 

A1, B, C, D, E1, 
F1, G, H, I, J1, 

K, L 
C 

22 
Accidents durant l’ús del circuit de 
motocròs 

A1, B1, C1, D, 
E1, F1, G, H, I, 

J1, K, L, NM 
M 

23 Incendi de vehicles 
A1, B1, C1, D, 
E1, F1, G, H, I, 

J1, K, L, NM 
M 

24 
Manteniment de la senyalització del camí 
de la Tourdera 

A1, B, C, D, E1, 
F1, G, H, I, J1, 

K, L 
C 

25 Generació de residus propis de l’activitat 
A1, B1, C, D, 

E1, F1, G, H, I, 
J1, K, L, NM 

C 

26 Afectacions per soroll sobre els veïns 
A1, B1, C, D, 

E1, F1, G, H, I, 
J1, K, L, NM 

M 

27 lncrement de la presència humana 
A1, B, C1, D2, 

E2, F1, G, H, I1, 
J, K1, L1 

C 

Considerant tots els valors naturals, ambientals, paisatgístics, culturals, etc. que 

caracteritzen la zona i les àrees veïnes, s’han analitzat els impactes relacionats amb el 

circuit de motocròs amb servei de bar en tots el àmbits. 

A partir de l’anàlisi realitzat, la major part dels impactes generats amb la implantació i 

explotació de l’activitat esportiva s’han considerat compatibles. 

La compatibilitat de la major part dels impactes es deu a les característiques temporals i 

reversibles dels mateixos. Al finalitzar l’explotació de l’activitat, el retorn als valors anteriors 

es podrien recuperar en molt poc temps. 

En conclusió, es pot afirmar que els impactes relacionats amb l’activitat NO AFECTEN de 

forma significativa l’entorn de la zona. 

L’avaluació global és que l’activitat és COMPATIBLE amb el seu entorn, tot i això, 

s’estableixen unes mesures a aplicar per minimitzar els efectes dels impactes identificats. 
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6. MESURES ESTABLERTES 

Les mesures proposades per tal de prevenir, reduir, eliminar o compensar els efectes 

ambientals negatius de l’activitat de motocròs amb servei de bar, es mostren a la taula 

següent: 

Descripció de l’impacte Avaluació 
impacte 

Mesures a aplicar 

1 Formació de pols C Regar els circuits periòdicament. 

2 
Emissions directes de la sortida de 
fums de la cuina 

C 
Instal·lació d’un filtre de greixos a 
l’extractor de fums. 

3 
Emissions difuses dels motors dels 
vehicles 

C No s’apliquen mesures. 

4 
Moviments de terres per al 
manteniment dels circuits 

M 
S’utilitzen els propis abassegaments 
de terra dels circuits. No s’extreuen 
terres de la llera. 

5 Erosió del sòl en els circuits M 

Actuacions periòdiques 
d’aplanament amb retroexcavadora. 
No es realitzen aportacions de 
material. 

6 Vessaments d’olis de motor M 
Actuacions de vigilància i recollida de 
vessaments amb pala i cubell. 

7 Consum d’aigües subterrànies (pou) C 
Control de consum mitjançant 
comptador. 

8 
Abocament d’aigües residuals (fossa 
sèptica) 

C Neteja anual dels llots generats. 

9 
Afectació de la zona de policia de 
lleres públiques 

C Compliment del RDPH. 

10 
Aportacions de terres per escorrentia 
a la riera de Vallgorguina  

M 
Establiment d’una mota de protecció 
per afavorir la regeneració vegetal 
del marge del curs fluvial. 

11 
Canvi d’ús agrícola a ús esportiu 
amb vehicles de motor 

C No s’apliquen mesures. 

12 Formació de pols C Regar els circuits periòdicament. 

13 
Afectacions sobre la vegetació de 
l’entorn 

C No s’apliquen mesures. 

14 
Actuacions de prevenció d’incendis 
forestals 

C Aplicació de la legislació vigent. 

15 
Afectacions per soroll que 
interfereixen en la comunicació de 
les aus 

C No s’apliquen mesures. 

16 Afectacions per alteració de l’hàbitat C No s’apliquen mesures. 

17 
Afectacions per l’increment de la 
presència humana 

C 
Delimitació de les zones d’accés al 
públic. 

18 
Afectacions sobre el connector fluvial 
de la riera de Vallgorguina 

C 
Establiment d’una mota de protecció 
per afavorir la regeneració vegetal 
del marge del curs fluvial. 

19 Disminució de la qualitat del paisatge M 
Instal·lació de mallat amb tela opaca 
i de color verda en el punt més 
sensible de la conca visual del circuit 

20 
Descoberta de restes 
arqueològiques i/o peleontològiques 

C 
En el cas que es realitzin, s’avisarà 
als serveis tècnics de l’administració. 
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Descripció de l’impacte Avaluació 
impacte 

Mesures a aplicar 

21 
Accés de vehicles procedents de la 
carretera C-61 

C 
Manteniment de l’accés lliure 
d’obstacles i ben senyalitzat. 

