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1.- INTRODUCCIÓ 
 
Dintre de la metodologia establerta per la Diputació de Girona sobre els Plans d’Acció 
Local per a la Sostenibilitat, la tercera fase d’aquest treball es correspon pròpiament 
amb el que es coneix com a Pla d’Acció Ambiental. 
 
El Pla d’Acció Ambiental defineix les línies estratègiques i actuacions que han de 
permetre avançar cap a un desenvolupament sostenible del municipi. Es tracta d’una 
guia que, partint de l’anàlisi de la situació actual del municipi (Diagnosi), estableix les 
actuacions que cal portar a terme per a que el desenvolupament de la ciutat es faci 
seguint criteris de sostenibilitat ambiental. 
 
El PALS  constitueix la base de l’Agenda 21 Local de Mont-ras, procés que ha de tenir 
una continuïtat, permeten el progrés cap a la sostenibilitat de forma constant. El Pla 
d’Acció Ambiental es composa d’un seguit de grans Línies Estratègiques de treball 
a partir de les quals es plantegen uns Programes d’Actuació, que al seu torn són el 
marc en el qual es formulen un conjunt d’Accions o Projectes específics que 
permeten aconseguir els objectius marcats en la línia estratègica en qüestió. Tot 
aquest treball tindrà la categoria de Pla d’Acció amb visió Estratègica a partir del 
qual es decideixi i es construeixi el futur de Mont-ras. 
 
En total, s’han recollit 96 accions dins del Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de 
Mont-ras, distribuïdes en 19 programes d’actuació i en set línies estratègiques. 
 
 

2.- OBJECTIUS 
 
Els principals objectius del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat són els següents: 
 

 Elaborar un document pràctic amb propostes de millora per al municipi de 
Mont-ras per tal d’assolir la sostenibilitat al llarg del temps. 
 Associar els objectius de les accions amb les conclusions de la diagnosi i les 

sessions de participació pública del municipi 
 Organitzar la informació de forma que les accions s’integrin dins de propostes 

transversals d’actuació que afectin i milloren diferents camps alhora. 
 Avaluar determinades variables per a la viabilitat de les accions de les quals 

podríem destacar: 
 el grau de prioritat 
 el termini d’execució 
 la valoració econòmica 
 el finançament 
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Concretar una mica més els objectius del present Pla d’Acció per a la Sostenibilitat 
econòmica, social i ambiental; els grans eixos que cerca aquest treball són els 
següents: 
 

 Protegir i conservar la riquesa natural del municipi. 
 Optimitzar els recursos naturals (aigua, energia, materials). 
 Millorar i conservar la qualitat ambiental del municipi: aire, aigua i sòl. 
 Mantenir la diversitat biològica. 
 Millorar les condicions de l’entorn urbà. 
 Promoure l’exemple de l’ajuntament de cara a la ciutadania. 
 Fomentar hàbits dins dels montrasencs i actituds que vagin dirigides en la línia 

de la sostenibilitat. 
 Incentivar la participació ciutadana. 

 

3.- ESTRUCTURA I CONTINGUTS 
 
El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat s’estructura en una jerarquia de propostes, 
emmarcades en tres escales d’especificitat diferents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT
MONT-RAS 

LÍNIA ESTRATÈGICA LÍNIA ESTRATÈGICA LÍNIA ESTRATÈGICA

Programa 1 PROGRAMA N Programa 2 

Acció 1 ACCIÓ N Acció 2 Acció 3 

 
 
3.1.- LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
 
Es tracta de grans opcions temàtiques d’actuació que inclouen criteris de 
transversalitat i que permeten progressar cap a un model de desenvolupament 
sostenible 
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Aquestes línies van dirigides a la correcció, la conservació, la prevenció, la 
sensibilització, la vigilància, la informació, la planificació, l’educació, la comunicació, 
etc. 
 
3.2..- MARC I PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
El present document del Pla d’Acció ha tingut en conte tot el marc legal europeu i 
mundial, de cara a no contravenir les tendències futures cap a la sostenibilitat. A 
continuació es recull un resum exhaustiu dels principals punts a tenir en conte en el 
marc de desenvolupament del present Pla d’Acció: 
 
General 
 
La Cimera Mundial per al Desenvolupament Sostenible (Rio+10) que es celebrà a 
Johannesburg del 26 d’agost al 4 de setembre de 2002 i es va emetre una declaració 
conjunta on es marcaren els següents objectius d’àmbit global: 
• Erradicació de la pobresa com a objectiu central.  
• Oposició a les ocupacions militars, als conflictes armats, a la possessió d'armes de 

destrucció massiva i a les sancions unilaterals.  
• Cooperació en els àmbits científics i tecnològics i creació de la capacitat 

necessària per al desenvolupament sostenible.  
• Respecte pels drets humans, la diversitat cultural i el paper destacat de diferents 

col·lectius socials, com ara les dones o el jovent.                            
• Aplicació dels convenis internacionals aprovats a Rio o posteriorment.  
• Reconeixement de les necessitats específiques d'Àfrica i dels petits països insulars 

en desenvolupament.  
 
A partir de la Decisió núm. 1513/2002/CE del parlament Europeu i el Consell, de 27 de 
juny de 2002, es defineixen els criteris relatius al Sisè Programa Marca de la 
Comunitat Europea (PMCE) per la investigació i el desenvolupament (2002-2006). 
Posteriorment, mitjançant la Decisió núm. 1600/2002/CE del Parlament i el Consell de 
22 de juliol, s’estableix de forma definitiva el 6è Programa d’Acció Ambiental (DOCE L 
242, de 10/9/02). En aquest 6è PMCE es delimiten unes prioritats temàtiques, d’entre 
les quals destaquen: 

Tecnologies per a la societat de la informació: millora de infrastructures de 
comunicació de banda ample, mòbils, inalàmbrics i òptics i tecnologies de 
computació i de programes informàtics, que resultin fiables, àmpliament aplicables 
i adaptables a creixents necessitats d’aplicacions i serveis. 

• 

• Desenvolupament sostenible, canvi climàtic i ecosistemes: enfocament cap a 
un sistema d’energia sostenible, un transport de superfície sostenible i lluitant 
contra el canvi planetari i d’ecosistemes. 
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Els ciutadans i la governabilitat en una societat basada en el coneixement: 
cercant noves formes de relació, per una part, entre els ciutadans y, per altre, 
entre aquests i les institucions. 

• 

 
Degut a la gran importància de planificació del 6è PMCE, a continuació 
esmentem algunes de les característiques prioritàries; per exemple, en aquest 
Programa Marc es defineixen quatre grans àrees d’actuació. 

1.- El canvi Climàtic. 
2.- la naturalesa i la biodiversitat 
3.- La salut i el mediambient. 
4.- la gestió dels recursos naturals 

 
Igualment, aquest PMCE especifica la importància d’implicar als ciutadans i les 
empreses mitjançant fòrmules innovadores, que vagin enfocades a la integració de 
consideracions ambientals en polítiques com la del transport, la energia i la 
agricultura, i la importància de la planificació territorial i la actuació a nivell local i 
regional per a fomentar el desenvolupament sostenible. 
 
En el Programa es reconeix el dret del tots els ciutadans a exigir que l’aire que 
respirem, l’aigua que bevem i el menjar que mengem no estiguin contaminats; a voler 
viure sense sorolls molestos i a disfrutar del camp i de llocs a la costa o a la muntanya 
que conservin la seva bellesa natural. A viure en un planeta sobre el que no pesi 
l’amenaça de canvi climàtic. Des d’aquest Programa s’especifica que podem ser més 
pròspers i, al mateix temps, més ecològics (mitjançant l’increment del rendiment i el 
trencament del vincle que tradicionalment uneix el creixement econòmic i el mal al 
medi ambient). Tots aquests problemes, però, s’agreujaran si no permetem l’avanci 
implacable de moltes pressions com el transport, el consum d’energia, les activitats 
turístiques o l’ocupació del terreny per infrastructures, per exemple. 
 
1.- Canvi Climàtic: 
Es marca l’objectiu d’estabilitzar les concentracions atmosfèriques de gasos efecte 
hivernacle en un nivell que no provoqui variacions no naturals en el clima terrestre. Els 
objectius marcats a la Comunitat Europea consisteixen en reduir per a 2008-2012 les 
emissions de gases efecte hivernacle un 8% en front dels enregistrats al 1990 (fites 
de Kioto). Igualment, la Comissió marca uns objectius que van més enllà, perseguint 
un 20-40 % per al 2020. 
 
Per aquest motiu es proposen accions de millora que són: 

a) Canvis estructurals (transport i energia) 
b) Major eficiència i estalvi energètics (acord a nivell industrial) 
c) Programa comunitari d’intercanvi de drets d’emissió 
d) Major investigació i desenvolupament 
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e) Major sensibilització de ciutadans 
f) Possibilitat d’establir impostos sobre l’energia 

 
2.- Natura i biodiversitat 
Es planteja la protecció d’un recurs únic; la natura proporciona a la societat els 
recursos necessaris per a la seva supervivència: aire, aigua, aliments, fibres, 
medicines i materials de construcció. 
 
Es planifica com a objectiu el de protegir i, arribat el cas, restaurar els sistemes 
naturals i detenir la pèrdua de biodiversitat a la U.E. Les accions proposades són: 

a) Protecció dels sòls contra l’erosió i la contaminació 
b) Major informació a agents implicats (estat de biodiversitat i amenaces) 
c) Ampliació de Natura 2000 al medi ambient marí 
d) Major desenvolupament de la silvicultura i la bona gestió dels boscos en els 

plans de desenvolupament rural 
e) Desenvolupament d’una política de protecció marina 

 
3.- Mediambient i salut 
L’increment de contaminació porta a un augment d’al·lèrgies, malalties respiratòries i 
casos de càncer, amb alteracions de sistemes hormonals i reproductius. És per aquest 
motiu que es plantegen diverses estratègies: 

a) Determinació dels riscos per a la salut (principi de precaució i prevenció de 
riscs, tenint en compta els grups especialment vulnerables com els nens i els 
ancians). 

b) Investigar per què vectors els contaminants arriben al nostre cos. 
c) Establiment de normes sectorials sobre aire, aigua, residus i sòl. 
d) Desenvolupar el Registre Europeu d’Emissions Contaminants (EPER) perquè 

esdevingui un Registre sobre Alliberament i Transferència de Contaminants 
més exhaustiu. 

e) Potenciació dels recursos i les estructures per gestionar els productes químics 
en l’àmbit de la UE i dels estats membres per garantir la correcta gestió 
ambiental d’aquests. 

f) Adoptar un codi de bones pràctiques sobre l’ús de plaguicides 
g) Estratègia temàtica sobre l’ús sostenibles de plaguicides 
h) Aconseguir la reducció del nombre de persones exposades de manera regular i 

prolongada a nivells sonors elevats, que es calcula que és de 100 milions de 
persones l’any 2000, en un 10 % d’aquí a l’any 2010 i en un 20 % d’aquí a l’any 
2020. 

 
4.- La Gestió dels Recursos Naturals 
La capacitat de càrrega i assimilació del medi ambient s’està superant en diversos 
fronts, com per exemple, la demanda actual d’aigua dolça, la desforestació, la 
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degradació dels sòls, la desertització, l’ús indiscriminat de recursos no renovables 
(hidrocarburs i carbons) o la producció intensiva de residus són algunes de les 
problemàtiques plantejades. És per aquest motiu que en el 6è programa s’estableixen 
certs objectius, com són: 

a) Millorar l’eficàcia dels processos. 
b) Desenvolupant una economia menys materialista i prevenint la generació de 

residus. 
c) Dissociar la producció de residus del creixement econòmic i assolir una 

reducció significativa global del volum de residus generats mitjançant millors 
iniciatives de prevenció de residus. Impuls del reciclatge i l’aprofitament dels 
residus. 

d) Promoció d’estratègies d’impostos i incentius que garanteixin una explotació 
més sostenible dels recursos. 

e) Reduir la quantitat de residus destinats a disposició final en un 20% d’aquí a 
2010 i en un 50 % d’aquí a 2050, en comparació amb les xifres de 2000. 

f) Reduir els volums de residus perillosos generats en un 20 % d’aquí a 2010 i en 
un 50% d’aquí a 2020, en comparació amb les xifres de 2000. 

 
Mobilitat. 
 
Amb l’elaboració de la nova llei de mobilitat (Llei 9/2003, de 13 de juny) s’intenta donar 
resposta a esclat de mobilitat amb l’important impacte directe sobre el medi natural 
mitjançant la producció de gasos contaminants de vehicles, la contaminació acústica, 
l’ocupació indiscriminada del territori; igualment, també es produeixen altres efectes 
col·laterals com són el consum energètic no sostenible, els riscos provinents dels 
accidents (transport de persones i mercaderies) que ha esdevingut el principal factor 
de mortalitat a Europa o els problemes derivats del col·lapse de les infrastructures i 
serveis no prou ben dimensionats. Aquest marc legal, pretén, entre d’altres: 

a) Disminuir la congestió de zones urbanes a través de mesures incentivadores 
b) assegurar una mobilitat i accessibilitat adequada als ciutadans 
c) impulsar la mobilitat sostenible 
d) promoure un ús racional del territori 
e) promoure i protegir els mitjans de transport més ecològics, entre els quals els 

de  tracció no mecànica, com anar a peu o amb bicicleta, en especial en el 
medi urbà, i desincentivar els mitjans de transport i menys ecològics. 

f) Fomentar la reducció de l’accidentabilitat 
g) Promoure una política intensa d’educació ambiental en matèria de mobilitat 

sostenible 
h) Promoció de l’ús de combustibles alternatius al petroli i, especialment, n el 

transport col·lectiu. 
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A nivell de planificació, la llei preveu tres escales de planificació: Nacional, Regional i 
Local. Pel que fa a l’àmbit Nacional, la llei marca que el Govern de la Generalitat haurà 
de redactar les Directrius Nacionals de Mobilitat amb caràcter de Pla territorial 
Sectorial. A nivell Regional, s’establiran diferents àrees en tot el territori català. Cada 
una d’aquestes àrees haurà de tenir un Pla Director de Mobilitat que segueix les 
directrius nacionals. Finalment, a nivell Local, es crearan els Plans de Mobilitat 
Urbana. 
 
