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Emili Dragone i Vives, secretari de la Ponència Ambiental del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
C E R T I F I C O: 
 
Que la Ponència Ambiental, en la sessió realitzada el dia 15 de novembre de 2016, va adoptar 
l’Acord que es transcriu a continuació: 
 
 
“Informe d’impacte ambiental de 20 de setembre de 2016, per a l’activitat de circuit de 
motocròs i bar promoguda per Motoclub Sant Celoni, situada a la finca Can Pradell de 
Baix, a la carretera C-61, km 15,700 del terme municipal de Vallgorguina i proper a  
l'Espai d’Interès Natural de Montnegre-el Corredor, i alhora espai de la Xarxa Natura 
2000, de nom Serres del litoral septentrional. (Número d’expedient ConsB16002) 
 
1. Antecedents 
En data 4 d’abril de 2016, l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) ha rebut el 
projecte i posteriorment, l’informe de compatibilitat urbanística referent a l’activitat de circuit 
de motocròs i bar en la finca Can Pradell de Baix, a la carretera C-61, km 15,700 en el terme 
municipal de Vallgorguina, per tal d’avaluar si la corresponent llicència ambiental d’activitat, 
s’ha de tramitar amb declaració d’impacte ambiental. 
 
2. Marc normatiu 
L’activitat està classificada a l’annex II amb el codi 12.52 (Pistes permanents de curses i de 
proves per a vehicles motoritzats, amb una superfície de fins a 5 hectàrees) de la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental.  
Els articles 7 i 45 de la Llei 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental, la persona o 
l’empresa titulars de les activitats, que volen portar a terme una activitat classificada a 
l’annex II de l’esmentada llei, amb caràcter previ a la sol·licitud de llicència ambiental ha de 
tramitar una avaluació d’impacte ambiental simplificada a l’Administració respecte al fet de 
sotmetre-la a una avaluació d’impacte ambiental ordinària, en aplicació dels criteris fixats per 
l’annex III. 
 
3. Descripció del projecte 
Hi ha establerts dos circuits per a la pràctica del motocròs, tancats, al descobert, de 
terra, en els que es poden donar petits moviments de terra segons les necessitats, a la 
finca de Can Pradell de Baix del terme municipal de Vallgorguina. 
També disposa de dos edificis, el primer de planta baixa més un pis, on estan ubicats el 
bar, de titularitat inherent al projecte del circuit, i la sala de juntes, i el segon de planta 
baixa on hi ha la zona de manteniment i taller per petites reparacions de motos, 
aparcament i magatzem. 
També hi ha una caseta de ferro portàtil que correspon a un altre magatzem. 
L’horari de funcionament del circuit serà sempre diürn, en hivern de 9.00 a 17.00 hores i a 
l’estiu de 9.00 a 19.00 hores. 
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Per accedir a l’activitat disposa d’un accés compartit amb l’activitat de bar-restaurant des de 
la carretera C-61 per a vehicles que dóna directament a la via pública.  
Les instal·lacions ocuparan una superfície de 4,49 ha, repartides de la següent manera: 
 
Edifici bar i sala de juntes (zona de bar, zona de recepció, zona de cuina, escala accés 
primera planta, vestuari, dutxes, serveis i sala reunions socis) (179 m2) 
Edifici magatzem 1 (zona manteniment, zona aparcament, zona magatzem, recanvis)(86,99 
m2) 
Caseta de ferro bomba rec (15 m2 ) 
Magatzem 2 (8,58 m2 ) 
Circuit motocròs 1 
 Pista circuit (11.209,84 m2 ) 
 Zona d’espera (Paddock) (3.474,94 m2) 
 Zona no utilitzada (12.778,13 m2 ) 
Circuit motocròs 2 
 Pista circuit (5.746 m2 ) 
 Zona d’espera (Paddock) (870,31 m2 ) 
 Zona no utilitzada (7.637,46 m2) 
Accessos a les diferents zones (2.884,82 m2 ) 
 
4. Consultes 
 
D’acord amb l’apartat 1 de l’article 46 de la Llei 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental, s’han realitzat les consultes prèvies a l’ajuntament i a altres administracions, 
persones i institucions afectades. 
 