22 
Accidents durant l’ús del circuit de 
motocròs 

M 

Disposar d’un camí de servei per 
evacuar els ferits i d’una cabina 
d’atenció mèdica per a primers 
auxilis. 

23 Incendi de vehicles M 
Disposar d’extintors i d’un equip 
autònom de bombeig d’aigua amb 
una cuba per a l’extinció d’incendis. 

24 
Manteniment de la senyalització del 
camí de la Tourdera 

C 
Mantenir net i lliure d’obstacles el 
camí al seu pas per l’activitat. 

25 
Generació de residus propis de 
l’activitat 

C 
Separar, emmagatzemar i recollir 
correctament els residus generats. 

26 Afectacions per soroll sobre els veïns M 
No s’apliquen mesures. L’activitat 
només es desenvolupa en horari 
diürn. 

27 Increment de la presència humana C 
Control d’accés mitjançant barrera. 
Roman tancada quan no hi ha 
activitat. 

No s’ha considerat l’aplicació de mesures compensatòries atès que els impactes són 

majoritàriament compatibles o moderats. 

9. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 

Durant la fase de funcionament de l’activitat s’aplicarà un Pla de Vigilància Ambiental 

(PVA) per tal d’aconseguir els criteris i els objectius ambientals contemplats en l’estudi 

d’impacte ambiental. 

La funció del PVA és garantir el compliment de les indicacions i mesures proposades 

contingudes en el present estudi. 

El programa de vigilància ambiental (PVI) té per objectiu l’avaluació i control dels impactes 

identificats, així com el control de l’aplicació de les mesures de minimització proposades. 

Els objectius del pla de vigilància ambiental són: 

• Determinar les operacions de vigilància, especificant el sistema de control a 

utilitzar, la freqüència i el moment d’aplicació. 

• Localitzar en l’espai i en el temps els diferents impactes. 

• Seleccionar indicadors fàcilment mesurables i representatius. 

• Dissenyar un sistema de recollida de dades i un arxiu dels diferents controls que 

s’efectuïn en el desenvolupament de l’obra durant l’activitat, que permeti establir 

una avaluació continuada de les mesures de correcció ambiental. 

• Comprovació de que s’assoleixen les condicions ambientals exigides. 
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• Modificació de l’avaluació dels impactes i de les mesures correctores, en cas que 

sigui necessari. 

S’estableixen les següents funcions durant el desenvolupament del PVA: 

• L’execució dels sistema de control proposat, amb la freqüència i en els llocs 

proposats. 

• La recollida, emmagatzematge i tractament de dades dels controls efectuats, 

determinant els criteris d’acceptació. 

• L’anàlisi dels resultats i la verificació del compliment dels objectius de qualitat 

ambiental exigits. 

• La identificació dels impactes ambientals que es puguin produir i l’avaluació de la 

seva magnitud així com, la valoració de l’eficàcia de les mesures correctores, 

recomanades i compensatòries. 

• La proposta de canvis de les mesures o del PVA si és necessari. 

Ús de maquinaria i zones de servei 

• Delimitació de les zones de trànsit i de maniobra dels vehicles i la maquinària. Es 

senyalitzaran tots els recorreguts amb tanques i senyals. 

• Delimitació de les zones d’estacionament i manteniment de la maquinària en espais 

localitzats dintre de la zona, i en punts sense desnivell. La delimitació es realitzarà 

amb tanca perimetral o qualsevol altre sistema que delimiti clarament l’espai. 

• Realitzar el manteniment de la maquinària en espais impermeabilitzats per tal 

d’evitar incidències desfavorables derivades de les operacions de neteja i 

manteniment, i evitar vessaments i pèrdues de combustibles i olis. 

• Supervisió dels processos de manteniment (canvi d’olis o similar) i neteja de la 

maquinària, i control del destí final de les substàncies resultants. 

• Seguiment de les activitats que generin una elevada quantitat de pols, per 

supervisar el reg de la zona i evitar afectacions a persones i al medi. 

• Control dels nivells de soroll segons límits establerts. 

• Supervisió i control del correcte estat de la senyalització del camí de la Tourdera. 

• Es mantindrà la zona de policia de llera pública (100 m) lliure d’edificacions. 

• Es mantindrà una mota a cada marge de la riera de Vallgorguina per evitar l’erosió 

del sòl i la colmatació de sediments a la riera. 
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Vegetació 

• Delimitar el marge de la riera de Vallgorguina per mantenir una zona de protecció, 

amb la finalitat de no afectar el curs fluvial ni la fauna que l’utilitza com a connector 

biològic. 

• Control i supervisió de les espècies arbòries i arbustives existents, que no es podran 

malmetre ni es podran modificar sense autorització expressa de l’ACA. 

• Control i supervisió de les actuacions en matèria de prevenció d’incendis forestals. 

Contaminació acústica 

A causa de la tipologia de l’activitat esportiva de motocròs, no es pot evitar la contaminació 

acústica a causa del funcionament dels vehicles de motor. 