La Comissió Europea (Direcció General VII – Transports) ha editat el “Llibre Blanc: 
Estratègia gradual per a un marc comú de tarificació de infrastructures de transports 
de la UE.”; en aquest document, el règim taxatiu es basa en el principi de “l’usuari 
paga”, és a dir, tots els usuaris d’infrastructures de transport han de pagar pels costos, 
inclosos els causats al medi ambient, contràriament al que tradicionalment es feia: 
facturació a l’usuari sense que hi existís una relació directe amb els costos. 
 
La Unió Europea ha promogut la Iniciativa Civitas, a partir de projectes i 
col·laboracions de 19 ciutats europees, entre les quals es troba la de Barcelona. 
Civitas pretén cercar alternatives innovadores per tal de poder promoure un transport 
urbà net. 
 
La major part dels ciutadans de la UE i dels països candidats viuen en ciutats, motiu 
pel qual és necessari que el transport públic sigui eficient. Això afecta tant a la política 
de transport com a la energia. La demanda d’energia ha augmentat molt, malgrat 
l’eficiència també. Però els embussos han augmentat i la contaminació també. 
 
Civitas es troba inclòs dins de la prioritat del VI Programa Marc de la UE que parla del 
Desenvolupament Sostenible, Canvi Climàtic, Ecosistemes, Energia i Transport. 
Aquesta iniciativa Civitas es marca com a principals objectius la utilització de 
combustibles alternatius (biocarburants i gas natural) i l’accessibilitat dels sistemes 
públics de transport. 
 
Igualment, l’estratègia relativa a carburants alternatius, queda reflexada a partir de la 
Decisió de la Comissió Europea (COM/2001/547), on es planteja la substitució del 20 
% de la gasolina i dièsel emprats en el transport per carretera d’aquí al 2020, de cara a 
assegurar l’abastament, per tres possibles alternatives: biocarburants, gas natural i 
hidrogen. 
 
Per altre cantó, existeixen altres iniciatives, com el Projecte CUTE (Clean Urban 
Transport for Europe: Transport Urbà Net per a Europa), que es troba destinat a 
impulsar la introducció de l’hidrogen i les piles de combustible en el mercat a través de 
la introducció de 27 autobusos amb piles de combustible en 9 ciutats europees, a partir 
de mitjans de 2003. 
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Dins de les particularitats que tots els projectes emmarcats dins de la Iniciativa Civitas 
cerquen, es poden identificar les següents estratègies promogudes: 

1.- Flotes de vehicles públics o privats netes i rentables en quant a costos 
d’energia, i a la infrastructura necessària 
2.- Estratègies de gestió de la demanda basats en restriccions d’accés a les 
zones cèntriques i altres zones sensibles 
3.- Estratègies de gestió de la demanda i d’augment d’ingressos en una política 
de preus integrada a nivell de la zona. 
4.- Estimulació del transport col·lectiu de passatgers i de la qualitat del servei 
ofert als passatgers 
5.- Nous modes d’ús i de propietat de vehicles, i estils de vida sense cotxe. 
6.- Nous conceptes per a la distribució de mercaderies 
7.- Mesures iniciatives innovadores per a la gestió de la demanda de mobilitat 
8.- Integració dels sistemes de gestió del transport i dels servis d’informació 
associats. 

 
Responsabilitat Ambiental 
 
La Comissió Europea va aprovar el dia 9 de febrer de 2000, un Llibre Blanc sobre 
responsabilitat ambiental, on es pretén desenvolupar un dels principis fonamentals del 
Tractat de la CE: “qui contamina, paga”. En aquest document s’introdueix igualment el 
concepte de responsabilitat per danys provocats a la natura, esperant un canvi de 
comportaments i actituds per aconseguir majors nivells de prevenció i precaució. 
Perquè el règim de responsabilitat sigui efectiu: 

Hi ha d’haver un actor identificable • 

• 

• 

El danys ha de ser concret i quantificable 
S’ha de poder establir la relació causa-efecte entre els danys i els presumptes 
contaminadors. 

 
La política Europea també apunta cap a altre direcció com és el Principi de Precaució, 
que, inicialment, mitjançant una comunicació de la Comissió Europea de 2 de febrer de 
2000 es fa ferm. Aquest principi de precaució es remunta, dins de l’àmbit internacional, 
a la Carta Mundial de la Natura adoptada per l’assemblea general de Nacions Unides 
l’any 1982. 
 
La Comissió Europea va emetre el 21 de març de 2000 una comunicació sobre la 
millora de la seguretat del transport petroler en la qual recull un seguit de propostes 
per reduir les possibilitats d'accidents i de contaminació marítima. En aquest document 
es recullen accions dirigides al major control de navegació, la prohibició gradual de 
circulació d’embarcacions sense mesures mínimes de seguretat (doble casc, antiguitat 
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de vaixells inferior a 15 anys), creació d’un organismes europeu de seguretat marítima 
i l’intercanvi sistemàtic d’informació entre els possibles agents implicats. 
 
Informació Ambiental Pública 
 
Amb la signatura el 30 d’octubre de 2001 del Conveni d’Aarhus (ciutat danesa on es 
van celebrar la conferència ministerial de la Comissió Econòmica per a Europa de les 
Nacions Unides) es tracta i defineix l’accés a la informació, participació pública en el 
procés de decisions i accés a procediments judicials en matèria de medi ambient. En 
aquest Conveni, s’especifica: 

Protegir el dret de cada persona, i de les generacions presents i futures, a viure 
en un medi ambient que permeti garantir la seva salut i el seu benestar. 

• 

• 

• 

Les autoritats públiques han de posar a disposició del públic, en el marc de la 
seva legislació estatal, les informacions sobre medi ambient que els siguin 
sol·licitades. 
quan s'iniciï un procés de presa de decisions respecte al medi ambient, s'ha 
d'informar el públic interessat de la manera més eficaç i en el moment oportú, pels 
mitjans de comunicació públics o individualment, segons els casos, a l'inici del 
procés. 

 
Atmosfera 
 
L’adopció del programa Aire net per a Europa (CAFE: Clean Air For Europe) estableix 
una estratègia integrada per lluitar eficaçment contra la pol·lució atmosfèrica i que 
cataloga els principals problemes d’ambient atmosfèric a resoldre com: 
• La reducció de l'emissió dels gasos amb efecte d'hivernacle és especialment difícil, 

en concret en el cas del diòxid de carboni (C02). 
• Els metalls pesants, les dioxines i determinades substàncies químiques poden 

ocasionar problemes en introduir-se a la cadena alimentària després d'ésser 
abocats al sòl i a l'aigua.  

• Si bé s'han pres mesures eficaces per reduir les emissions de substàncies 
causants de l'acidificació i l'eutrofització, encara hi ha casos de pluja àcida i els 
llacs i els rius contenen un excés de nutrients. 

 
Aquest programa d’aire net es va avançar a l’elaboració del 6è Programa Marca 
d’Acció per al Medi Ambient (2001-2010). El CAFE es marca com a prioritat bàsica la 
reducció de les partícules en suspensió i de l'ozó troposfèric, que són els pol·luents 
atmosfèrics més problemàtics pels seus efectes nocius sobre el medi ambient (canvi 
climàtic) i la salut humana. 
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Contaminació lumínica. 

El text, iniciativa del Departament de Medi Ambient i Habitatge, defineix les mesures 
per a la regulació ambiental de les instal·lacions d’enllumenat exterior, amb l’objectiu 
de reduir la contaminació lumínica que poden generar  

La llei, pionera a l’Estat, preveu la divisió del territori en diverses zones, en funció de la 
lluminària que hi pot ser admissible, regulant les intensitats de brillantor permeses, el 
disseny i la instal·lació dels aparells, i el seu règim estacional i horari d’ús. 

Aquesta iniciativa sorgeix de la constatació que un disseny o un ús inadequat de les 
instal·lacions d’enllumenat té conseqüències perjudicials per a la biodiversitat i el medi 
ambient. En aquest sentit, es posa especial atenció en les mesures adequades per a 
que la il·luminació nocturna faci possible aquesta preservació i un notable estalvi 
energètic. 
 
Biodiversitat i Sistemes Naturals 
 
L’article 3 de la Llei Catalana d’espais naturals 12/85 de 13 de juny, adreça un 
manament específic a totes les Administracions Públiques de protegir els espais 
naturals, la seva gea, les espècies vegetals i animals que hi viuen.  
 
Obligació que resultava també del Decret legislatiu 1/90 de 12 de Juliol pel que 
s’aprovà la refosa de textos legals vigents a Catalunya en matèria d’urbanisme, quin 
article117 obligava a classificar com a sòl no urbanitzable els terrenys amb valors 
naturals o d’interès per la defensa de la fauna, la flora o l’equilibri ecològic. I en 
referència als connectors tenen la finalitat i la funcionalitat de garantir aquest equilibri 
ecològic, de manera que existeix el deure legal de classificar tots aquests espais com 
a sòl no urbanitzable i existeix l’obligació correlativa, d’impedir la seva transformació 
urbanística i la seva destrucció. 
 
Deure que sembla, també admetre’s d’una interpretació sistemàtica del conjunt de 
disposicions contingudes a la Llei 2/2002 de 14 de Març d’Urbanisme. Així com també 
els Plans Territorials Parcials, Sectorials, i comarcals que des del Departament de 
Política Territorials i Obres Publiques s’estan elaborant. També, el Pla Territorial 
General de Catalunya, recomana la preservació de tots els espais de la faixa litoral 
que tinguin un elevat valor paisatgístic. Caldrà considerar els estudis previs que 
s’estan duent a terme per a l’elaboració i redacció del Pla territorial de les Comarques 
Gironines, entre els molts estudis previs que s’estan confeccionant caldrà tenir en 
consideració l’estudi de les àrees amb funció connectora de la zona del Baix Empordà, 
així com la catalogació dels espais d’alt interès agrícola, entre molts d’altres i que 
seran la base del Pla Territorial de les Comarques Gironines. 
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A nivell europeu el Consell de les Comunitats Europees va aprovar la Directiva 
97/62/CE, de 27 d’octubre de 1997, coneguda com la Directiva hàbitats, la qual pretén 
contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de 
la fauna i flora silvestres en el territori europeu dels estats membres. 
 
Espais de la Xarxa Natura 2000 de Mont-ras: 
 
Existeixen dos espais proposats per ser inclosos a la Xarxa Natura 2000 que engloben 
part del terme municipal de Mont-ras. Són Les Gavarres (codi ES5120010) i 
Muntanyes de Begur (codi ES5120015). Aquests espais es corresponen  a la 
delimitació dels espais del PEIN. Cal tenir en compte, que la proposta oficial d'espais a 
incorporar a Natura 2000 es va fer l'any 1997 i, per tant, la delimitació oficialment 
aprovada és la de l'espai del PEIN Muntanyes de Begur, tal com estava l'any 1997. En 
l’actualitat s’està elaborant una proposta per a una ampliació d’aquesta zona, en 
concret que inclogui el PEIN de Castell Cap- Roig, com també s’estan gestionant 
noves ampliacions referents a l’espai marí a l’efecte de garantir la continuïtat de 
l’ecosistema de la praderia de Posidònia. 
 
Si ens centrem en el tema de connectivitat: 
 
I revisant els nous compromisos adoptats pel nou Govern de la Generalitat de 
Catalunya en relació amb la connectivitat ecològica i paisatgística es poden resumir en 
els següents: 
• Formular i aprovar inicialment, en el termini de dos anys, el Pla Territorial Sectorial 
dels Sistemes de Connexió Biològica entre Espais Lliures. 
• Redactar i aprovar la Llei de protecció de la biodiversitat, que integri i faci compatible 
la gestió dels recursos naturals, la conservació de la diversitat biològica de Catalunya i 
la presència dels seus servidors. 
• Establir un pla de gestió dels espais no urbanitzables i de protecció del paisatge. 
• Crear una autèntica xarxa d’àrees protegides marines i costeres, definint quins espais 
en formen part i quin grau de protecció han de tenir (en funció dels hàbitats existents, 
però també amb criteris per garantir la connectivitat ecològica a totes les zones 
preservades de la costa). 
• Impulsar, completar i —si escau— revisar, el Pla d’Espais Fluvials, considerant el 
paper essencial d’aquests espais com a connectors ecològics. 
• Establir figures jurídiques de protecció clara del sòl no urbanitzable i reglamentar, de 
manera detallada, els usos permesos. 
• Aplicar una figura equivalent a la de suspensió de llicències o moratòria específica en 
aquells indrets considerats més susceptibles de protecció especial, com ara algunes 
parts del litoral i les comarques pirinenques (en connectors biològics, en espais de 
protecció especial…), mentre es formulen els plans territorials i s’adapten els 
instruments de planejament que se’n derivin. 
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• Formular i aprovar inicialment, en el termini de dos anys, el Pla Territorial Sectorial 
d’Espais Agraris de Catalunya. 
• Formular i aprovar inicialment, en el termini de dos anys, el Pla Territorial Sectorial 
del Litoral de Catalunya. 
• Revisar, durant l’any 2004, l’afecció mediambiental dels nous recs, l’establiment de 
les zones d’exclusió definitives i les compensacions adients als agricultors  afectats 
d’acord amb estudis científics i tècnics reals. 
 
Com ja s’ha esmentat en els documents de descripció i diagnosi, trobem un connector 
biològic d’especial rellevància al terme municipal de Mont-ras, que seria el Connector 
Puig del Migdia-Puig d’en Gotes. Aquest connector és un espai que comunica el PEIN 
de les Gavarres i el PEIN de Castell Cap Roig.  
 
Finalment, cal esmentar que ja existeixen unes Directrius estratègiques per al 
manteniment de les connexions ecològiques i paisatgístiques entre els espais 
protegits, redactades per la conselleria de Medi Ambient en compliment d’una 
resolució del Parlament de Catalunya. Aquestes directrius –fins ara sense aplicació 
normativa- ja especifiquen que els connectors han de constituir un objectiu bàsic de la 
planificació territorial, les auditories ambientals i l’agenda 21. Més si tenim en compte 
que la cambra catalana ja ha assumit el Conveni Europeu del Paisatge. 
 
I en la mateixa línia, la Diputació de Girona estudia donar suport als Ajuntaments que 
vulguin definir les àrees de connexió ecològica i paisatgística dins els seus termes 
municipals. 
 