Entitats que no han contestat: 
 
Subdirecció General de Planificació Territorial i Paisatge, Agència de Residus de Catalunya, 
Acció Natura, Federació Ecologistes de Catalunya, ADENC. 
 
Entitats que han emès resposta, d’acord amb el següent: 
 
L’Ajuntament de Vallgorguina considera la necessitat de l’avaluació d’impacte ambiental 
ordinària atesa la proximitat i ubicació de l’activitat respecte a l’espai PEIN i Xarxa Natura, i 
respecte a l’activitat de càmping Roquetes (en concret dista 200 i 180 metres, 
respectivament), per tant el desenvolupament de l’activitat pot tenir efectes significatius 
envers aquests espais a nivell de contaminació acústica. 
 
La Secció de Biodiversitat i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, pel que 
fa al vector medi natural preveu que aquesta modificació tingui efectes significatius. 
Considera que la documentació aportada està molt poc elaborada i no recull cap dels 
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elements rellevants de l’entorn de l’activitat, per tant tots els aspectes descrits en aquest 
acord s’hauran de considerar en el desenvolupament d’una avaluació d’impacte ordinària. 
 
El Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la Direcció General de Forests del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural considera que el 
projecte no s’haurà de sotmetre al procediment d’avaluació d’impacte ambiental però caldrà 
tenir en compte totes les mesures de prevenció especificades en aquest acord. 
 
El Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura, determina que no cal 
sotmetre a avaluació d’impacte ambiental aquest projecte, atès que d’acord amb l’Inventari 
de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya i l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya no hi ha cap jaciment arqueològic/paleontològic ni cap element 
arquitectònic conegut que quedi afectat per l’activitat. No obstant això, es fa constar que 
segons l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic, la masia Can Pradell de Baix consta 
inventariada amb el número 29602, i en virtut de la Disposició Addicional primera de la Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, la masia està declarada Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL). 
 
El Servei de Vigilància i Control de l’Aire de la Direcció General de Qualitat Ambiental 
considera que no cal sotmetre’l a avaluació d’impacte ambiental.  
 
El Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, ha emès dos informes:  

- Pel que fa al vector contaminació acústica ha emès informe en què considera que 
no cal sotmetre el projecte a avaluació d’impacte ambiental, però atesa la incidència 
que comportarà el projecte presentat caldrà elaborar un nou estudi d’impacte 
acústic, d’acord amb el que s’estableix en l’annex 10 de la llei 16/2002, de 28 de 
juny, de protecció contra la contaminació acústica, atès que el que s’ha presentat no 
s’adequa a la normativa legal vigent. 

- Pel que fa al vector llum, considera que no cal sotmetre el projecte a avaluació 
d’impacte ambiental però haurà de donar compliment a les mesures especificades 
en aquest acord. 

 
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) considera que no es preveuen afeccions significatives 
sobre el vector aigua, sempre i quan es duguin a terme les mesures preventives i 
correctores adients, ates que l’emplaçament de les instal·lacions s’ubica dins de Zona de 
Policia de lleres públiques.  
 
5. Consideracions en relació a la ubicació, les característiques i el potencial impacte, 
del projecte 
 
5.1. Medi natural 
L’àmbit objecte del projecte no afecta directament cap dels espais naturals de protecció 
especial (ENPE), ni cap espai inclòs al Pla d’espais d’interès natural (PEIN) o a xarxa Natura 
2000, així com a cap altre espai d’interès específic catalogat per aquest Departament, com 
ara zones humides, boscos d’utilitat pública o camins ramaders. 
No obstant, el circuit es troba a menys de 150 metres de l’espai inclòs al PEIN de les Serres 
de Montnegre- el Corredor i a xarxa Natura 2000 com a Serres del litoral septentrional (codi 
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ES5110011), dins la categoria d’espais de muntanya litoral i catalogat com a zona d’especial 
conservació (ZEC). 
 