En la següent taula es detalla el nivell de soroll esperat i la seva repercussió a l'exterior, 

segons dades aportades per l’estudi d’impacte acústic realitzat el 10 de juny de 2018: 

Punt Zona de mesura Compliment normatiu 

1 Exterior – B2 60 db (A) 

• Es realitzaran les mesures acústiques de l’activitat durant la revisió periòdica de la 

llicència d’activitats. 

Impacte visual i paisatgístic 

• Supervisió i manteniment de les mesures de minimització de l’impacte paisatgístic. 

Especialment el mallat amb tela opaca de color verd situada vora la carretera C-61. 

• Seguiment i control de les mesures de prevenció de la contaminació lluminosa. 

Explotació de l’activitat 

• En el cas que es duguin a terme modificacions del circuit, mitjançant alguns 

moviments de terres, caldrà preveure mesures per evitar o minimitzar l’afectació de 

la riera de Vallgorguina i les zones boscoses adjacents. 

• Durant les operacions de moviment de terres, en el cas de descoberta de jaciments 

arqueològics i/o paleontològics es donarà avís a l’administració pública. 

• Es portarà un registre del consum d’aigua del pou. 

• Es durà un registre dels consums elèctrics. 

• Es realitzaran campanyes periòdiques de control de plagues per evitar la 

proliferació d’insectes, rosegadors i altres espècies paràsits. 
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Contaminació atmosfèrica 

• Es produirà contaminació atmosfèrica per gasos de combustió dels vehicles i la 

maquinaria. Però no es poden quantificar ni controlar. 

• L’extractor de fums de la cuina es mantindrà net i s’utilitzarà sempre que es faci ús 

de la cuina, per tal d’evitar la contaminació a través de la xemeneia de la cuina. 

• Seguiment de les motos que generin una gran quantitat de fums, per requerir el 

correcte manteniment i evitar la contaminació atmosfèrica. 

Abocament d’aigües residuals 

• Es portarà un registre de les neteges periòdiques de la fossa sèptica. 

• L’aigua procedent de la pluja s’escorre lliurement fins a la riera de Vallgorguina. Es 

portarà un control de l’acumulació de sorres en la llera de la riera. 

Accidents 

El disseny del circuit està realitzat per disposar d’un camí de servei per atendre ferits en 

cas d’accident i per retirar els vehicles avariats al circuit. 

• En cas d’accident lleu s’atendrà el ferit a les dependències mèdiques de l’activitat. 

En el cas d’accident greu es proporcionarà un espai lliure per a l’evacuació per mitjà 

dels serveis d’emergències mèdiques. 

• En el cas d’avaria o incendi, es disposa d’extintors tipus ABC per a la seva extinció. 

Si fos necessari, el tractor equipat amb cuba d’aigua s’aproparà al lloc de l’incident 

per a les tasques d’extinció necessàries. Posteriorment es realitzarà la neteja de 

l’espai. 

• En cas de fallada elèctrica durant un incendi, s’activarà el motor autònom de la 

bomba d’aigua per dotar la cuba dels medis necessaris per a la seva extinció. 

Residus 

• Control i supervisió de la correcta separació dels residus i el seu emmagatzematge. 

• Es portarà un registre per al control de la correcta gestió dels residus generats. 
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10. ESTUDI D’IMPACTE ACÚSTIC 

L’objectiu de l’estudi acústic és determinar el nivell acústic d’avaluació de la immissió 

sonora produïda pel desenvolupament habitual de l’activitat sobre el receptor sensible, amb 

la finalitat de comparar-lo amb els nivells límit d’immissió establerts en l’Ordenança 

municipal reguladora de la contaminació per soroll de Vallgorguina, normativa adaptada al 

Decret 176/2009 que modifica els Annexos de la Llei 16/2002, de protecció contra la 

contaminació acústica, i així efectuar la pertinent declaració de conformitat, o no 

compliment, de les exigències establertes en la normativa d’aplicació, segons petició dels 

serveis tècnics municipals. 

Per tal de dur a terme l’informe acústic s’ha tingut en compte l’horari, el règim de 

funcionament de l’establiment i de les possibles fonts de soroll pertanyents a l’activitat; el 

període en què aquestes darreres poden causar més molèsties; així com l’existència 

d’altres fonts de soroll properes no vinculades però que hagin pogut contribuir als nivells 

d’emissió i d’immissió de soroll corresponents. 

Per tant, s’han aplicat els següents límits segons l’Annex 3 de l’Ordenança municipal: 

 

En tot cas, el conjunt dels emissors acústics han de complir amb els objectius de qualitat 

acústica previstos a l’Ordenança municipal: 
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Les fonts sonores identificades es troben situades en espais específics a la intempèrie pel 

que representa a la majoria de les instal·lacions, essent principalment les següents:  

• Música d’ambient a través dels 2 altaveus de la zona de bar. 

• Megàfon de pistes. 

• Usuaris amb motocicletes de gran cilindrada, que ocupen la pista central. 

• Usuaris amb motocicletes de petita cilindrada, que ocupen la pista d’infants. 