A nivell de paisatge trobem dins el terme municipal de Mont-ras diferents espais 
d’interès paisatgístic. A l’hora de referir-nos al marc normatiu, hem de parlar del nou 
Conveni Europeu del Paisatge el qual es considera un complement als instruments 
legals internacionals existents, com ara: 
 

a) El Conveni de la UNESCO sobre la protecció del patrimoni cultural i natural 
mundial, (París, 16 de novembre de 1972). 

b) El Conveni del Consell d’Europa sobre la conservació de la vida silvestre i el 
medi ambient natural d’Europa (Berna, 19 de setembre de 1979). 

c) El Conveni del Consell d’Europa per a la protecció del patrimoni arquitectònic 
d’Europa ( Granada, 3 d’octubre de 1985). 

d) El  Conveni del Consell d’Europa per a la protecció del patrimoni arqueològic.  
 
Aquest conveni té com a mesures generals: 
 

a) Reconèixer legalment el paisatge com a representant d’un component 
essencial de l’assentament vital de les persones, com a reflex de la diversitat 
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del seu patrimoni cultural, ecològic i socioeconòmic comú i com a fonament de 
la identitat local. 

b) Definir i implementar polítiques de protecció, gestió i planificació de paisatges. 
c) Establir procediments per a la participació del públic en general, els poders 

locals i regionals i altres parts interessades en la formulació i implementació 
d’aquestes polítiques. 

d) Encabir sistemàticament el paisatge en les polítiques espacials i de planificació 
urbanística del país. 

 
Per altra banda, en el seu Capítol ll de les Mesures nacionals a l’article 4, s’explicita 
que: 
 
Aquest article estableix que totes les parts han d’implementar el Conveni des del nivell 
de govern més adequat per a l’acció sobre el paisatge, tenint en compte el principi de 
subsidiarietat i la Carta Europea de l’autonomia local. Això implica que, si escau, els 
poders locals i regionals, i les agrupacions d’aquestes autoritats, tenen garantida una 
implicació formal en el procés d’implementació. 
 
Si els poders locals i regionals tenen la competència necessària, la protecció, gestió o 
planificació dels paisatges serà més eficaç sempre que es confiï la responsabilitat de 
la seva implementació –dins el marc constitucional establert legislativament a escala 
nacional- a les autoritats més properes a les comunitats afectades. Tots els països 
haurien d’establir acuradament les tasques i mesures de les quals és responsable 
cada nivell –nacional, regional o local- i haurien d’establir normes de coordinació entre 
nivells d’aquestes mesures, especialment quan es vegin implicats instruments de 
planificació urbanística i regional. 
 
Pel que fa a l’implementació es convida a les parts legals, administratius, fiscals o 
financers específics amb la finalitat de protegir, gestionar i planificar els paisatges, 
tenint en compte les polítiques paisatgístiques acordades. Els instruments disponibles 
poden ser força variats. Entre ells compten plans paisatgístics, projectes paisatgístics, 
condició especial per a determinats tipus de paisatge, un requeriment que els estudis 
d’impacte, llicències d’activitat i permisos d’aprofitament de la terra tinguin en compte 
l’impacte sobre el paisatge, mesures d’emergència per salvaguardar el paisatge 
amenaçat, etc. Cal que tots els estats desenvolupin i introdueixin un ventall 
d’instruments que s’adeqüi a les necessitats del seu paisatge i al seu sistema legal. Els 
Comitès d’Experts competents esmentats en l’article 10 d’aquest Conveni poden 
formular recomanacions per facilitar la seva implementació. 
 
Al terme municipal de Mont-ras, tal i com ja s’ha esmentat en els documents de 
descripció i diagnosi trobem que la zona de Puig Sesforques- Ermedàs-Puig Pelegrí- el 
Rodonell i Puig Gallifa, constitueix un paisatge en mosaic que es caracteritza per 
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l’alternança de zones boscoses (als turons i relleus) i d’ambients agrícoles als sectors 
de planura. 
 
Una altra zona que constituiria un espai d’interès paisatgístic seria el conformat per la 
Riera de Canyelles-Plans de la Torre Mirona-platja de castell i la serra. Els plans de la 
Torre Mirona són d’una gran bellesa estètica i paisatgística, ja que acosten els conreus 
fins pràcticament la mateixa platja. 
 
La zona atorga un important valor afegit al sector del PEIN de les Muntanyes de Begur 
que envolta, ja que el complementa amb un conjunt d’espais agrícoles de gran interès. 
 
Resulta un element de singular importància, als efectes de garantir el manteniment i la 
protecció del paisatge i del propi medi natural, sobretot en comarques i en espais ja 
altament transformats per l’home i per les seves activitats, com és el cas de les 
comarques del litoral gironí-, el valorar i tenir molt en compte els espais i les zones de 
naturalesa agrícola. Sens dubte, contribuir al manteniment d’aquestes zones en el seu 
aspecte actual i ajudar a la conservació de les activitats agràries avui encara existents, 
constituirà –probablement-, la major contribució possible que, en l’actualitat, pot fer-se 
a la defensa del paisatge i del medi natural. 
 
Els sòls amb valors agrícoles era, darrerament, un objectiu, un desig o una aspiració 
de molts, en l’actualitat cal destacar que s’ha transformat ja en un veritable deure de 
les Administracions. 
 
La Llei d’orientació agrària (Llei 18/2001 de 31 de Desembre) de recent aprovació per 
part del Parlament de Catalunya, ha reconegut com a element bàsic per contribuir a 
l’equilibri territorial de Catalunya, el manteniment del sòl agrari i de les activitats 
agràries que s’hi realitzen. 
 
La Comissió Europea va adoptar un conjunt de plans d’acció amb l’objectiu d’integrar 
la presentació de la biodiversitat en les diferents polítiques de la U.E:, sobretot en els 
àmbits d’agricultura, pesca, medi ambient, i desenvolupament i cooperació. Es marca 
com a primer objectiu aturar la desaparició d’espècies silvestres, ecosistemes, 
varietats de conreus, animals i peixos. Aquests plans s'emmarquen en l'Estratègia 
adoptada l'any 1998 per la Comunitat Europea en favor de la biodiversitat, on la 
Comissió es va comprometre a indicar amb precisió com comptava d’assolir els 
objectius que marcava i d’aplicar el Conveni sobre la diversitat biològica adoptat a Rio 
l'any 1992. 
 
En aquesta comunicació s’exposen 4 plans d’acció sobre biodiversitat “sectorials” 
relatius a: 
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• la conservació dels recursos naturals: on es desenvoluparen eines de control i 
seguiment, com són Directiva marc sobre l’aigua, l’estratègia de gestió integral de 
zones litorals, l’avaluació d’impacte ambiental, la responsabilitat mediambiental, 
l’etiquetatge ecològic i d’altres instruments econòmics. 

• l’agricultura: Pla que centra en 7 prioritats: 
2. assegurar una intensificació raonable de les pràctiques agrícoles, 
3. mantenir una activitat agrícola econòmicament viable i socialment acceptable, 
4. utilitzar el potencial de mesures agroambientals per a la conservació i l’ús 

sostenible de la biodiversitat, 
5. garantir l’existència d’una infrastructura ecològica en el conjunt del territori, 
6. donar suport a activitats encaminades a millorar la diversitat genètica de 

l’agricultura i a mantenir les varietats i races locals i tradicionals, 
7. afavorir la comercialització de races autòctones i varietats naturalment 

adaptades a les condicions locals i regionals, 
8. prevenir l’abundància i expansió d’espècies no natives:  

• la pesca. 
• la cooperació en el desenvolupament i la cooperació econòmica: reducció de la 

pobresa en el context  de les interaccions entre biodiversitat i desenvolupament. 
 
Per un altre cantó, el Consell de les Comunitats Europees, va aprovar l’any 1992, la 
Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i 
de la fauna i la flora silvestres, coneguda també com la Directiva d’hàbitats. Aquesta 
Directiva va ser transposada a nivell estatal, mitjançant  el Reial Decret 1997/1995, de 
7 de desembre. Posteriorment, el Consell de les Comunitats Europees va aprovar la 
Directiva 97/62/CE, de 27 d’octubre de 1997, que adapta al progrés científic i tècnic la 
Directiva 92/43/CEE. Bàsicament consisteix en una millora, modificació i substitució 
dels annexos I i II de la Directiva hàbitats. En la legislació espanyola, aquesta nova 
directiva que modifica la Directiva hàbitats ha quedat transposada mitjançant el Reial 
decret 1193/1998, de 7 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1997/1995.  
 
L’objectiu bàsic de la Directiva d’hàbitats pretén contribuir a garantir la biodiversitat 
mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres en el 
territori europeu dels estats membres. Aquest objectiu principal, és regulat i articulat a 
partir de la creació de la Xarxa Natura 2000 (depenent de la Direcció General de 
Boscos i Biodiversitat – Servei de Planificació i Gestió de l’Entorn Natural) i la 
delimitació dels hàbitats naturals d’interès comunitari (no com a hàbitats protegits, sinó 
com a hàbitats catalogats). 
 
Xarxa Natura 2000, haurà de garantir el manteniment en un estat de conservació 
favorable els hàbitats delimitats dins de la seva jurisdicció. 

sm, sistemas medioambientales, SL   17 

 



Pals de Mont-ras 

 
Aigües 
 
La preservació dels rius, rieres i torrents, així com de les franges de sòl properes als 
seus marges, és també un aspecte absolutament imprescindible i quina exigència i 
compliment és possible ateses les disposicions legals derivades de la Llei d’aigües 
(Llei 29/85 de 2 d’agost). 
 
El deure d’establir una franja de pas i d’ús públic de 5 metres d’amplada, i la 
possibilitat de limitar els usos dels terrenys existents als marges dels rius i altres 
cursos d’aigua, en importants franges de sòl, és també un factor de gran interès a 
l’hora de fixar un règim de protecció adequat. 
 
Tot i que la zona està dominada per rieres i torrents sí que caldria tenir una delimitació 
de les zones potencialment inundables, i  impedir, en aquestes zones, la implantació 
d’usos, activitats, edificacions i instal·lacions, incompatibles amb l’indicat risc 
ambiental. 
 
La sostenibilitat en el total del balanç de l’aigua en el municipi de Mont-ras ve 
determinat per tots els punts que s’especificaran tot seguit, en el document que 
s’adjunta del Pla d’Acció.  
 
A tall de resum, la sostenibilitat des del punt de vista del Balanç d’aigua vindria 
donada, en primer terme i com a eina bàsica de gestió, la constitució d’una base de 
dades centralitzada on hi constés tota la informació corresponent als fluxos d’entrada i 
sortida d’aigua al municipi: abastament municipal i clavegueram, per després adoptar 
totes les mesures adients al concepte de sostenibilitat i que ja s’expliciten de forma 
detallada en el document del Pla d’Acció. 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua té en projecte la realització de la depuració, tractament 
de fangs i reutilització d’aigües residuals urbanes a Catalunya amb el codi 
FC:2001.ES.16C.PE.054 un dels projectes inclosos en la decisió correspon al  sistema 
de Palamós. 
 
S’estableix una estratègia europea comunitària de gestió integrada de les zones 
costaneres on s’identifiquen diverses problemàtiques, que, entre d’altres són: 
• Erosió costanera.  
• Destrucció de l'hàbitat a conseqüència d'una construcció i una ordenació territorial 

poc planificada o de l'explotació del mar.  
• Pèrdua de biodiversitat, incloent-hi el descens de les poblacions de peixos a la 

costa i a alta mar.  
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• Contaminació del sòl i dels recursos hídrics a causa del desplaçament cap al litoral 
de la contaminació de les fonts marines o interiors, incloent-hi els abocadors.  

• Problemes pel que fa a la qualitat i la quantitat d'aigua, ja que la demanda supera 
el subministrament o la capacitat de tractament de les aigües residuals.  

• Atur i inestabilitat social provocats pel declivi de sectors tradicionals o compatibles 
amb les preocupacions ambientals, com ara les petites explotacions pesqueres a 
les zones costaneres.  

• Competència entre usuaris per a l'explotació dels recursos.  
• Desenvolupament incontrolat (sobretot a causa del turisme) que provoca 

destrucció del patrimoni cultural i la dilució del teixit social. A més, la falta 
d’infrastructura adequada i l'especulació poden provocar marginalització i 
emigració de la població local.  

• Marginalització i emigració, agreujades per la falta d’infrastructura adequada, com 
ara xarxes de transport i sistemes de comunicació que funcionin tot l'any.  

 
Per a aquesta problemàtica es delimiten certes actuacions, a escala local, regional, 
nacional i comunitària. Dins de l’àmbit municipal, l'Ajuntament tindria les funcions de 
recopilar informació sobre les condicions locals, fer participar les parts interessades 
locals, assolir consensos o efectuar arbitratges i garantir la millor aplicació pràctica de 
l'enfocament integrat (tenint en conte totes les zones costaneres).  
 
L’estratègia a les zones costaneres es desglossaria, així doncs en: 
• Fomentar el diàleg entre les parts interessades.  
• Fomentar l'aplicació de bones pràctiques en matèria de gestió integrada de les 

zones costaneres. 
• Generar informació i coneixements sobre les zones costaneres.  
• Difondre aquesta informació i incrementar la conscienciació pública dels 

responsables de l'ordenació i la gestió, i també de les parts interessades (del 
sector privat i del públic en general) perquè puguin participar en la gestió de les 
zones costaneres amb coneixement de causa. 

 
La llei d’Aigües (Llei 6/1999, de 12 de juliol), inspirada en les Directrius Europees, es 
defineix per dues característiques: 

1.- Establiment de les bases per a un enfocament integrat de la gestió de 
l’aigua (abastament i sanejament) 
2.- Disseny d’una nova organització administrativa en matèria d’aigües. 