Així mateix, l’àmbit del projecte no afecta cap dels hàbitats d’interès comunitari (HIC), però 
cal tenir present que ja hi ha instal·lat el circuit i la presència d’elements naturals en la finca 
es pot haver vist modificada. Tot i així, cal destacar la presència en l’àmbit adjacent al 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 espècies 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. 
Altra fauna protegida present en l’àmbit 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 
espècies de fauna protegida lligada a aquests ambients, cal tenir en compte evitar-ne 
qualsevol afectació. Donat que la riera i els hàbitats associats a ella es troben en l’àmbit del 
circuit, es recomana contemplar la possibilitat d’instar el Motoclub Sant Celoni a dur a terme, 
com a mesura compensatòria, la recuperació i restauració dels hàbitats de ribera associats a 
aquest sector, prèvia redacció i tramitació d’un projecte, i sota supervisió i seguiment per 
garantir la consecució dels objectius plantejats. 
 
En cas que es duguin a terme modificacions del circuit, mitjançant alguns moviments de 
terres, tal com recull la documentació aportada, caldrà preveure mesures per evitar, o 
minimitzar en la mesura del possible, l’afectació dels hàbitats anteriorment descrits 
adjacents a l’àmbit i molt especialment la riera. Així doncs, cal tenir en compte diversos 
aspectes derivats de l’obra per tal de minimitzar possibles impactes sobre l’entorn natural 
(hàbitats fluvials i forestals). Especialment es tindrà en compte la localització i extensió de 
les zones destinades al circuit, així com els indrets d’ocupació temporal d’obres, derivades 
dels moviments de maquinària i abassegament de terres i materials, que es duran a terme 
en aquells espais de menys valor, que seran posteriorment restablerts a les seves 
condicions inicials. 
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Tenir present, que en cas d’actuacions derivades de l’activitat que impliquin la tallada de 
peus d’espècies arbòries, així com l’obertura de nous vials, o l’arranjament de preexistents 
que impliquin tallada d’espècies arbòries, caldrà autorització expressa de l’òrgan 
competent. 
 
Finalment, tenir present que tot i que el municipi de Vallgorguina no està declarat com a d’alt 
risc d’incendi pel Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals, modificat pel Decret 206/2005, de 27 de setembre, l’àmbit de l’activitat 
es troba inclòs en el perímetre de protecció prioritària (PPP) de  les serres del Montnegre i el 
Corredor. Caldrà tenir en consideració aquest aspecte en el desenvolupament de l’activitat. 
 
5.2. Patrimoni arqueològic i paleontològic 
En cas de descobriment de restes arqueològiques i/o paleontològiques, s’estarà al que 
disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 
de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 
5.3. Prevenció d’Incendis Forestals 
 
 En el cas que l’activitat disposi de construcció de paddock o d’altre element d’obra civil 

es tindrà en compte a més de les mesures que seguit es proposa, el que disposa el 
Decret 64/1995, de 7 de març, per a l’establiment de mesures de prevenció d’incendis 
forestals, el Reglament RD 2267/2004, de 3 de desembre, contra incendis en els 
establiments industrials per activitats properes a la superfície forestal, addicionalment a 
les mesures i controls específics que pugui establir la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis, i el Codi Tècnic de l’Edificació (DB-SI). 

 L’activitat disposarà en zona propera a la superfície forestal, d’un punt d’aigua amb 
sortida de 25 mm amb una dotació de mànega de 25 mm suficient que permeti cobrir el 
perímetre forestal proper i la recàrrega de la cuba de que ha de disposar. S’haurà de 
garantir un subministrament d’aigua, o dipòsit d’aigua equivalent, que permeti alimentar 
la instal·lació durant una hora a la pressió nominal a punta de llança de 7 kg/cm². La 
xarxa d’extinció haurà de preveure un funcionament autònom en cas de fallida del fluid 
elèctric. 

 Es disposarà en moments de cursa d’un grup autònom d’extinció d’incendis forestals 
remolcat o transportat, que compleixi els requisits de l’Ordre 2 de maig de 1995, per la 
qual s’estableixen actuacions de control de característiques de maquinària i el material 
agrícola i forestal, amb una capacitat mínima de 600 litres, i amb el vehicle adequat per a 
la seva utilització, equipat amb el material d’intervenció (mànegues i llances) que es 
detalla a l’esmentada Ordre, de manera que permeti una actuació immediata en cas 
d’emergència. 