El tipus de soroll avaluat es considera així doncs de tipus variable donat el gran marge de 

variabilitat dels nivells equivalents sonors detectats als receptors sensibles més exposats, 

i amb una freqüència intermitent al llarg de l’horari d’obertura de l’activitat, amb la 

possibilitat de presència de components tonals i/o impulsives. 

Pel que fa a les principals fonts sonores, cal destacar que la música d’ambient de la zona 

de servei de bar no es percep més enllà del perímetre exterior de l’activitat del circuit, ara 

bé el soroll dels motors de les motocicletes dels usuaris del circuit es percep amb tota 

claredat des de la façana més exposada dels receptors sensibles més propers. D’aquesta 

forma es pot observar que en funció del nombre d’usuaris de la pista principal, donat que 

la pista d’infants té molt poca incidència, el soroll és més sostingut o més intermitent. Cal 

tenir present que donat el tipus d’esport que es desenvolupa a les instal·lacions avaluades, 

i segons s’ha pogut observar in situ durant el procés relatiu al pla de mostreig, els usuaris 

i pilots, fan cicles d’ús de les pistes de més o menys 30 minuts de durada, fent descansos 

entre cada cicle, i per tant la pista principal no està en ús continu al seu màxim aforament 

durant tot el temps del període d’avaluació diürn (180 minuts), al màxim aforament, degut 

a la pròpia idiosincràsia de l’activitat. Tot i així al present estudi s’han agafat les mesures 
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relatives a la màxima ocupació de les pistes per tal d’avaluar la situació i cas més 

desfavorables. 

El punt de mesura es va escollir tenint en compte la ubicació de les principals fonts de 

soroll, la situació dels receptors sensibles més propers i la possibilitat d’existència d’altres 

fonts sonores no relacionades amb l’activitat però que podrien afectar als nivells d’immissió 

acústica de la mesura. Així doncs, els principals receptors del soroll generat a l’activitat són 

els veïns i usuaris del càmping de Roquetes situats a l’entorn més proper. S’ha pogut 

constatar que degut a l’orografia de l’entorn amb turons que envolten les pistes del circuit, 

no hi ha percepció procedent del circuit de forma clara i significativa en cap altre receptor 

sensible.  

Durant el pla de mostreig, previ als assajos d’obtenció de les mostres dels nivells d’immissió 

sonora, es va poder comprovar l’afectació de les principals fonts sonores sobre els 

receptors sensibles més exposats i ubicats a la façana est. 

En conclusió es va procedir al mostreig dels nivells d’immissió sonora al següent punts de 

mesura: 

 

Per realitzar els mesuraments descrits en l’apartat anterior s’han utilitzat els elements que 

es descriuen a continuació: 
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El sonòmetre i el calibrador acústic disposen de la verificació periòdica d’acord amb els 

criteris establerts a l’Ordre del 25 de setembre de 2007, del Ministeri de Foment, per la que 

es regula el control metrològic de l’Estat dels instruments destinats a la mesura de so 

audible i dels calibradors acústics, i a l’Ordre del 30 de juny de 1999, del Departament 

d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya. 

Amb data de 10 de juny de 2018, AB-AUCATEL INSPECCIÓN Y CONTROL SLU, entitat 

acreditada com a EC-PCA, va dur a terme l’avaluació dels nivells d’immissió sonora, des 

del receptor sensible més exposat al qual s’ha tingut accés. L’estudi efectuat s’adjunta com 

annex 1 en el present document. 

Les mesures es van efectuar entre les 9:45 i les 13:05, en horari diürn, per Santiago Andrés, 

tècnic habilitat i qualificat d’AB-AUCATEL INSPECCION Y CONTROL S.L.U. 

Cal destacar que s’han garantit les condicions de funcionament de totes les instal·lacions i 

fonts sonores de l’activitat i per tant, de les mesures realitzades, mitjançant la presència de 

dos tècnics d’AB-AUCATEL INSPECCIÓN Y CONTROL, SLU; un d’ells mesurant al 

receptor sensible i l’altre comprovant el règim de funcionament d’aquestes. 

A la següent taula es mostren els nivells de pressió acústica continus equivalents ponderats 

A (LAeq), els nivells de pressió acústica continus equivalents ponderats A amb la constant 

temporal d’impuls I (LAIeq), i els valors de percentil 90 per a cada fase de soroll de cara a 

avaluar els nivells d’immissió sonora finals. Els valors de percentil 90 poden donar una idea 

aproximada dels possibles valors de pressió acústica sense l’afecció de fonts sonores 

puntuals: 
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Tal i com estableix la normativa, quan en el procés de mesurament d'un soroll es percebin 

o detectin la presència de components de baixa freqüència, de tonals emergents, 

d'impulsius, o de qualsevol combinació entre ells, que provinguin de la font que s'avalua 

s'ha de realitzar una avaluació detallada del soroll introduint les correccions adequades.  

El valor màxim de la correcció resultant de la suma Kf + Kt + Ki no ha de ser mai superior a 

9 dB. 