 
Com a principal fet destacat, aquesta normativa crea (Títol V) el nou cànon de l’aigua 
com a un impost de naturalesa ecològica sobre l’ús real o potencial de l’aigua i la 
càrrega contaminant abocada i exigible a tots els usuaris. 
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Per un altre banda, la Directiva 2000/6/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 
de octubre de 2000, estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política 
d’aigües, per a la protecció de les aigües superficials continentals, les aigües de 
transició, les aigües costaneres i les aigües subterrànies. Les principals directrius 
marcades són (art. 1): 

1.- Millora dels ecosistemes aquàtics. 
2.- Ús sostenible de l’aigua a llarg termini. 
3.- Reducció progressiva dels abocaments i les emissions. 
4.- Reducció de la contaminació de l’aigua subterrània. 
5.- Suavitzar els efectes d’inundacions i sequeres. 
6.- Garantir el subministrament suficient d’aigua superficial o subterrània en bon 
estat. 
7.- Protegir les aigües territorials i marines. 

 
Existeixen, altres Directives dirigides a la limitació de les emissions a fluxos hídrics, 
com són:  

1.- Directiva 82/176/CEE i Directiva 84/156/CEE relatives als abocaments de 
mercuri. 
2.- Directiva 83/513/CEE relativa als abocaments de cadmi. 
3.- Directiva 84/491/CEE relativa als abocaments d’ hexaclorciclohexà. 
4.- Directiva 86/280/CEE relativa als abocaments de substàncies perilloses. 

 
Activitats Econòmiques 

Parlar de sostenibilitat des del punt de vista econòmic vol dir pensar en un canvi en el 
procés de producció i de consum, que tindria com a objectiu, d’una banda, arribar a la 
internalització de tots els costos productius, i de l’altra, anar cap a un model que no 
estigués basat en el creixement permanent.  

La Comissió Europea va organitzar el 26 i 27 de maig a Brussel·les una sèrie de 
seminaris de seguiment sobre el futur de la política de cohesió econòmica i social. 
L’objectiu d’aquests seminaris era determinar els àmbits d’intervenció i àrees 
geogràfiques prioritàries que permetessin delimitar el futur paper dels fons estructurals.  

Els propers mesos d’octubre i novembre es celebraran a Brussel·les tres seminaris 
relacionats amb el disseny, la utilització d’eines metodològiques i la selecció 
d’indicadors destinats a l’elaboració d’avaluacions de programes socioeconòmics. 

Diverses organitzacions de consum, producció, intercanvi, comercialització i 
finançament, de Catalunya es coordinen per constituir una Xarxa anomenada xarxa 
d'economia solidària. 

La Xarxa d'economia solidària s'adhereix a la Xarxa Global de Socioeconomia 
Solidària, creada a la ciutat brasilera de Porto Alegre en el transcurs del primer Fòrum 
Social Mundial, el 29 de gener de 2001. Així mateix, manifesta la seva voluntat 
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d'establir contactes amb les altres xarxes d'economia solidària per intercanviar 
experiències i treballar conjuntament. 
 
Finalment, cal esmentar que el juliol de 2001 va entrar en vigor la Directiva 
2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’avaluació dels efectes de 
determinats plans i programes sobre el medi ambient, i coneguda com la directiva 
d’avaluació ambiental estratègica (AAE). La Directiva exigeix una avaluació ambiental 
a plans i programes d’àmbits diversos(planificació territorial, energia, indústria o 
turisme, entre altres) i haurà de ser transposada als diferents ordenaments jurídics 
abans del 21 de juliol de 2004. 
 
Amb l'objectiu de fixar un període de reflexió, anàlisi i experimentació de tots els actors 
interessats en el desenvolupament de l’AAE, Catalunya i nou regions europees més 
van endegar el projecte ENPLAN “d’avaluació ambiental de plans i programes”, 
aprovat el desembre de 2002 en el marc del programa europeu Interreg IIIB-MEDOC, i 
amb una durada prevista fins al juny de 2004. Les regions participants a ENPLAN han 
elaborat una metodologia comuna i compartida d’aplicació de l’AAE a iniciatives 
estratègiques, que respongui amb èxit als reptes plantejats per la Directiva 
2001/42/CE. 
 
El II Seminari Internacional ENPLAN establirà un debat sobre els reptes de l'aplicació 
de l'AAE, i es presentaran els resultats obtinguts fins ara en el projecte. 
 
Aquesta jornada i les posteriors seran un seguit de trobades de consulta en el marc de 
la Iniciativa estratègica amb els diferents agents que interaccionen en el litoral 
(administracions, empreses, centres de recerca, col·lectius ecologistes, població civil 
etc.) amb l’objectiu de generar una àmplia reflexió sobre el model de litoral que es vol, 
més encaminat cap a la sostenibilitat. Aquestes jornades es plantegen com un  primer 
pas per facilitar la participació plena de la societat civil en la gestió integrada del litoral 
català. 
 
Paral·lelament es pretén crear un fòrum virtual i presencial per facilitar la participació, 
l’aportació i el condicionament de la iniciativa estratègica per la gestió integrada de les 
zones costaneres de Catalunya, a tota la societat civil. 
 
Per donar una resposta integrada al concepte de sostenibilitat, calen noves indicacions 
per conservar i recuperar els seus recursos patrimonials i contribuir a un nou impuls 
dels sectors que hi actuen. Aquestes directrius, a més, requereixen necessàriament 
una correcta coordinació entre totes les administracions i els agents implicats en la  
planificació i gestió d’aquest territori i de les seves activitats. 
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Per donar aquesta resposta integrada respecte al concepte de sostenibilitat cal 
entendre que és un concepte molt més ampli que no contempla els diferents vectors 
de forma aïllada sinó en el seu conjunt. És lògic que, per exemple una mala gestió de 
l’aigua tingui repercussions no únicament en l’equilibri hídric, sinó també que pot 
afectar des de la salut humana i fins a la flora i fauna. Així doncs, cal entendre que el 
document del Pla d’Acció és una eina molt útil de cara a la sostenibilitat ja que 
entrellaça els diferents vectors amb l’objectiu d’assolir a través de cadascuna de les 
línies estratègiques el concepte de sostenibilitat en el seu global. 
 
A partir de la Resolució 53/200 de l’Assemblea General de Nacions Unides, on es va 
proclamar l’any 2002 com a Any Internacional de l’Ecoturisme, s’identifica aquesta 
activitat com a un instrument poderós per a la conservació de l’entorn natural (amb una 
correcta planificació i gestió). En aquesta nova modalitat turística es condueix a la 
gestió de tots els recursos de manera que satisfacin les necessitats econòmiques, 
socials i estètiques alhora que respecta la integritat cultural, els processos ecològics 
essencials i la diversitat biològica. 
 
Dintre de cadascuna de les línies estratègiques, les accions que es poden proposar 
responen a àmbits molt concrets i perfectament diferenciables. És per aquest motiu 
que s’estableix dintre de les línies estratègiques una distribució dels projectes en 
diferents Programes d’Actuació, en funció de la seva afinitat. A continuació es presenta 
un esquema identificatiu de les principals directrius emmarcades dins del procés cap a 
la sostenibilitat a Europea; a sota de cadascun dels grups temàtics, s’identifica la Línia 
Estratègica (L.E.) i el Programa d’Actuació (Pg.) on es dóna resposta dins d’aquest 
PALS per a Mont-ras. 
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Aigues. 
1.- Solucionar problemes de contaminació de 
les aigües  (demanda supera la capacitat de 
subministrament o la capacitat de tractament 
d’Aigües residuals). 
2.- Evitar la sobre-explotació dels recursos 
hídrics 
3.- Evitar el desenvolupament incontrolat (sobre tot a
causa del turisme) que provoca la destrucció del
patrimoni natural (platges). 
4.- Generar informació i coneixement de zones costaneres 
5.- Creació del cànon de l’Aigua (impost de naturalesa
ecològica sobre l’ús real o potencial i càrrega
contaminat de l’aigua). 

6.- Reduir els abocaments i ús sostenible de
l’Aigua 
7.- Reducció de la contaminació de l’aigua
subterrània 
8.- Garantir el subministrament d’aigua
superficial o subterrània 
9.- Protegir les aigües Territorials i Marines 

 
Fonts:  Directiva 2000/6/CE de 23 de octubre - Llei 6/1999 de 12 de juliol 

Sistemes i recursos Naturals. 
1.- Aturar la desaparició d’Espècies silvestres, 
ecosistemes, varietats de conreus, animals i 
peixos 
2.- Conservació de recursos Naturals 
3.- Garantir la Biodiversitat mitjançant la 
conservació d’Hàbitats naturals i de la Fauna i 
Flora Silvestres. 
4.- Protecció Agrícola mitjançant una 
intensificació raonable de les pràctiques 
agrícoles, donar suport a la diversitat 
genètica de l’agricultura i manteniment de 
varietats locals, afavoriment de la 
comercialització de les races autòctones i 
prevenir l’abundància i l’expansió d’espècies no 
natives. 5.- Protegir sòls contra erosió i 
Contaminació i lluitar vers deforestació 

Major desenvolupament de la Silvicultura i bona
gestió de boscos en Plans de Desenvolupament
Rural. 
6.- reduir la quantitat de Residus (en especial els
perillosos) 
7.- Millorar l’eficiència dels processos
productius 

 
 

Informació Ambiental Pública. 

1.- Disposar al públic qualsevol informació relativa al
Medi Ambient 
2.- Informar de Legislacions Ambientals 

 
Fonts: Conveni d’Aarhus (30 octubre 2001) 

Ambient Atmosfèric. 

1.- Reducció de l’emissió dels gasos amb 
efecte hivernacle (CO2) 
2.- Evitar l’emissió de substàncies que 
provoquin acidifcació i/o eutrofització (SO2) 
3.- Reducció de partícules en suspensió i de Ozó (O3)
deguts al tràfic de vehicles. 

4.- Major sensibilització de la població a nivell
d’Emissions Atmosfèriques 
5.- Elaboració del registre Europeu d’Emissions
Contaminants (EPER) 
6.- Reduir el nombre de persones exposades de
forma regular i prolongada a sonors elevats 

 

Fonts:  Prorama CAFE (Clean Air Force Europe) - Decisió núm. 1513/2002/CE
(6è Programa Marc Comunitat Europea) 

Activitats Econòmiques i Benestar. 

1.- Erradicació de la pobresa 
2.- Cooperació en àmbits científics i tecnològics i 
creació de capacitat necessària per al 
desenvolupament sostenible. 

3.- Respecte als drets humans, la diversitat 
cultural i al paper de diferents col·lectius 
com dones i joves. 
4.- Ajuts a tercers països necessitats (Àfrica). 
5.- protecció de riscos per a la Salut de nens i
ancians. 

 
Fonts:  Cimera Mundial per al desenvolupament Sostenible (Rio+10) - 
Decisió núm. 1513/2002/CE (6è Programa Marc Comunitat Europea) 

Energia. 

1.- promoció de l’Energia Sostenible. 
2.- Major eficiència i Estalvis Energètics 
3.- Increment de la sensibilització els ciutadans 
(estalvi energies i canvis d’energies). 
4.- Possibilitat d’Establir Impostos sobre Energia 

 
Fonts:  Decisió núm. 1513/2002/CE (6è Programa Marc Comunitat Europea) 

Mobilitat. 

1.- Disminuir la congestió de zones urbanes 
2.- Assegurament de mobilitat i accessibilitat 
3.- Impuls de Mobilitat Sostenible (transpor 
ecològic) 
4.- Promoure un ús racional del territori 
5.- Promoure una política intensa d’educació ambiental en
matèria de mobilitat sostenible 

6.- Promoció de combustibles Alternatius 
7.- Estimular el Transport col·lectiu i estils
de vida sense cotxes 
8:- Promoure Canvis estructurals (Transport
i Comunicacions) 

 
Fonts: Iniciativa Civitas - Decisió COM/2001/547 – Llei 9/2003 13 juny - 

Decisió núm. 1513/2002/CE (6è Programa Marc Comunitat Europea) 

L.E. 5: Pg 5.1, Pg 5.2 – L.E. 6: Pg 6.1 

L.E. 2: Pg 2.1, Pg. 2.2,  Pg. 2.3 – L.E. 5: Pg 5.3 

L.E. 4: Pg 4.1, Pg. 4.2. 

L.E. 3: Pg 3.1, Pg. 3.2, Pg. 3.3 

L.E. 1: Pg 1.1, Pg. 1.2. 

L.E. 5: Pg 5.1, Pg. 5.2. – L.E. 6: Pg. 6.2, Pg. 6.3 – L.E. 7: Pg. 7.1, Pg. 7.2

L.E. 1: Pg 1.3. – L.E. 3: Pg. 3.2 – L.E. 5: Pg. 5.3 – L.E. 6: Pg. 6.3 
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Així doncs els Programes permeten aglutinar diferents Accions que tenen un 
denominador comú concret, més enllà del que els hi permet figurar dintre d’una 
mateixa Línia estratègica. El fet d’agrupar dins d’un programa les mateixes accions 
permetrà fomentar sinèrgies de la implementació conjunta d’aquestes. Les línies 
Estratègiques i els programes existents en el present Pla d’Acció Local per a la 
Sostenibilitat són les següents: 
 
L.E. 

1 
CONTROL I MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE I DE LA CONTAMINACIÓ 

ATMOSFÈRICA A MONT-RAS MITJANÇANT LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA 
 
Línia que afectarà a l’assegurament i el control de la qualitat atmosfèrica de la zona, 
mitjançant analítiques específiques i la creació d’eines de delimitació. 
 
Igualment es crearan eines de reducció de les emissions atmosfèriques, com podria 
ser la promoció de l’arribada i establiment del gas natural i la promoció d’actituds 
dirigides a la minimització en origen i reducció dels hàbits contaminants atmosfèrics. 
 