 Les zones de circuit properes a la superfície forestal disposaran, en moments d’activitat 
o de cursa, d’extintors (tipus ABC) de 6 kg, degudament senyalitzats, situats a una 
separació entre ells de 50 m. 
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 Les zones de contacte entre l’activitat i la vegetació forestal disposaran d’una franja de 
seguretat de 10 m d’amplada totalment lliure de vegetació i de qualsevol mena de 
material que pugui propagar un foc, i a continuació d’aquesta es disposarà una franja de 
protecció de 25 m d’amplada amb la vegetació forestal tractada, segons estableix 
l’Annex 2 del Decret 123/2005, de 14 de juny. 

 Caldrà mantenir periòdicament nets de vegetació seca als traçats del circuit, tant els 
interns com els d’accés i les cunetes mantenint-se una franja d’un metre d’amplada a 
cada costat del camí lliure de vegetació baixa i arbustiva i de qualsevol mena de material 
que pugui propagar un foc. 

 La zona destinada a l’aparcament de vehicles disposarà d’extintors i mantindrà al seu 
voltant d’una franja perimetral de protecció de 25 m d’amplada amb la vegetació forestal 
tractada segons estableix l’Annex 2 del Decret 123/2005, de 14 de juny. 

 Les zones destinades per l’activitat a l’acumulació de brossa i a l’emmagatzematge de 
materials combustibles, s’hauran de localitzar en llocs allunyats de la superfície forestal 
disposant d’una franja de seguretat de 5 m al seu voltant. 

 El promotor de l’activitat mantindrà coneixement, i un estat d’alerta permanent, davant 
les situacions de perill d’incendi forestal molt alt: Pla Alfa nivell 2 i de perill extrem: Pla 
Alfa nivell 3, que es comunica a diari durant tot l’any a la plana web de Prevenció 
d’Incendis Forestals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
Dins d’una situació de perill de nivell Alfa 3, cal que aquesta activitat resti tancada fins 
que l’episodi de perill es normalitzi. 

 S’alertarà del risc d’incendi forestal amb la col·locació de cartells informatius en tot el 
traçat del circuit en les zones més properes a la massa forestal i es disposarà de 
sistemes de comunicació per poder avisar al 112 en cas d’emergència.  

 Dins del període comprés entre el 16 d’octubre i el 14 de març es tindrà en compte el 
que disposa l’Ordre MAB 62/2003, per la qual es despleguen les mesures preventives 
que estableix el Decret 64/95, referit a la obligació de comunicació -als òrgans previstos 
per l’Ordre-, sobre qualsevol actuació amb foc realitzada a menys de 500 m de terrenys 
forestals. 

 Dins del període comprés entre el 15 de març i el 15 d’octubre: Les actuacions que 
utilitzin foc o per la utilització de bufadors o similars o que generin guspires hauran de 
sol·licitar autoritzacions gestionades per la Direcció General de Forests del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. La informació, consulta i la obtenció de 
documents i permisos es troba a la plana web de prevenció d’incendis forestals de la 
Generalitat de Catalunya. 

 Es prohibeix la realització de treballs que generin restes vegetals entre el 15 de juny i el 
15 de setembre, en els municipis considerats d’alt risc d’incendi forestal, inclosos en 
l’annex del Decret 64/95. Es podrà sol·licitar autorització expressa en els casos en què 
sigui imprescindible fer aquests treballs per a l’exercici de l’activitat, caldrà omplir el 
model de sol·licitud i adreçar-lo als Agents Rurals de la Comarca, que donaran tràmit a la 
mateixa i si s’escau l’activitat rebrà la corresponent autorització, en la qual s’establirà les 
dates de l’autorització i les mesures que s’han d’observar per tal d’evitar el perill 
d’incendi. 
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 D’acord l’article 18 de Decret 64/95, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació queda facultat per establir mesures extraordinàries per risc d’incendi forestal. 

 D’acord amb els articles 14.3 i 16.4 del Decret 64/95, els Agents Rurals i altres agents de 
l’autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millora la seguretat, 
així com aturar les actuacions que s’estiguin duent a terme. 