A continuació és mostra l’anàlisi detallat de components de baixa freqüència: 
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A continuació és mostra l’anàlisi detallat de components impulsius: 

 

Les característiques de funcionament de les principals fonts de soroll objecte d’estudi 

generen un soroll de tipus continu, i per tant no es preveuen components impulsives. Cal 

afegir que, a més a més, durant els mesuraments no existia cap percepció d’aquestes 

components. 

Per a la realització de les mesures, es va prendre una mostra representativa del 

desenvolupament normal de l’activitat, amb una durada d’almenys 10 minuts, sense 

pauses, integrant el conjunt d’emissors acústics que afecten al punt receptor, per 

determinar els nivells sonors Leq en dB(A), en mode Fast.  

En el moment de realització de les mesures corresponents als objectius de qualitat, hi havia 

percepció del soroll procedent principalment de l’activitat objecte d’estudi, així com del 

trànsit rodat al seu pas per la C-61 i els vehicles que transcorren pel camí d’accés al 

càmping. 
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En resum, el punt de mesura 1 no supera en cap cas ni el valor límit, ni el valor d’atenció 

en cas d’aplicació, establert pels objectius de qualitat acústica. 

L’avaluació final en base a la normativa d’aplicació corresponent i als resultats obtinguts és 

la següent: 

 

*A més a més de no superar-se el valor límit pel que fa al LAr, cap valor del nivell d’avaluació, LAr,i supera en més 

de 5 dB(A) durant 30 minuts, de manera continua o discontínua, en el períodes dia, els valors límit fixats a 

l’annex 3 de l’Ordenança. 

A partir dels valors mesurats i els resultats obtinguts en aquest informe, en el dia de la 

mesura i en el punt escollit com a més representatiu en base a les condicions descrites 

anteriorment, es conclou que el nivell d’avaluació obtingut no supera el nivell sonor límit, 

en el punt i període avaluat, i per tant l’avaluació de l'activitat titularitat de Motoclub Sant 

Celoni, destinada a circuit de motocròs amb servei de bar, situada al Can Pradell de Baix, 

de Vallgorguina, es considera FAVORABLE, pel que fa a la contaminació acústica. 
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11. DESCRIPCIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR 

L’activitat està situada en una zona classificada com a zona de protecció alta (E2), d’acord 

amb el mapa de la protecció envers la contaminació lumínica. 

L’activitat únicament disposa de 4 projectors en la façana del magatzem 1 que permeten la 

il·luminació de l’accés. Els projectors són del tipus III, amb làmpades que tenen menys del 

15% de radiància per sota dels 440 nm, dins del rang de longituds d’ona comprès entre 

280 i 780 nm. Les làmpades emeten llum de temperatura de color igual o inferior a 3.000 

K. Totes les làmpades que s’instal·lin a l’enllumenat exterior han de ser de classe 

d’eficiència energètica A, A+ o A++ i complir amb les restriccions de mercuri de les 

directives de la Unió Europea. 

El percentatge màxim de flux d’hemisferi superior instal·lat és inferior o igual al 5%.La 

inclinació dels projectors instal·lats és de 0º. Emetent tot el flux lluminós a terra. 

Els projectors s’empren de manera puntual per accedir a la zona de magatzem. L’activitat 

és 100% diürna. 

12. DOCUMENT DE SÍNTESI 

L’empresa MOTO CLUB  

SANT CELONI, SL ha encarregat a TECNIMA la realització de l’Estudi d’Impacte Ambiental 

del projecte d’activitat de circuit de motocròs amb servei de bar situat a la finca de Can 

Pradell de Baix, a la crta. C-62, Km 15.700 del terme municipal de Vallgorguina. 

El present estudi es redacta a petició de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 

Climàtic, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i en 

referència a l’acord de la Ponència Ambiental realitzada en data 15 de novembre de 2016, 

Núm. Exp.:ConsB16002. 

12.1. Objecte 

L’objecte d’aquest estudi és l’avaluació de l’impacte ambiental del circuit de motocròs amb 

servei de bar. 

El present informe comprèn l’estimació dels efectes que comporta el projecte sobre la 

geografia de la zona, el clima, l’atmosfera, el sòl, les masses d’aigua, la flora, la fauna, els 

espais naturals protegits, el paisatge, el patrimoni històric, la població i qualsevol altra 

incidència ambiental derivada de l’execució del projecte. 
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L’Estudi d’Impacte Ambiental s’executa d’acord amb les determinacions de la Llei 20/2009, 

de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i la Llei 21/2013, de 9 

de desembre, d’avaluació ambiental. 

12.2. Descripció del medi físic 

L’àmbit d’estudi es troba situat a la finca de Can Pradell de Baix, al nord del terme 

municipal, al límit amb Sant Celoni. Es tracta d’una finca rústica de 5,25 ha situada a una 

altitud de 160 m, envoltada de massa forestal i per la carretera C-61. 