PROGRAMA 1.1: SEGUIMENT I CONTROL DE LES EMISSIONS 
ATMOSFÈRIQUES: 

Realització d’analítiques in situ de les emissions atmosfèriques de Mont-ras. I dels 
sorolls emesos. Igualment, es promou la creació d’ordenances municipals que 
assegurin un correcte manteniment de les calderes de calefacció individuals. 
PROGRAMA 1.2: MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE I 
DISMINUCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA:  

Afavoriment de la utilització d’energies renovables (solar fotovoltàica, solar tèrmica o 
hidràulica principalment) i energies més netes (Gas natural) que permetin assegurar la 
seva existència en un futur (sostenibilitat energètica). Igualment, la utilització 
d’aquestes energies també provocaran millores sinèrgiques en altres vectors com seria 
el de la qualitat atmosfèriques. 
PROGRAMA 1.3: SENSIBILITZACIÓ PER LA MILLORA DE LA 
QUALITAT DE L’AIRE MITJANÇANT L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA:  

Degut a que una part de l’energia (a curt, mig i llarg termini) continuarà sent d’origen no 
renovable, amb aquesta acció es pretén assegurar que es fa un ús racional d’aquesta 
i, així, contribuir en la mesura d’allò possible al retardament de l’esgotament d’aquests 
recursos no renovables (combustibles fòssils en la seva majoria). Es podrà permetre 
un major termini d’adaptació a les noves energies alternatives. Aquestes accions de 
millora de l’eficiència van dirigides principalment als ciutadans i es centren des de 
bones pràctiques, campanyes de sensibilització, ajuts econòmics fins a majors 
controls. Igualment, en aquest programa es temptegen altres alternatives en el consum 
energètic, com son les de la recuperació del transport ferroviari. 
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L.E. 

2 
REDUCCIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORA EN LA GESTIÓ 

 
La gestió dels nostres residus ha de ser sostenible. Hem de ser més ordenats en la 
separació dels materials de rebuig i/o aprofitables. Els plàstics, els envasos de vidre, el 
cartró, el paper, les restes de menjar, els residus especials (piles, fluorescents etc ...). 
L’Ajuntament, el Laboratori Polivalent i la Agència de Residus haurien de facilitar el 
màxim possible els materials necessaris per la millora de la gestió dels residus i els 
propis usuaris i ciutadans de Mont-ras haurien de separar els residus en origen i 
haurien de dirigir-se cap a la reducció del residus generats. 
 
Es pretén treballar amb una visió integral del cicle dels materials per reduir la 
generació final dels residus; impulsar  la seva recollida selectiva, acordar vies de 
compostatge i reciclat i promoure la sortida comercial dels materials i productes 
recuperats. 
 
PROGRAMA 2.1: MINIMITZACIÓ EN LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS 
SÒLIDS URBANS, INDUSTRIALS I DE SERVEIS, I MILLORES EN 
AL SEVA GESTIÓ: 

Per tal que les tasques de millora dels fluxos de materials estigui ben planificada, el 
primer objectiu a assolir ha de ser el de minimitzar la quantitat de residus generat. 
D’aquesta manera les tasques de reciclatge i reutilització proposades en els següents 
programes millorarien la seva eficiència. Igualment també es considera el control dels 
residus industrials generats a Mont-ras per, d’aquesta forma poder desenvolupar 
millores per a la seva reducció. 
PROGRAMA 2.2: CONTROL I MINIMITZACIÓ DE RESIDUS 
RAMADERS: 

Els residus ramaders, en cas de no ser correctament utilitzats poden generar 
problemàtiques en sòls, sistemes naturals, rendiments econòmics de cultius i qualitat 
de les aigües subterrànies. D’aquí la gran importància que tindria el correcte control de 
les dejeccions ramaderes per part de l’Administració i dotar de coneixements als 
agricultors i ramaders per tal que  es millori l’ús d’aquests residus. 
PROGRAMA 2.3: MILLORA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS I AMPLIACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES PER A LA 
SEVA GESTIÓ: 

Un cop s’han dut a terme totes les polítiques i accions concretes de minimització de 
residus, es pretén assegurar que la gestió sigui el més escaient possible, reduint la 
incidència ambiental, assegurant un correcte tractament de reutilització, de valorització 
o final. 
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L.E. 

3 
AUGMENT DE LA PROPORCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES RESPECTE A 

LES NO RENOVABLES, I MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DEL CONSUM 

ENERGÈTIC 
Canvi de perfils de consum energètic, mitjançant la promoció d’energies més netes 
(solar principalment) i el canvi d’hàbits existents a la ciutadania de Mont-ras. 
Igualment, en aquelles usos d’energies que no es planteja una substitució total o 
parcial per energies més netes, es promou una reducció  
 
PROGRAMA 3.1: PROMOCIÓ I POTENCIACIÓ D’ENERGIES 
RENOVABLES: 

En aquest programa s’intenta incidir tant en la promoció de les energies renovables (ja 
sigui mitjançant campanyes dirigides), com la creació d’eines de potenciació d’aquest 
servei, que permetria dirigir els nous usos energètics. Finalment, també es pretén 
cercar la col·laboració (com a actuació exemplificadora) d’ubicacions emblemàtiques 
com podria ser el nou Centre Comercial. 
PROGRAMA 3.2: MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DELS CONSUMS 
ENERGÈTICS: 

Permetre un ús més racional energètic, incidint principalment en la informació, 
formació i sensibilització dels ciutadans, així com en la dotació d’eines substitutives de 
l’actual model de consum energètic (com podria ser la promoció del transport públic) . 
PROGRAMA 3.3: POTENCIACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES I 
MILLORA DE L’EFICIÈNCIA DEL CONSUM A EDIFICIS, 
INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS: 

En aquest programa s’han agrupat totes les actuacions dirigides a l’ús racional de 
l’energia per part de l’Ajuntament i instal·lacions municipals. D’aquesta forma, malgrat 
que l’estalvi total assolit serà relativament baix (comparant amb el muntant total 
municipal) sí que tindrà un efecte exemplificador de cara als ciutadans.. 
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L.E. 

4 
CONTROLI MILLORA DELS RECURSOS HÍDRICS 

Inicialment es planteja reduir la demanda final d’aigua, millorar l’eficiència en l’ús dels 
recursos disponibles i aprofundir en l’increment de la qualitat de les aigües 
d’abastament, evitant contaminacions indesitjables (principalment sulfats i clorurs) i 
incidint positivament en el sanejament d’aquestes aigües. 
 
Es persegueix una gestió integral del cicle de l’aigua, que paral·lelament aniran també 
dirigits tant a un increment de control del muntant d’aigües i així poder determinar 
possibles millores de la xarxa com a l’assegurament de l’abastament a tota la 
ciutadania. 
 
PROGRAMA 4.1: CONTROL DELS AQÜÍFERS I 
SUBMINISTRAMENTS, I QUALITAT DE LES AIGÜES: 

En aquest programa s’intenta incidir tant en el control dels consums d’aigua, com 
l’assegurament de la qualitat d’aquesta protegint el recurs freàtic existent. Es pretén 
determinar el consum mitjançant pous il·legals, així com determinar els orígens de 
contaminació per sulfats i clorurs i quantificar la qualitat de l’aqüífer mitjançant 
analítiques periòdiques d’aquest i eines de control integrades, afavorir la creació de 
xarxes separatives que incrementin l’eficiència de depuració. 
PROGRAMA 4.2: CONTROLI REDUCCIÓ DEL CONSUM D’AIGUA: 

En aquest programa pretén actuar en la minimització del consum d’aigua, millorant 
l’actuació de la ciutadania i utilitzant l’element exemplificador que pot aportar el propi 
Ajuntament de Mont-ras, ja sigui bé des d’una vessant informativa com des d’una 
vessant incentivadora. 
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L.E. 

5 
PRESERVAR I GAUDIR DEL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DE 

MONT-RAS 
Aquesta Línia Estratègica cerca la preservació i promoció dels diferents sistemes 
naturals, a l’igual que la biodiversitat i els espais verds que poden ser catalogats com a 
més emblemàtics. 
 
Totes aquestes millores es pretenen fer sense donar l’esquena a les arrels tradicionals 
de Mont-ras però, en la mesura d’allò possible, sense comprometre el 
desenvolupament econòmic i social. D’aquesta forma s’han tingut en conte els espais i 
activitats agràries, com a signe d’identitat de Mont-ras. Dins d’aquest àmbit s’inclouran 
elements de patrimoni com la Pedrera Morena. 
 
PROGRAMA 5.1: PROMOCIÓ DEL CONEIXEMENT DE L’ENTORN 
NATURAL: 

Es pretén facilitar l’accés i coneixement del patrimoni natural i paisatgístic mitjançant la 
publicitat, l’adaptació de nous espais, l’accés a aquests espais verds i la formació 
sobre tots aquests. Per tal de promocionar el patrimoni natural s’han contemplat 
diferents alternatives com són la dotació d’una escola verda, l’existència de rutes 
d’interès a partir del Centre Excursionista, concursos d’idees ambientals i la possibilitat 
de crear una Granja Escola. 
PROGRAMA 5.2: PROMOCIÓ DE L’AGROTURISME A MONT-RAS: 

Aprofitament de la tradició rural del municipi de Mont-ras per promoure un seguit 
d’actuacions tant formatives com de divulgació de l’agroturisme. En aquest apartat 
serà vital la col·laboració d’agricultors i ramaders de la zona, que poc a poc podran 
anar atraient un turisme actiu.. 
PROGRAMA 5.3: EINES PER A LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 
PAISTAGÍSTIC I NATURAL: 

De cara a afavorir la correcta protecció del Medi Ambient es volen crear sistemes de 
planificació i control que permetin donar suport legal a les actuacions de protecció i 
millora del entorn natural i agrícola. Les eines inicialment plantejades són la Revisió de 
Normes Subsidiàries, el PEIN de les Gavarres, l’actualització del PAM, i la nova 
planificació de la carretera C-31 i del POEC.  
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L.E. 

6 
MONT-RAS APOSTA PER LA CONVIVÈNCIA, L’INTEGRACIÓ I UNA MAJOR 

QUALITAT DE VIDA 
L’aposta per un futur atractiu a Mont-ras, només serà possible mitjançant un projecte 
col·lectiu d’una comunitat única i integrada, fugint de fractures socials, separacions de 
grups o poca participació ciutadana. Inicialment aquesta Línia Estratègica persegueix 
promoure la participació i implicació ciutadana, l’assentament de la població, la 
integració d’ètnies i grups desafavorits. 
 
Per una banda es miraran de millorar aspectes que poden dificultar en major mesura la 
comoditat dels ciutadans com elements d’accessibilitat, temes laborals, assistència 
social, problemàtiques específiques de sorolls. Per un altre banda es mirarà de 
potenciar la participació ciutadana, i la implicació dels ciutadans en tots els elements 
decisoris dirigits a la sostenibilitat. 
 
PROGRAMA 6.1: FOMENT DE LA PARTIPACIÓ I L’INTEGRACIÓ 
CIUTADANA: 

Per tal que el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat pugui avançar de forma sòlida al 
llarg del temps es necessita que el procés participatiu estigui fortament arrelat i la gent 
estigui implicada i convençuda de la necessitat de decidir entre tots. En aquest 
programa es deriven accions que cerquen l’increment participatiu i un procés decisori 
continu, així com actuacions que permetin assegurar la integració amb dificultats 
idiomàtiques. 
PROGRAMA 6.2: AUGMENT DEL BENESTAR DE LA POBLACIÓ 
MITJANÇANT LA MILLORA DELS SERVEIS SANITARIS: 

Assegurament d’una assistència sanitària digna i alhora eficient i efectiva, evitant 
malbarataments (com l’automedicació). Es proposar agilitzar les gestions sanitàries 
com podrien ser la informatització del sistema de gestió d’historials o el telèfon 
assistencial per gent gran. 
PROGRAMA 6.3: MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA A L’ÀMBIT 
URBÀ: 

A partir d’aquest programa es deriven accions que cerquen l’increment de la qualitat 
de vida dels montrasencs. Dotar de millors comunicacions i millores d’accessibilitat i 
mobilitat o increments dels serveis que permetin millorar les condicions de treball. 
Igualment, també s’integren en aquest programa accions dirigides a la millora 
assistencial i d’oferta de lleure i oci. 
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7 
CONSOLIDACIÓ DE LES ACCIONS DE PROMOCIÓ SÒCIO-ECONÒMICA 

PER AFAVORIR L’ECONOMIA DEL MUNICIPI 
Permetre assegurar una qualitat de vida mínima a través d’actuacions que permetin 
assegurar una renda econòmica estable i reduint despeses associades al dret del 
ciutadà a disposar d’un habitatge digne. Entre d’altres aspectes es pretén poder 
millorar la diversificació i estabilitat del teixit comercial i d’activitats més o menys 
industrials i promocionar el teletreball. 
 
PROGRAMA 7.1:APOSTA PER UN HABITATGE SOSTENIBLE I 
ACCESIBLE A MONT-RAS: 

Assegurament de la possibilitat de que qualsevol ciutadà, sigui quina sigui la seva 
ètnia, edat o situació personal, pugui optar a disposar d’un habitatge de qualitat i amb 
inclusió d’aspectes d’ambientalització en les construccions. 
PROGRAMA 7.2:CREACIÓ DE NOVES EINES PER A IMPULSAR 
L’ECONOMIA AL MUNICIPI: 

Permetre la promoció de motors econòmics latents com són l’auto-ocupació, el 
teletreball, l’agroturisme, la potenciació del sector comercial, alhora que la 
diversificació sectorial (minimització de fallides econòmiques) i l’autocontenció laboral. 
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3.3.- ACCIONS I PROJECTES. 
 
Finalment, després d’estructurar tot el document en Línies estratègiques i Programes 
d’Actuació es defineixen Accions o Projectes de major concreció. Aquestes es 
caracteritzen principalment per la capacitat de permetre assolir els objectius marcats 
amb les Línies i Programes i per ser perfectament mesurables i quantificables. Es 
tracten de propostes operatives que tindran assignats un responsable. 
 
Per tal de poder facilitar la seva aplicació pràctica, les Accions han de descriure i 
concretar un seguit d’aspectes. A efectes visuals, els continguts de cada Acció es 
presenten en forma de fitxes, en les quals trobaran els següents apartats: 
 

 Línia Estratègica: codificació i enunciat de la Línia 
 
 Programa: Codificació i enunciat 

 
 Acció: Codificació i enunciat de l’acció. En aquest cas, si trobem que una acció 

té el codi 4.3.2 voldrà dir que pertany al Programa 4.3 i deriva de la Línia 
estratègica 4. 

 
 Descripció: Es descriu el contingut de la present acció 

 
 Objectiu executiu / Justificació: Es descriuen els elements de diagnosi que 

donen suport a la creació d’aquesta Acció. Generalment, en aquest punt 
s’identificaran les mancances i/o punts febles identificats en les matrius DAFO 
de la Diagnosi i que es millorarien amb l’aplicació de la present acció. 