 
5.4. Gestió de les aigües 
 
L’emplaçament del circuit es troba fora de les àrees d’aqüífers classificats en el Decret 
328/1988, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en 
matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. També es troba fora 
de zona PEIN, Xarxa Natura 2000 i Zones Humides de l’Inventari. 
Però sí s’ubica dins de Zona de Policia de lleres públiques, una part més gran al marge dret i 
una altra part al marge esquerre. 
Tal com la defineix l’article 5 del TRLA, les lleres de domini privat són aquelles per on hi 
discorre ocasionalment aigua de pluja i, des del seu origen, travessen només finques 
particulars. Pel que fa a les obres i actuacions que s’autoritzen en aquestes lleres, s’aplicarà 
el que s’estableix a l’article 5 del TRLA. 
L’article 6 del RDPH defineix els marges com els terrenys que llinden amb les lleres 
públiques, i estableix que, en tota la seva extensió longitudinal, els marges estan subjectes 
a:  

- Una zona de servitud de 5 m d’amplada per a ús públic, regulada al RDPH. 
- Una zona de policia de 100 m d’amplada on es condicionarà l’ús del sòl i de les 

activitats que s’hi desenvolupin. 
La zona de servitud té les finalitats establertes a l’article 7.1 del RDPH, i ha de quedar lliure 
de qualsevol construcció i edificació, i ser apta i practicable en tot moment. Qualsevol 
actuació en zona de servitud estarà sotmesa a l’especificat a l’article 7.2 del RDPH. La 
plantació d’espècies arbòries en aquesta zona requerirà l’autorització de l’ACA. 
Amb la finalitat de protegir el domini públic hidràulic i el règim de corrents, l’article 9 del 
RDPH estableix que a la zona de policia de 100 m d’amplada les següents activitats i usos 
del sòl resten sotmeses al que diu el RDPH: 

a) Les alteracions substancials del relleu del terreny 
b) Les extraccions d’àrids 
c) Les construccions de qualsevol tipus, ja tinguin un caràcter definitiu o provisional 
d) Qualsevol ús o activitat que suposi un obstacle per al corrent en règim d’avingudes, o 

que pugui ser causa de degradació o deteriorament del domini públic hidràulic. 
Per realitzar obres en zona de policia de lleres cal disposar de l’autorització de l’ACA, a no 
ser que el Pla d’Ordenació Urbana corresponent, o d’altres figures d’ordenament urbanístic o 
plans d’obres de l’Administració, hagin estat ja informats per l’ACA i s’hagin recollit les 
previsions formulades en aquestes obres es regiran pel que estableixen els articles 52 a 54, 
78 i 79 del RDPH. 
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En qualsevol cas, totes les obres que s’hagin de realitzar en zona de domini públic hidràulic, 
caldrà que tinguin l’autorització expressa de l’ACA, excepte els casos en què l’informe 
exclogui expressament aquesta necessitat. 
Guies tècniques de l’ACA: 

- Tant les obres de pas (ponts, viaductes, obres de drenatge menors, obres de fàbrica 
en camins rurals, i les seves modificacions, guals, etc), com els encreuaments de 
conduccions o serveis sota lleres, caldrà que es facin d’acord amb el document 
tècnic redactat per l’ACA “Guia tècnica. Recomanacions tècniques per al disseny 
d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial”. 

- Els càlculs hidrològics i hidràulics es faran d’acord amb el que estableix el document 
tècnic “Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit 
local” aprovat per l’ACA”. 

Pel que fa a l’inundabilitat  segons la 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. En tot cas s’haurà de tenir en compte la gestió del risc 
d’inundació en aquestes zones per part del Pla d’Autoprotecció de la instal·lació. 
Abastament 
L’abastament de l’aigua es realitza en base a la concessió d’aigües (CC200800659) d’un 
pou per a un ús domèstic del restaurant de les instal·lacions, per a la resta d’activitat no 
s’especifica un altre ús de l’aigua. 
Qualsevol altre ús o abastament s’haurà d’autoritzar per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
En cas d’un abastament d’aigua que no provingui d’una connexió a la xarxa municipal o de 
camions-cuba degudament autoritzats, i on l’aigua extregui d’una captació superficial i/o 
subterrània, es requereix l’autorització, per part de l’ACA , del corresponent expedient 
d’aprofitament/concessió, d’acord amb el que estableix el Reglament del Domini Públic 
Hidràulic (RDHP). 
Sanejament 
El sanejament preveu la instal·lació d’una depuradora per al restaurant i l’activitat del 
motoclub. Aquest sistema serà autònom i constarà d’un filtre de greixos (només pel 
restaurant), un filtre físic biològic. Les aigües tractades aniran a parar a una rasa d’1 metre 
de profunditat i 60 cm d’amplada que s’omplirà amb graves, tindrà una longitud de 30 m. 
L’activitat té una autorització d’abocament a l’EDAR de Vallgorguina mitjançant cisternes ja 
que tenen una fosa sèptica instal·lada. 
La nova instal·lació de depuració preveu un abocament de tipus infiltració. No es podran 
infiltrar les aigües sense la corresponent autorització d’abocament, de l’Agència Catalana de 
l’Aigua. 
En aquest sentit, es prohibeix amb caràcter general i sens perjudici del disposat a l’article 
100 del Text refós de la Llei d’Aigües, aprovat per RDL 1/2001, de 20 de juliol, tota activitat 
susceptible de provocar la contaminació o degradació del domini públic hidràulic i, en 
particular, acumular residus sòlids, runes o substàncies, qualsevol que sigui la seva 
naturalesa i el lloc on es dipositin, que constitueixin o puguin constituir un perill de 
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contaminació de les aigües o de degradació del seu entorn, segons disposa l’article 97.a) del 
mateix text legal. 
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. 
 