El terme municipal de Vallgorguina es troba situat a llevant de la comarca del Vallès 

Oriental, al límit amb la comarca del Maresme. Limita amb els municipis de Sant Celoni 

(NE), Santa Maria de Palautordera (NO), Vilalba Sasserra (O) i Sant Iscle de Vallalta, 

Arenys de Munt i Dosrius (S). 

El clima del Vallès Oriental és diferent segons la zona degut a l’orografia del terreny, és 

Mediterrani Prelitoral Central a la plana del Vallès, Mediterrani Prelitoral Nord al massís del 

Montseny i al sud de l’altiplà del Moianès és Mediterrani Continental.  

Segons la classificació climàtica basada en l’índex d’humitat de Thornthwaite, el clima de 

Vallgorguina es classifica com a subhumit, amb una precipitació mitjana anual de 668,5 

mm i una temperatura mitjana anual de 13,7 ºC. 

La zona d’estudi es troba inclosa a la zona de qualitat de l’aire de Comarques de Girona. 

Els focus emissors més propers a la zona d’estudi es troben a menys de 2 Km en línia recta 

en direcció NNE, i corresponen a diverses activitats extractives (Camp del pont, Can 

Lligada i Font d’en Pedro) i a una empresa química inclosa en el PRTR (Arkema Química). 

A partir de les dades mesurades a l’estació de Sant Celoni i tenint en compte l’orografia del 

terreny i els focus emissors propers, es pot considerar que la qualitat de l’aire al municipi 

de Vallgorguina és bona. 

El municipi està situat en els massissos del Montnegre i del Corredor, que s'emmarquen 

estructuralment dins de la Serralada costanera catalana o Catalànids, la qual limita al Nord 

amb la depressió del Vallès-Penedès i al Sud, amb la depressió litoral i el mar Mediterrani, 

mitjançant dues alineacions de falles orientades NE-SO, constituint un bloc aixecat dins els 

sistemes de graben i horst. 

Entre la vall de la Tordera i la riera d'Argentona la Serra del Montnegre i el Corredor està 

formada bàsicament per granitoides que presenten una alteració molt generalitzada. En 
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aquesta part del territori aflora la base granítica travessada per roques filonianes, 

majoritàriament del Paleozoic, amb presència de materials esquistosos en la part alta del 

Montnegre. 

A les zones de les valls trobem materials dels Quaternari i Terciari, procedents de les 

planes al·luvials i dels dipòsits més moderns. 

El material geològic dominant a la zona d’estudi és el granitoides (Ggd) i una petita traça 

de roques de composició sienítica a monzonogàbrica (Fps). 

El massís del Montnegre i el Corredor està bàsicament format de sòls desenvolupats sobre 

materials granítics, metasedimentaris i detrítics quaternaris. Es tracta principalment de sòls 

silícics per la poca presència de carbonats a la zona. 

El règim de temperatura dels sòls de la zona segons SSS (1975) és tèrmic a les zones més 

properes al litoral i mèsic a les parts més muntanyoses. El règim d'humitat, segons SSS 

(1975), és xèric. 

La textura moderadament grossa d'aquests sòls confereix una baixa capacitat de retenció 

d'aigua de drenatge que es manifesta amb períodes d'estrès hídric durant l'estiu. 

Els granitoides en molts punts presenten un elevat estat de meteorització de la seva part 

superficial, cosa que dona com a resultat la formació del sauló, a partir del qual s'han format 

sòls profunds i joves que han permès el desenvolupament del recobriment boscós de pins 

i alzines i la implantació, des d'antic, de camps agrícoles, sobretot de vinyes, oliveres, 

garrofers i avellaners. El sauló ocupa una extensió majoritària i es concentra principalment 

a les zones de muntanya, als arenys (sorrals), a les valls i a les planes. La roca fresca o 

poc alterada també aflora en diversos indrets. 

Vallgorguina es troba propera a les grans formacions fluviodeltaiques litorals que 

representen aqüífers amb prou entitat per poder-los diferenciar. 

La zona d’estudi es troba inclosa en l’àrea hidrogeològica paleozoica i granítica de 

Collserola-Maresme, molt propera a l’àrea fluviodeltaica de la Tordera (N). 

A la finca hi ha pous legalitzats on l’extracció d’aigua es realitza de manera regulada i 

sostenible. El terme municipal de Vallgorguina no es troba inclòs com un municipi 

vulnerable per nitrats segons la normativa legal vigent. 
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L’eix fluvial principal a la zona d’estudi és la riera de Vallgorguina, que travessa el terme de 

nord a sud, desguassant a la riera de Trentapasses, afluent de la Tordera, després de 

recollir les aigües de la major part del terme. 

Aquesta riera s’origina a partir de la confluència de diversos cursos fluvials tributaris, entre 

els que destaquen les rieres de Collsacreu, de Can vilar, etc. Que a la vegada són 

alimentats per diferents sots. 

La riera de Vallgorguina voreja el circuit de motocròs per la vessant oest. És una tipologia 

de riera de muntanya mediterrània silícia i catalogada per la Xarxa Natura 2000. A la imatge 

següent es mostra el seu recorregut dins l’àmbit d’estudi i a continuació les fotografies 

preses en els punts indicats: 

enriquida amb nombroses espècies de caràcter centreuropeu i, fins i tot, atlàntic. 