 
 Cost Estimat: Aproximació del cost d’execució i consecució de l’acció. Cal 

comentar però, que no totes les actuacions tindran un cost econòmic. Per 
exemple, les Bones Pràctiques a aplicar, es tracta de canvis d’hàbits o 
incorporació de nous criteris que tenen una mínima o nul·la repercussió 
econòmica. 

 
 Finançament: Organismes oficials i/o privats que haurien d’estar involucrats en 

l’assoliment de l’acció mitjançant aportacions econòmiques. 
 
 Prioritat: Sistema que intenta planificar temporalment el Pla d’Acció per tal de 

conferir-li una major viabilitat d’execució. En aquest sentit, per tal de poder 
determinar la prioritat s’han tingut en conte els beneficis de cara a la 
sostenibilitat que l’acció assoleix i, per un altre banda, el cost econòmic 
d’aquesta (en concepte de viabilitat).  
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 Prioritat Ambiental: Per a la valoració de la prioritat ambiental s’han 
determinat tres nivells. Cadascun d’aquests nivells han sigut valorats 
per a cada vector (dins d’una mateixa acció) i el sumatori de tots 
aquests valors (per a cada acció) dóna la prioritat ambiental. El sumatori 
final serà el que anomenem benefici ambiental. Així doncs els nivells 
son els següents: 

Nivell 1: L’Acció incideix de forma indirecta en el vector. L’acció 
no ha sigut creada per millorar el vector en qüestió malgrat es 
produeixen beneficis de baixa magnitud (lleu intensitat o lleugera 
incidència global al municipi). 
Nivell 2: L’Acció incideix de forma col·lateral en el vector. L’acció 
no ha sigut creada per millorar el vector en qüestió, però 
simultàniament es produeixen aquests beneficis. 
Nivell 3: L’Acció incideix de forma directa en el vector. L’acció ha 
sigut creada per millorar el/els vector/s en qüestió. L’Acció 
permet l’evitació d’incompliments legals 
 

 Prioritat Econòmica: Per la valoració d’aquesta prioritat s’ha 
determinat el cost de l’acció en unitat monetària d’euros. 

 

A partir d’aquestes dues primeres valoracions, i en funció dels requeriments 
estratègics municipals s’han determinats tres prioritats globals. Aquestes tres 
prioritats globals es determinaren a través del càlcul del rati Prioritat 
Econòmica/Prioritat Ambiental (Unitats euros). En el cas de que l’acció no 
tingués cap cost econòmic associat es determinà com de prioritat alta. Així 
doncs, trobem: 
 

 Alta: Accions a realitzar en curt termini (C), o el que és el mateix, en un 
període de dos anys o menys. Seran aquelles accions que el cost 
d’execució oscil·la entre 0 i 300 € / unitat de benefici ambiental 
 Mitja: Accions a realitzar a mitjà termini (M), o el que és el mateix, en 

un període d’entre dos i cinc anys. Seran aquelles accions on el cost 
d’execució oscil·la entre 300 i 2000 €/unitat de benefici ambiental 
 Baixa: Accions a realitzar a llarg termini (LL), o, el que és el mateix, en 

un període de més de cinc anys i menys de 10 anys (data màxima en 
que s’hauria de revisar aquest Pla Estratègic del PALS). Seran aquelles 
accions que superin els 2000 €/unitat de benefici ambiental. 

 
Finalment, les prioritats han sigut ajustades mitjançant l’opinió de la ciutadania 
que va ser copsada al Fòrum per al Pla d’Acció. Aquestes prioritats que 
obeeixen a opinions dels montrasencs han sigut identificades amb un asterisc a 
les fitxes d’accions. Les prioritats que disposen de dos guions tan sols obeeixen 
a raons ambientals, degut a que no impliquen cost econòmic associat. 
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 Responsabilitat de l’Execució: Personal i organismes oficials o privats 

encarregats de realitzar les accions concretes. Cal comentar que de forma 
subsidiària, l’Ajuntament de Mont-ras, com a entitat impulsora del Pla d’Acció 
Local per a la Sostenibilitat, figurarà a totes les actuacions proposades, encara 
que en molts casos només cal que la promogui o doni suport a altres agents o 
administracions. 

 
 Estat de l’Execució: Indicarà si aquesta acció ja es troba parcialment 

realitzada o bé si està encara per iniciar-se. 
 

 Indicadors: Seguit d’indicadors (Diputació de Girona, Xarxa de municipis i 
ciutats sostenibles i propis) que permeten assegurar un correcte seguiment de 
l’acció. Aquests es troben desenvolupats a l’Annex II del present document. 

 
A continuació es presenta un petit anàlisi de les diferents línies, programes i accions 
proposades: 
 

TAULA DE DISTRIBUCIÓ D’ACCIONS 
LÍNIA ESTRATÈGICA NÚM. PROGRAMES NÚM. ACCIONS 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 3 10 
LÍNIA ESTRATÈGICA 2 3 17 
LÍNIA ESTRATÈGICA 3 3 12 
LÍNIA ESTRATÈGICA 4 2 20 
LÍNIA ESTRATÈGICA 5 3 23 
LÍNIA ESTRATÈGICA 6 3 23 
LÍNIA ESTRATÈGICA 7 2 12 
Total. 19 Programes 117 Accions 

 
Totes aquestes accions, com ja s’ha comentat han estat prioritzades segons criteris 
econòmics i ambientals, i ha sigut quantificat el seu cost, obtenint-se els següents 
resultats globals: 
 

 Prioritats ambientals Prioritats globals 
Prioritat Núm. Cost associat % cost Núm. Cost associat % cost 
BAIXA 16 62.100 € 10,1 15 318.500 € 51,9 
MITJA 80 411.331 € 67,0 61 251.951 € 41,1 
ALTA 21 140.150 € 22,8 41 43.130 € 7,0 
Total 117 613.581 € 100,0 117 613.581 € 100,0 

 
A continuació es presenta un llistat que recopila totes les accions proposades en 
aquest Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Mont-ras, cal comentar que aquestes 
accions no es troben ordenades per ordre d’importància, sinó que reben un tractament 
segons grups temàtics: 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1: 
CONTROL I MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE I DE LA 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA A MONT-RAS MITJANÇANT LA 

MILLORA EN L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. 
 
1.1 SEGUIMENT I CONTROL DE LES EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES. 

1.1.1.- Sol·licitar l’inclusió de Mont-ras a les analítiques de l’estació mòbil de mesura de la 

qualitat atmosfèrica. 

1.1.2.- Revisar i aprovar el cadastre acústic de Mont-ras i revisió de la problemàtica de les 

ambulàncies, amb especial atenció a la zona de la C-31. 

1.1.3.- Redactar i aplicar una Ordenança Municipal que incentivi als propietaris de calderes a 

realitzar les revisions recomanades pel reglament del RITE. 

 
1.2 MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE I DISMINUCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ 
ATMOSFÈRICA 

1.2.1.- Promoure l’arribada del gas natural canalitzat a tota la població. 

1.2.2.- Incentivar el canvi de calderes de calefacció de combustibles fòssils per d’altres que 

facin servir energies més netes. (Solar Tèrmica i Sistema de Bomba de Calor). 

1.2.3.- Realitzar una campanya per a potenciar l’ús de gas natural. 

1.2.4.- Regular els incompliments referits a contaminació lumínica dels locals de la Carretera 

C-31 
 
1.3 SENSIBILITZACIÓ PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE MITJANÇANT 
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

1.3.1.- Realitzar una campanya de formació als conductors (emissions i accidents) i promoció 

d’una bossa de vehicles. 

1.3.2.- Realitzar una campanya per a potenciar l’ús del transport públic i la bici. 

1.3.3.- Confeccionar un carril bici entre  les urbanitzacions i el poble. 

 
LÍNIA ESTRATÈGICA 2: 
REDUCCIÓ EN LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORA EN LA 

GESTIÓ. 
 
2.1 MINIMITZACIÓ EN LA PRODUCCIÓ  DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I 
INDUSTRIALS, I MILLORES EN LA SEVA GESTIÓ 

2.1.1.- Realitzar una campanya de conscienciació per a la reducció en la generació de residus 

domèstics. 

2.1.2.- Comprometre al sector comercial en la minimització de residus. 

2.1.3.- Realitzar una campanya de conscienciació per a la recollida selectiva (d’envasos, 

paper i cartró, vidre, i medicaments). 
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2.1.4.- Crear una figura de control efectiu de l’aplicació de l’Ordenança Municipal referent als 

residus de runes. 

2.1.5.- Promoure el control del residus industrials mitjançant SGMA i declaracions a l’Agència 

de Residus. 

2.1.6.- Instal·lar contenidors per a la recollida selectiva als càmping. 
2.1.7.- Instal·lar i promoure la recollida orgànica al municipi. 

2.1.8.- Crear una línia de subvenció per la instal·lació de petits compostadors a nivell 

domèstic per a residus orgànics de cuina i tall de gespa. 

2.1.9.- Potenciar el sistema de recollida de residus soterrat. 
 
2.2 CONTROL I MINIMITZACIÓ DE RESIDUS RAMADERS 

2.2.1.- Controlar la producció de purins i dejeccions ramaderes. 

2.2.2.- Estudiar l’aprofitament de purins i dejeccions ramaderes. 
 
2.3 MILLORA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I AMPLIACIÓ DE LES 
INFRAESTRUCTURES PER A LA SEVA GESTIÓ. 

2.3.1.- Realitzar un estudi dels punts d’ubicació dels contenidors. 

2.3.2.- Estudiar i millorar l’horari i accessibilitat de la deixalleria mòbil. 

2.3.3.- Estudiar , en la recollida de voluminosos, les opcions puntual vs dies fixes. 

2.3.4.- Valorar la viabilitat d’instal·lar una planta de valorització de residus al municipi. 

2.3.5.- Participació de l’Ajuntament en el projecte supramunicipal del nou abocador. 

2.3.6.- Valorar la viabilitat d’instal·lar una planta de compostatge al municipi. 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 3. 
AUGMENT DE LA PROPORCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES 

RESPECTE A LES NO RENOVABLES, I MILLORA EN 

L’EFICIÈNCIA DEL CONSUM ENERGÈTIC. 
 
3.1 PROMOCIÓ I POTENCIACIÓ D´ENERGIES RENOVABLES 

3.1.1.- Realitzar una campanya per a fomentar l’ús d’energies renovables (ICAEN) 

3.1.2.- Fomentar la cogeneració en ramaderia (ICAEN) 

3.1.3.- Redactar i aplicar una Ordenança Municipal sobre energies renovables 

3.1.4.- Promoure l’ús d’energia solar tèrmica al nou Centre Comercial, a l’Escola i a noves 

construccions 

 
3.2 MILLORA EN L´EFICIÈNCIA DELS CONSUMS ENERGÈTICS 

3.2.1.- Realitzar una campanya de foment de l’estalvi energètic domèstic 

3.2.2.- Assegurar el compliment dels horaris de Sarfa en la línia Palamós-Palafrugell 

3.2.3.- Estudiar el millor lloc per a la parada de Sarfa, a prop  del nou Centre Comercial  

3.2.4.- Crear una Oficina Comarcal d’Estalvi Energètic 
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3.3 POTENCIACIÓ D´ENERGIES RENOVABLES I MILLORA DE L´EFICIÈNCIA DEL 
CONSUM A EDIFICIS, INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

3.3.1.- Augmentar l’ús d’energies renovables a edificis i instal·lacions publiques 

3.3.2.- Millorar l’eficiència del consum energètic a l’enllumenat públic mitjançant 

temporitzadors, faroles amb disseny òptim, etc. 

3.3.3.- Realitzar  una campanya de bones pràctiques energètiques a l’Ajuntament 

3.3.4.- Establir un sistema de control i seguiment del consum públic energètic i establir 

mesures d’eficiència 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 4: 
CONTROL I MILLORA DELS RECURSOS HÍDRICS. 
 
4.1 CONTROL DELS AQÜÍFERS I SUBMINISTRAMENTS, I QUALITAT DE LES AIGÜES 

4.1.1.- Crear una Comunitat d’Usuaris dels 2 aqüífers protegits 

4.1.2.- Instal·lar punts d’anàlisi de la qualitat de les aigües, superficials i subterrànies 

4.1.3.- Estudiar la procedència de les altes concentracions de sulfats i clorurs  trobats al 

aqüífer de Palamós (compartit amb Mont-ras) 

4.1.4.- Instal·lar mesuradors de nivell de freàtic per al recurs hídric 

4.1.5.- Crear un cens municipal d’aprofitaments subterranis coordinat amb l’ACA. 
4.1.6.- Fer un cens del subministrament d’aigua corrent a masies, (emmarcat dins de 

l’inventari de finques rústiques que depèn de la nova llei d’urbanisme). 

4.1.7.- Sol·licitar a l’ACA l’estudi en detall dels riscos d’avingudes per als fluxos superficials 

d’aigua al municipi. 

4.1.8.- Fer arribar la xarxa de clavegueram a aquells punts del municipi a on ara no hi és, 

(emmarcat dins de l’inventari de finques rústiques que depèn de la nova llei d’urbanisme). 

4.1.9.- Fomentar la creació de criteris en plecs de condicions tècniques de noves 

construccions i urbanitzacions de forma que incloguin la presencia de xarxa separativa. 

Creació d’una ordenança municipal que contempli aquests criteris. 

4.1.10.- Realitzar una campanya informativa a les empreses residents al municipi perquè 

regularitzin legalment els seus abocaments d’aigües residuals. 

4.1.11.- Elaborar una cartografia detallada i actualitzada de les xarxes de subministrament 

d’aigua i de clavegueram 

4.1.12.- Participar en la coordinació supramunicipal en la planificació futura del municipi 

quant a necessitats de consum d’aigua i de generació d’aigües residuals. 

4.1.13.- Identificar, per a la successiva eliminació, dels punts d’abocaments incontrolats 

d’aigües residuals. 

4.1.14.- Crear un cens amb les fosses sèptiques i pous negres existents al municipi. 
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4.1.15-Constituir una base de dades centralitzada a on hi consti tota la informació 

corresponent als fluxos d’entrada i sortida d’aigua al municipi: abastament municipal i 

clavegueram. 