5.5. Contaminació lluminosa 
 
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. 
Atesa la vulnerabilitat de la zona de protecció màxima (E1), la instal·lació d’il·luminació 
exterior ha de complir les condicions següents: 
 

- Les làmpades han de ser de tipus I,II,III (segons definició de l’apartat 1 de l’Annex 2 
del Decret 190/2015, de 25 d’agost). En el cas de no poder justificar documentalment 
els criteris esmentats s’accepten les làmpades de temperatura de color igual o 
inferior a 3.000 K per al tipus II. Les làmpades han de ser de classe A, A+ o A++. 

 
- El percentatge màxim de flux d’hemisferi superior instal·lat dels llums ha de ser com 

a màxim del 5%. 
 

- La instal·lació d’il·luminació exterior ha d’estar apagada en horari nocturn i quan no 
sigui necessària. 

 
5.6. Aspectes municipals 
 
Prevenció de la contaminació acústica (sorolls i vibracions): 

- Cal definir les zones de sensibilitat acústica de l’activitat i el seu entorn. 
- Descripció de l’activitat respecte a usos sensibles al soroll, com ara habitatges, 

càmping, etc. 
- Detall dels focus sonors i/o vibracions. 
- Estimació del nivell d’emissió d’aquest focus a l’interior i a l’exterior de l’activitat. 
- Cal indicar en el projecte l’aïllament fent constar el disseny dels elements proposats, 

amb descripció dels materials utilitzats, i dels detalls constructius de muntatge, s’han 
d’especificar els elements atenuadors adequats per evitar que les immissions 
sonores a llarga distància superin els valors límits. 

- Justificació analítica per assaig in situ del rendiment dels elements d’aïllament 
proposats. 

 
6. Conclusions 
 
Per tot això considerant la documentació presentada, les respostes rebudes que analitzen la 
incidència sobre el territori, així com els criteris de l’Annex V de la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, relatiu a les característiques del 
projecte, la seva ubicació o les característiques del potencial impacte, i a proposta de 
l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada dels Serveis Territorials a Barcelona del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, la Ponència Ambiental adopta l’Acord següent: 
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Acord: 
 
--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, carretera  C-61, km 15,700 del terme 
municipal de Vallgorguina. 
 
--2 L’estudi d’impacte ambiental que acompanyarà la sol·licitud de llicència ambiental haurà 
de tenir el contingut mínim determinat per l’article 18 de la Llei 20/2009, del 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. 
 
--3 Publicar aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
--4 Notificar aquest Acord a l’ajuntament de Vallgorguina, al promotor del projecte i a les 
persones o parts interessades.  
 
Contra aquest Acord que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs 
d’alçada davant el conseller de Territori i Sostenibilitat, en el termini d’un mes, a comptar des 
de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen els articles 
114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu.” 
 
I, perquè consti, i als efectes adients, signo electrònicament aquest certificat amb el vist-i-plau 
de la presidenta de la Ponència Ambiental. 
 
El Secretari                                                                                   
         Vist i plau 
                                                                                              La Presidenta 
   
Emili Dragone i Vives                                                                   
         Mercè Rius i Serra 
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