El terme municipal es troba influenciat pel conjunt dels massissos del Montnegre i el 

Corredor, en els quals hi ha un predomini dels boscos esclerofil·les d’alzines i suros amb 

presència més o menys abundants d’arbres caducifolis de caràcter submediterrani. I on hi 

circula aigua s’estableix una vegetació de ribera (vernedes, gatelledes, freixenedes i 

pollancres), tot i que en el terme ha estat substituïda per plantacions de plataners i 

pollancres. Amb la degradació d’aquests boscos s’estableix la bardissa, així com brolles de 

bruc i estepes en les zones de solell. 

L’àmbit de la zona d’estudi no afecta cap dels hàbitats d’interès comunitari (HIC), però cal 

tenir present que la presència d’elements naturals es pot haver vist modificada pel circuit 

de motocròs. Tot i així, cal destacar en l’àmbit adjacent del circuit d’elements naturals 

rellevants, com són dos hàbitats d’interès comunitari, no prioritaris, lligat a alzinars i 

carrascars (codi 9340) i a pinedes mediterrànies (codi 91E0). Per altra banda, 900 metres 

riera amunt es troba un altre HIC, en aquest cas prioritari, representat per vernedes i altres 

boscos de ribera afins (Alno-Pandion). 

En l’àmbit on s'ubica aquest circuit es troben documentades, segons bases cartogràfiques 

consultades per aquest Departament, diverses especies de fauna protegida. Destaquen les 

espècies lligades a l’àmbit aquàtic de la riera de Vallgorguina, que travessa els dos àmbits 

del circuit, com són la llúdriga (Lutra lutra), la reineta (Hyla meridionalis), el gripau corredor 

(Bufo calamita), el tòtil (Alytes obstetricans), el tritó verd (Triturus marmoratus) i el gripau 

d'esperons (Pelobates cultripes). 
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Atès que el circuit travessa la riera de Vallgorguina, on està documentada la llúdriga i altres 

especies de fauna protegida lligada a aquests ambients, cal tenir en compte evitar-ne 

qualsevol afectació. 

L’activitat no afecta directament cap espai natural de protecció especial (ENPE), ni cap 

espai inclòs al Pla d’espais d’interès natural (PEIN) o Xarxa Natura 2000, així com cap altre 

espai d’interès específic catalogat per la Generalitat de Catalunya, com ara zones humides, 

boscos d’utilitat pública o camins ramaders. 

El tram del curs baix de la riera de la Tordera (3) és un connector fluvial de primer ordre 

que limita a l’oest amb el connector forestal de Serres Montnegre-Corredor. Aquest tram 

de la vall de Vallgorguina és un connector estratègic que permeabilitza els espais PEIN de 

Montnegre amb El Corredor. 

La massa forestal que envolta la zona d’estudi, junt amb plantacions de pollancres i 

plataners situades al voltant de la riera de Vallgorguina, distorsionen molt la visibilitat 

respecte els possibles observadors de la vessant est, vessant més perceptible, i la nul·la 

visibilitat des de qualsevol altre vessant. 

En general, el paisatge de la zona d’estudi es caracteritza per una cert grau de fragmentació 

respecte al seu entorn. 

Com a conclusió de l’Estudi d’impacte i integració paisatgístic realitzat anteriorment, vist 

l’anàlisi de visibilitat, els components existents i valors paisatgístics de la finca i el seu 

entorn, es determina que el circuit de motocròs disminueix la qualitat paisatgística de forma 

molt puntual respecte de l’entorn. 

Vallgorguina ha realitzat diverses actuacions per millorar, mantenir i potenciar la xarxa de 

camins del municipi, amb l’objectiu d’aconseguir atraure el turisme familiar interessat en els 

valors naturals i culturals, fomentant el creixement econòmic sostenible. 

En aquest sentit, el municipi s’ha adherit a la ruta de senderisme i btt de la Tordera i riera 

d’Arbúcies, coneguda com a Tourdera. En aquesta zona la ruta connecta els municipis de 

Sant Celoni i Vallgorguina. 

12.3. Alternatives 

No s’han considerat alternatives a l’emplaçament de l’activitat. 

La solució adoptada on s’emplaça l’activitat es considera adequada pels motius següents: 
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1. La finca de Can Pradell de Baix es troba classificada com a sòl no urbanitzable 

segons les Normes Subsidiàries (NNSS) de Vallgorguina, aprovades el 27 de juny 

de 1984, on l’activitat esportiva que s’hi practica n’és un ús admès (art. 117.1 i art. 

125.3). 

 

2. Els circuits de motocròs es troben assentats sobre antics camps de conreu, de 

manera que es respecta l’àmbit i el relleu existent, evitant la modificació de la zona 

boscosa i la riera que el travessa. Només cal modificar l’orografia dels circuits. 