 
4.2 CONTROL I REDUCCIÓ DEL CONSUM D´AIGUA 

4.2.1.- Realitzar una campanya per a fomentar la reducció en el consum d’aigua 

4.2.2.- Establir sistemes de control d’estalvi d’aigua a edificis i instal·lacions públiques i 

implemantar-los dins d’una ordenança municipal que garanteixi la seva aplicació. 

4.2.3.- Facilitar la tramitació i la informació relativa a ajuts oficials destinats a l’estalvi en el 

consum d’aigua. 

4.2.4.- Crear un programa d’incentius per a la reducció de consum d’aigua, principalment 

domèstic 

4.2.5.- Realitzar un estudi per a l’aprofitament de l’aigua de la depuradora i posterior 

execució. 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 5: 
PRESERVAR I GAUDIR DEL PATRIMONI NATURAL I 

PAISATGÍSTIC DE MONT-RAS. 
 
5.1 PROMOCIÓ DEL CONEIXEMENT DE L´ENTORN NATURAL 

5.1.1.- Ampliar els continguts ambientals a l’educació primària 

5.1.2.- Crear aules verdes com a activitat extraescolar 

5.1.3.- Fer una escola verda semblant a la de Palafrugell per a alumnes de secundària 

5.1.4.- Promoure un concurs comarcal d’idees ambientals (primària i secundària) 

5.1.5.- Crear un centre o secció excursionista que organitzi sortides per a conèixer el 

patrimoni natural i cultural del municipi 

5.1.6.- Crear una Granja-escola que integri els àmbits rural i urbà 

5.1.7.- Potenciar la Pedrera de la Morena com a espai lúdic i natural. 

 
5.2 PROMOCIÓ DE L´AGROTURISME A MONT-RAS 

5.2.1.- Crear un cens de masies i construccions rurals 

5.2.2.- Donar formació ecològica als agricultors i ramaders 

5.2.3.- Dotar d’ajudes per a promocionar i facilitar la divulgació de l’agroturisme 

5.2.4.- Promocionar el turisme actiu al municipi 
 
5.3 EINES PER A LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI PAISATGÍSTIC I NATURAL 

5.3.1- Incorporar criteris de respecte dels corredors biològics en la revisió de les Normes 

Subsidiàries per a la requalificació del sòl, incloent-hi especialment els espais amb funcions 

de connector biològic. 

5.3.2.- Controlar les construccions i activitats  a prop del PEIN 
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5.3.3.- Seguiment de l’aplicació de mesures correctores i protectores en AIA del 

desdoblament de la C-31. 

5.3.4.-Restaurar les àrees degradades. 

5.3.5.- Confeccionar un cens d’elements significatius de caràcter natural, històric i/o 

paisatgístic per ser incorporat a la revisió de les normes subsidiàries. 

5.3.6.- Realitzar una campanya informativa a les urbanitzacions amb major risc d’incendi 

forestal. 

5.3.7.- Facilitar la tramitació i la informació relativa a ajuts oficials destinats a la gestió 

forestal. 

5.3.8.- Confeccionar un programa de seguiment de la pèrdua de sòl agrícola, amb la 

incorporació d’incentius per a evitar el seu increment. 

5.3.9.- Incorporar els espais amb espècies incloses a la Directiva hàbitats a la Xarxa Natura 

2000 a la dita xarxa. 

5.3.10.- Actualitzar el Pla d’Actuació Municipal. 

5.3.11.- Potenciar l’activitat de l’ADF Gavarres Nord. 

5.3.12.- Elaborar el Pla d’Actuació Municipal per a risc sísmic. 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 6: 
MONT-RAS APOSTA PER LA CONVIVÈNCIA, L’INTEGRACIÓ I 

UNA MAJOR QUALITAT DE VIDA. 
 
6.1 FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ I L´INTEGRACIÓ  CIUTADANA 

6.1.1.- Incloure una secció Ambiental a la pàgina web de l’Ajuntament 

6.1.2.- Publicar una revista divulgativa ambiental i distribuir-la en centres d’atracció de gent 

6.1.3.- Promocionar l’ús d’una bústia de suggeriments 

6.1.4.- Impartir cursets de Català per a immigrants 

6.1.5.- Realitzar una Enquesta ciutadana de percepció de la sostenibilitat a Mont-ras 

6.1.6.- Obtenir l’assessorament continu a l’Ajuntament de cara a assegurar una correcta 

informació i formació als ciutadans 

6.1.7.- Promocionar l’esport com a element integrador i d’aportació de valors. 
 
6.2 AUGMENT DEL BENESTAR DE LA POBLACIÓ MITJANÇANT LA MILLORA DELS 
SERVEIS SANITARIS  

6.2.1.- Crear i divulgar un sistema de dipòsit i recollida de medicaments caducats (amb 

suport informatitzat ). 

6.2.2.- Ampliar l’horari assistencial del consultori mèdic del municipi (amb possibilitat de 

donar servei també per la tarda) 

6.2.3.- Informatitzar el sistema de gestió dels historials clínics al consultori 

6.2.4- Realitzar una campanya contra l’automedicació 
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6.2.5.- Posar en marxa un servei de telèfon d’emergència per a la gent gran que viu sola que 

complementi la cobertura del servei ofert de Serveis Socials pel Consell Comarcal. 
 
6.3 MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA A L´ÀMBIT URBÀ 

6.3.1.- Ampliar i adequar l’oferta d‘aparcaments públics 

6.3.2.- Fomentar el civisme en la conducció mitjançant un major control en les infraccions 

6.3.3.- Assegurar la connexió pels vinanats a través de la C31 en front de l’escola per a 

minimitzar el risc d’accidents. 

6.3.4.- Establir mesures de regulació del tràfic ( semàfors, voluntaris, etc.)  al centre urbà 

6.3.5.- Segregar el carril bici a zones susceptibles d’accidents 

6.3.6.- Adaptar els edificis i equipaments per a millorar l’accessibilitat dels minusvàlids 

6.3.7.- Crear un casal d’avis que desenvolupi activitats d’oci per a aquest col·lectiu 

6.3.8.- Crear un centre cívic , com a lloc d’organització d’activitats vàries ( excursions, debats, 

xerrades, cursos, etc.) 

6.3.9.- Revisar les places de la llar d’infants 

6.3.10.- Dotar d’ajuts a les parelles joves per a fomentar l’augment de la població al municipi 

6.3.11.- Fer un estudi de la ruta, aprofitament, etc., del bus municipal per a l’escola primària. 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 7: 

CONSOLIDACIÓ DE LES ACCIONS DE PROMOCIÓ SÒCIO-
ECONÒMICA PER AFAVORIR L’ECONOMIA DEL MUNICIPI. 
 
7.1.APOSTA PER UN HABITATGE SOSTENIBLE I ACCESSIBLE A MONT-RAS 

7.1.1.- Ambientalitzar les noves construccions 

7.1.2.- Facilitar el lloguer de vivendes mitjançant una bossa d’habitatge 

 
7.2.CREACIÓ DE NOVES EINES PER A IMPULSAR L´ECONOMIA AL MUNICIPI 

7.2.1.- Assessorar al sector agrari i als ramaders ecològics per a la promoció de productes 

propis 
7.2.2.- Proporcionar informació sobre subvencions o beneficis fiscals per a adaptar les 

construccions rurals a l’agroturisme 

7.2.3.- Crear un centre d’informació i assessorament per a l’autoocupació 

7.2.4.- Crear una secció econòmica a la pàgina web de l’Ajuntament 

7.2.5.- Dotar d’Incentius fiscals per a fomentar el treball local en el nou centre comercial  

7.2.6.- Incentivar la diversificació sectorial en la implantació de noves activitats al municipi. 

7.2.7.- Crear un centre de promoció, assessorament i teletreball amb l’ús de les noves 

tecnologies en el municipi. 

7.2.8.- Potenciar la implantació de petits comerços al municipi. 

7.2.9.- Instaurar una associació comercial municipal. 

7.2.10-Estudiar la viabilitat, en el futur, de la instauració d’un mercat setmanal municipal. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 
CONTROL I MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA A MONT-RAS 

MITJANÇANT LA MILLORA EN L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

PROGRAMA 1.1 
SEGUIMENT I CONTROL DE LES EMISSIONS AMBIENTALS 

ACCIÓ 1.1.1 
SOLICITAR L’INCLUSIÓ DE MONT-RAS A LES ANALÍTIQUES DE L’ESTACIÓ MÒBIL DE MESURA DE LA 

QUALITAT ATMOSFÈRICA 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Coneixença dels nivells de contaminants emesos a l’atmosfera i de la qualitat de l’aire a Mont-ras per a 

poder desenvolupar programes de millora ambiental, detectant les fonts principals d’emissió i poder fer un 

estudi avaluatiu dels valors d’immissió, mitjançant la presència d’una estació meteorològica a Mont-ras. 

L’estació mòbil de control de contaminants atmosfèrics s’ubicarà en llocs especialment sensibles, com són 

els que es troben a la zona propera a la carretera C-31, i que han sigut identificats al document de la 

Memòria Descriptiva. 

COST ESTIMAT 
Sense cost 

FINANÇAMENT 
Direcció General de Qualitat Ambiental (Generalitat de Catalunya)/Ajuntament de Mont-ras 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 No s’han dut a terme campanyes de control atmosfèric,  

 No hi ha dades d’emissions de vehicles dins el terme municipal durant els últims 5 anys. 

 Cal destacar la concentració de les emissions que fan les calefaccions domèstiques . 

 Hi ha escassa utilització de gas natural al municipi, que implica l’ús de gas-oil amb la conseqüent 

contaminació. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Direcció General de Qualitat Ambiental (Generalitat de Catalunya) 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la sostenibilitat al Municipi 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 
CONTROL I MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÉRICA A MONT-RAS 

MITJANÇANT LA MILLORA EN L’EFICIÈNCIA ENERGÉTICA 

PROGRAMA 1.1 
SEGUIMENT I CONTROL DE LES EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES 

ACCIÓ 1.1.2 
REVISAR I APROBAR EL CATASTRE ACÚSTIC DE MONT-RAS i REVISIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DE LES 

AMBULÀNCIES, AMB ESPECIAL ATENCIÇO A LA ZONA DE LA C-31 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Realització d’un seguiment de l’evolució del cadastre per a conèixer els punts de millora en la qualitat de 

vida de les diferents àrees de sensibilitat existents actualment. Aquest es podrà fer mitjançant el suport 

tècnic del Departament de Medi Ambient o mitjançant aforaments sonors promoguts pel propi Ajuntament. 

Igualment, es proposa realitzar una investigació per analitzar les causes per les quals el soroll de les 

ambulàncies (de la central d’ambulàncies de Mont-ras) durant els períodes estivals es produeix de forma 

gairebé continu, existeixi o no tràfic a la carretera. 

COST ESTIMAT 
Sense cost directe. Hores de dedicació de tècnics de l’Ajuntament (800 €) 

FINANÇAMENT 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Inexistència d’ordenança municipal de sorolls 

 Molèsties causades a veïns que viuen a prop de la C-31 

 Poca planificació en base a allò estipulat a la Llei de contaminació acústica (DOGC 3675, 11/07/02)

 Augment progressiu del soroll al voltant de la C-31 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya / Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 7: Nivells Acústics en Zones Urbanes 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 
CONTROL I MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÉRICA A MONT-RAS 

MITJANÇANT LA MILLORA EN L’EFICIÈNCIA ENERGÉTICA 

PROGRAMA 1.1 
SEGUIMENT I CONTROL DE LES EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES 

ACCIÓ 1.1.3 
REDACTAR I APLICAR UNA ORDENANÇA MUNICIPAL QUE INCENTIVI ALS PROPIETARIS DE CALDERES A 

REALITZAR LES REVISIONS RECOMANADES PEL REGLAMENT RITE 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Establir revisions periòdiques de les calderes de calefacció domèstiques.  

Informar sobre els beneficis de disposar una caldera de calefacció amb un correcte manteniment i els 

problemes ambientals que d’un mal ús es deriven. Evitar el mal funcionament del cremador i la mala 

regulació de l’aire, que permet assegurar una correcta combustió. Sensibilitzar sobre els beneficis 

ambientals referents a l’estalvi econòmic i la disminució de la contaminació atmosfèrica provocada per una 

caldera en bon estat. 

COST ESTIMAT 
Sense cost 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras// Dept. Treball, Indústria, Comerç i Turisme 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Les calderes no es revisen periòdicament per part dels ciutadans tal com es recomana en el 

reglament RITE. 

 L’escassa utilització de gas natural per a les calefaccions domèstiques implica l’ús de calderes de 

gas-oil que produeixen més contaminació. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras// Dept. Treball, Indústria, Comerç i Turisme 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 3: Consum Net d’Energia 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 
CONTROL I MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÉRICA A MONT-RAS 

MITJANÇANT LA MILLORA EN L’EFICIÈNCIA ENERGÉTICA 

PROGRAMA 1.2 
MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE I DISMINUCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

ACCIÓ 1.2.1 
PROMOURE L’ARRIBADA DE GAS NATURAL CANALITZAT A TOTA LA POBLACIÓ 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Establiment d’un pla de canalització de gas natural per a ús domèstic que arribi a tota la població (en 

l’actualitat arriba a la zona residencial de la Saureda). Potenciar els contactes amb la companyia de Gas 

Natural, per la promoció d’aquest tipus d’energia. 

Malgrat un 80 % de la població actualment ja té possibilitat d’utilitzar Gas Natural, no existeix una cultura 

d’utilització, en part degut a desconeixença dels beneficis ambientals i econòmics i, en part, degut a la 

voluntat de l’amortització de les inversions realitzades amb l’instal·lació de calderes de gas-oil. Per tant, 

caldria realitzar una important actuació de cara a la sensibilització. 

L’objectiu principal perseguit serà el de reduir les emissions a l’atmosfera degut a canvis en l’ús de 

combustibles fòssils per a les calefaccions. 

COST ESTIMAT 
2.500 € 

FINANÇAMENT 
Dept. Treball, Indústria, Comerç i Turisme o l’Ajuntament de Mont-ras/Gas Natural 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 El 42% de les emissions a l’atmosfera a Mont-ras són degudes a les calefaccions domèstiques.  