3. L’activitat no afecta directament cap espai natural de protecció especial (ENPE), ni 

cap espai inclòs al Pla d’espais d’interès natural (PEIN) o Xarxa Natura 2000, així 

com cap altre espai d’interès específic catalogat per la Generalitat de Catalunya, 

com ara zones humides, boscos d’utilitat pública o camins ramaders. 

4. L’activitat es troba emplaçada en una vall, afavorint un baix impacte acústic i 

paisatgístic de l’activitat. 

5. No existeixen nuclis de població propers a l’activitat, tot i que s’han identificat en un 

radi de 500 metres al voltant de l’activitat alguns habitatges aïllats: Can Morell, Cal 

Coix i Cal Xic Montasell. També s’ha identificat una activitat residencial turística: 

càmping Roquetes. A la imatge següent es mostra l’afectació de l’activitat en un radi 

de 500 m des del bar. 

12.4. Principals impacte i mesures correctores 

Els impactes identificats i les mesures proposades per tal de prevenir, reduir, eliminar o 

compensar els efectes ambientals negatius de l’activitat de motocròs amb servei de bar, es 

mostren a la taula següent: 

Descripció de l’impacte Avaluació 
impacte 

Mesures a aplicar 

1 Formació de pols C Regar els circuits periòdicament. 

2 
Emissions directes de la sortida de 
fums de la cuina 

C 
Instal·lació d’un filtre de greixos a 
l’extractor de fums. 

3 
Emissions difuses dels motors dels 
vehicles 

C No s’apliquen mesures. 

4 
Moviments de terres per al 
manteniment dels circuits 

M 
S’utilitzen els propis abassegaments 
de terra dels circuits. No s’extreuen 
terres de la llera. 

5 Erosió del sòl en els circuits M 

Actuacions periòdiques 
d’aplanament amb retroexcavadora. 
No es realitzen aportacions de 
material. 

6 Vessaments d’olis de motor M 
Actuacions de vigilància i recollida de 
vessaments amb pala i cubell. 
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Descripció de l’impacte Avaluació 
impacte 

Mesures a aplicar 

7 Consum d’aigües subterrànies (pou) C 
Control de consum mitjançant 
comptador. 

8 
Abocament d’aigües residuals (fossa 
sèptica) 

C Neteja anual dels llots generats. 

9 
Afectació de la zona de policia de 
lleres públiques 

C Compliment del RDPH. 

10 
Aportacions de terres per escorrentia 
a la riera de Vallgorguina  

M 
Establiment d’una mota de protecció 
per afavorir la regeneració vegetal 
del marge del curs fluvial. 

11 
Canvi d’ús agrícola a ús esportiu 
amb vehicles de motor 

C No s’apliquen mesures. 

12 Formació de pols C Regar els circuits periòdicament. 

13 
Afectacions sobre la vegetació de 
l’entorn 

C No s’apliquen mesures. 

14 
Actuacions de prevenció d’incendis 
forestals 

C Aplicació de la legislació vigent. 

15 
Afectacions per soroll que 
interfereixen en la comunicació de 
les aus 

C No s’apliquen mesures. 

16 Afectacions per alteració de l’hàbitat C No s’apliquen mesures. 

17 
Afectacions per l’increment de la 
presència humana 

C 
Delimitació de les zones d’accés al 
públic. 

18 
Afectacions sobre el connector fluvial 
de la riera de Vallgorguina 

C 
Establiment d’una mota de protecció 
per afavorir la regeneració vegetal 
del marge del curs fluvial. 

19 Disminució de la qualitat del paisatge M 
Instal·lació de mallat amb tela opaca 
i de color verda en el punt més 
sensible de la conca visual del circuit 

20 
Descoberta de restes 
arqueològiques i/o peleontològiques 

C 
En el cas que es realitzin, s’avisarà 
als serveis tècnics de l’administració. 

21 
Accés de vehicles procedents de la 
carretera C-61 

C 
Manteniment de l’accés lliure 
d’obstacles i ben senyalitzat. 

22 
Accidents durant l’ús del circuit de 
motocròs 

M 

Disposar d’un camí de servei per 
evacuar els ferits i d’una cabina 
d’atenció mèdica per a primers 
auxilis. 

23 Incendi de vehicles M 
Disposar d’extintors i d’un equip 
autònom de bombeig d’aigua amb 
una cuba per a l’extinció d’incendis. 

24 
Manteniment de la senyalització del 
camí de la Tourdera 

C 
Mantenir net i lliure d’obstacles el 
camí al seu pas per l’activitat. 

25 
Generació de residus propis de 
l’activitat 

C 
Separar, emmagatzemar i recollir 
correctament els residus generats. 

26 Afectacions per soroll sobre els veïns M 
No s’apliquen mesures. L’activitat 
només es desenvolupa en horari 
diürn. 

27 Increment de la presència humana C 
Control d’accés mitjançant barrera. 
Roman tancada quan no hi ha 
activitat. 

No s’ha considerat l’aplicació de mesures compensatòries atès que els impactes són 

majoritàriament compatibles o moderats. 
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