 Ús generalitzat de combustibles fòssils com gas-oil o llenya . 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras/ Dept. Treball, Indústria, Comerç i Turisme/ Gas Natural 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 3: Consum Net d’Energia 

 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 
CONTROL I MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÉRICA A MONT-RAS 

MITJANÇANT LA MILLORA EN L’EFICIÈNCIA ENERGÉTICA 

PROGRAMA 1.2 
MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE I DISMINUCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

ACCIÓ 1.2.2 
INCENTIVAR EL CANVI DE CALDERES DE CALEFACCIÓ DE COMBUSTIBLES FÒSSILS PER D’ALTRES QUE 

FACIN SERVIR ENERGIES MÉS NETES (SOLAR TÈRMICA I SISTEMA DE BOMBA DE CALOR). 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Implantació d’una via de subvencions que vagin dirigides al canvi de sistemes de calefacció, amb promoció 

efectiva sobre sistemes d’energia solar tèrmica i sistema de bomba de calor. 

Promoure l’ús d’energies més netes per a les calefaccions domèstiques. 

Estalvi energètic i de recursos naturals, amb una reducció de les emissions atmosfèriques contaminants. 

Millorar la qualitat de l’aire. 

COST ESTIMAT 
A determinar la via de subvencions 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / ICAEN 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 El 42% de les emissions a l’atmosfera a Mont-ras són degudes a les calefaccions domèstiques. 

 Ús generalitzat de combustibles fòssils com gas-oil o llenya . 

 Les calderes de calefacció domèstiques no es troben sotmeses per part dels usuaris particulars a 

les revisions periòdiques tal i com es recomana en el Reglament RITE. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
Indicadors  

 Ind. 3: Consum Net d’Energia 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  44 

 



Pals de Mont-ras 

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 
CONTROL I MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÉRICA A MONT-RAS 

MITJANÇANT LA MILLORA EN L’EFICIÈNCIA ENERGÉTICA 

PROGRAMA 1.2 
MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE I DISMINUCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

ACCIÓ 1.2.3 
REALITZAR UNA CAMPANYA PER POTENCIAR L’ÚS DE GAS NATURAL 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Promoure l’ús d’energies més netes per a les calefaccions domèstiques. 

Estalvi energètic i de recursos naturals. 

Millorar la qualitat de l’aire. 

COST ESTIMAT 
3.000 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Gas Natural / ICAEN 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 El 42% de les emissions a l’atmosfera a Mont-ras són degudes a les calefaccions domèstiques. 

 Ús generalitzat de combustibles fòssils com gas-oil o llenya . 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 3: Consum Net d’Energia 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 
CONTROL I MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE I DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA A MONT-RAS 

MITJANÇANT LA MILLORA EN L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

PROGRAMA 1.2 
MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE I DISMINUCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA. 

ACCIÓ 1.2.4 
REGULAR ELS INCOMPLIMENTS REFERITS A CONTAMINACIÓ LUMÍNICA DELS LOCALS DE LA CARRETERA 
C-31. 
DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Evitar l’emissió lumínica no adequada als criteris establerts per la Llei 6/2001, de 31 de maig, sobre 

ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi. Així doncs una gestió inadequada de les 

instal·lacions d’enllumenat té conseqüències perjudicials per a la biodiversitat i el medi ambient, en la 

mesura que s’està alterant, de forma desordenada, les condicions naturals d’obscuritat que són pròpies de 

les hores nocturnes. 

L’actuació constituiria dues accions concretes; en primer lloc es realitzaria una campanya d’informació 

sobre les empreses vulneradores de les limitacions establertes per la Llei 6/2001 i adopció d’actuacions 

corresponents en cas d’incompliment reiterat i, en segon lloc, substitució paulatina dels plafons existents 

en alguns fanals d’il·luminació de la zona de Mont-ras (zones de casc antic, zones d’altres urbanitzacions i 

alguns trams de la carretera) 

COST ESTIMAT 
Control d’activitats: Cap (revisió per part de personal depenent de l’Ajuntament i/o Policia Local) 

Substitució de plafons dels fanals d’il·luminació: 30.000 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / ICAEN / DPTOP / Departament de Medi Ambient de Generalitat de Catalunya 

PRIORITAT 
Alta (derivada d’un incompliment legal) 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Incompliment legal de la normativa 6/2001, per part d’activitats privades frontereres a la C-31. 

 Millora potencial del sistema d’il·luminació per fanals de l’Ajuntament de Mont-ras. 

 Integrar l’espai a la xarxa d’espais d’interès natural ja existents a la comarca. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras.. 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució. 

INDICADORS 
 Ind. 3: Consum Net d’Energia 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 
CONTROL I MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÉRICA A MONT-RAS 

MITJANÇANT LA MILLORA EN L’EFICIÈNCIA ENERGÉTICA 

PROGRAMA 1.3 
SENZIBILITZACIÓ PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE MITJANÇANT L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

ACCIÓ 1.3.1 
REALITAZR UNA CAMPANYA DE FORMACIÓ ALS CONDUCTORS (EMISSIONS I ACCIDENTS) i PROMOCIÓ 

D’UNA BOSSA DE VEHICLES. 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Conscienciació de bones pràctiques a la carretera dirigides a la prevenció d’accidents i a la minimització 

d’emissions contaminants (possibilitat de desplaçaments alternatius, aprofitament dels viatges, regulació 

de velocitats i marxes, manteniment, promoció de l’ús de vehicles compartits, mitjançant una bossa de 

vehicles que s’aniria generant de forma gradual, un cop s’hagin explicat les avantatges d’aquesta). S’hauria 

de complementar amb material didàctic i l’organització de jornades formatives. 

Reducció de les emissions produïdes pels desplaçaments privats dins el municipi. 

COST ESTIMAT 
3.000 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Períodes de superació puntual de límits legals dels nivells d’ozó. 

 Augment d’un 72% del nombre de vehicles des del 1991 al municipi. 

 Augment de les emissions per part dels vehicles en els darrers anys. 

 Entre el 40 i el 98% dels vehicles que circulen per la C-31 superen la regulació de velocitat. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / ICAEN 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 

 Ind. 3: Consum Net d’Energia 

 Ind. 4: Dependència de l’Automòbil 

 Ind. 7: Nivells Acústics en Zones Urbanes 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 
CONTROL I MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÉRICA A MONT-RAS 

MITJANÇANT LA MILLORA EN L’EFICIÈNCIA ENERGÉTICA 

PROGRAMA 1.3 
SENZIBILITZACIÓ PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE MITJANÇANT L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

ACCIÓ 1.3.2 
REALITZAR UNA CAMPANYA PER A POTENCIAR L’ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC I LA BICI 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Major utilització del transport públic existent (3 línies de transport discrecional de la companyia SARFA) 

Reducció de les emissions produïdes pels desplaçaments privats dins el municipi. 

Estimular la ciutadania per optar per la bicicleta en desplaçaments interns del municipi. 

COST ESTIMAT 
3.000 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Manca de l’estructura d’un carril bici urbà. 

 Disminució de l’ús global del transport públic, el transport privat és el més utilitzat per 

desplaçaments municipals i intermunicipals. 

 Augment d’un 72% del nombre de vehicles des del 1991 al municipi. 

 El 90% dels desplaçaments de i cap a Mont-ras es fan en vehicle privat. 

 Augment de les emissions per part dels vehicles en els darrers anys. 

 Períodes de superació puntual de límits legals dels nivells d’ozó. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / DPTOP / ICAEN / Departament de Medi Ambient 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 3: Consum Net d’Energia 

 Ind. 4: Dependència de l’Automòbil 

 Ind. 7: Nivells Acústics en Zones Urbanes 

 Ind. 8: Espai Viari Destinat a Vianants i Bicicletes 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  48 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 
CONTROL I MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÉRICA A MONT-RAS 

MITJANÇANT LA MILLORA EN L’EFICIÈNCIA ENERGÉTICA 

PROGRAMA 1.3 
SENZIBILITZACIÓ PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE MITJANÇANT L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

ACCIÓ 1.3.3 
CONFECCIONAR UN CARRIL BICI ENTRE LES URBANITZACIONS I EL POBLE 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Es planteja la creació d’un carril bici (Palamós-Girona), que aprofiti la plana d’Aubi. 

Reducció de les emissions produïdes pels desplaçaments privats dins el municipi. 

Estimular la ciutadania per optar per la bicicleta en desplaçaments interns del municipi 

COST ESTIMAT 
A determinar 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Diputació de Girona / Ministeri de Medi Ambient / Consorci Vies Verdes de 

Girona 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Manca de l’estructura d’un carril bici urbà. 

 Augment d’un 72% del nombre de vehicles des del 1991 al municipi. (més sorolls i més emissions 

de partícules) 

 Col·lapses a la carretera C-31 i saturació d’aparcaments en moments puntuals i períodes estivals. 

 Augment de les emissions per part dels vehicles durant els últims anys. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 3: Consum Net d’Energia 

 Ind. 4: Dependència de l’Automòbil 

 Ind. 7: Nivells Acústics en Zones Urbanes 

 Ind. 8: Espai Viari Destinat a Vianants i Bicicletes 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  49 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
REDUCCIÓ EN LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORA EN LA GESTIÓ 

PROGRAMA 2.1 
MINIMITZACIÓ EN LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I INDUSTRIALS I MILLORES EN LA SEVA 

GESTIÓ. 

ACCIÓ 2.1.1 
REALITZAR UNA CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ PER A LA REDUCCIÓ EN LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

DOMÈSTICS 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Campanya de sensibilització dedicada a bones pràctiques a realitzar a nivell domèstic per tal de minimitzar 

la generació de residus sòlids urbans (plàstics, paper, cartró, envasos en general, vidre i orgànica) produïts 

per habitant i any. Es podria reforçar amb l’ampliació de l’oferta divulgadora mitjançant la utilització de 

materials didàctics de difusió (cartells, cartes, tríptics, anuncis en premsa i ràdio) com l’organització de 

jornades formatives i informatives on es pretengui reduir la generació de residus i el canvi d’hàbits de 

compra de productes d’un sol ús. Aquesta alternativa permetria poder reduir el consum de matèries, la 

disminució de l’ocupació del territori (abocador) i la minimització d’emissions atmosfèriques (incineració) 

COST ESTIMAT 
3.000 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Consell Comarcal del Baix Empordà / Agència de Residus de Catalunya 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Producció de residus domèstics en augment i per sobre del valor mig de Catalunya (2.01 

Kg/hab/dia vs 1.5 Kg/hab/dia) 

 Poca conscienciació dels habitants de Mont-ras en quant a la recollida selectiva i a la compra de 

productes d’un sol ús. 

 Possibilitat que l’abocador arribi a la seva màxima capacitat en dos o tres anys. 

 Inexistència de gestors autoritzats de residus dins el terme municipal, cosa que afecta a 

l’encariment de la gestió i majors impactes de transport. 
RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 2: Producció Neta de Residus Municipals 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 15: Rati de Residus per Càpita 

 Ind. 17: Nivell de Recollida Selectiva 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  50 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
REDUCCIÓ EN LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORA EN LA GESTIÓ 

PROGRAMA 2.1 
MINIMITZACIÓ EN LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I INDUSTRIALS I MILLORES EN LA SEVA 

GESTIÓ. 

ACCIÓ 2.1.2 
COMPROMETRE AL SECTOR COMERCIAL EN LA MINIMITZACIÓ DE RESIDUS 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Implantar bones pràctiques a realitzar a nivell comercial per tal de minimitzar la generació de residus sòlids 

urbans (plàstics, paper, cartró, envasos en general, vidre i orgànica) produïts per habitant i any. Possible 

campanya a realitzar en el mateix centre per a la conscienciació del seus visitants. 

Contracte de col·laboració en que es creï una marca pròpia per als establiments comercials que participin 

en la protecció del medi mitjançant la reducció de residus. 

COST ESTIMAT 
2.400 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras/Centres Comercials/Consell Comarcal del Baix Empordà/Agència de Residus 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Producció de residus domèstics en augment i per sobre del valor mig de Catalunya (2.01 

Kg/hab/dia vs 1.5 Kg/hab/dia) 

 Possibilitat que l’abocador arribi a la seva màxima capacitat en dos o tres anys. 

 Inexistència de gestors autoritzats de residus dins el terme municipal, cosa que afecta a 

l’encariment de la gestió i majors impactes de transport. 

 Possible saturació de l’abocador de Sòlius en terminis que oscil·len entre 2 i 6 anys. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 2: Producció Neta de Residus Municipals 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 15: Rati de Residus per Càpita 

 Ind. 17: Nivell de Recollida Selectiva 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  51 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
REDUCCIÓ EN LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORA EN LA GESTIÓ 

PROGRAMA 2.1 
MINIMITZACIÓ EN LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I INDUSTRIALS I MILLORES EN LA SEVA 

GESTIÓ. 

ACCIÓ 2.1.3 
REALIZAR UNA CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Divulgació per part de l’Ajuntament d’un programa per a augmentar el percentatge de recollida selectiva. 

Aquesta campanya tindria per objectiu la informació i l’obtenció de la complicitat de tota la ciutadania de 

cara a poder assegurar un increment de la recollida selectiva (incloent la recollida de matèria orgànica). 

Complir els objectius marcats pel Pla de Gestió de Residus Municipals de Catalunya. 

Reduir el volum total de residus generats per habitant i any. 

COST ESTIMAT 
3.000 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Consell Comarcal del Baix Empordà / Agència de Residus de Catalunya 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Nivell de recollida selectiva inferior a la mitja catalana i comarcal. 

 Estabilització del nivell de contenidors de recollida selectiva. 

 Baixa conscienciació de la població pel que fa a la segregació de residus domèstics. 

 Incompliment amb la llei d’envasos (Horitzó 2001). 

 Inexistència de gestors autoritzats de residus dins el terme municipal, cosa que afecta a 

l’encariment de la gestió i majors impactes de transport. 

 Inexistència d’un sistema de recollida selectiva de medicaments caducats. 

 Inexistència de control en la generació de residus sanitaris. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 2: Producció Neta de Residus Municipals 
 Ind. 9: Valorització de Residus Industrials 
 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 
 Ind. 17: Nivell de Recollida Selectiva 
 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  52 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
REDUCCIÓ EN LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORA EN LA GESTIÓ 

PROGRAMA 2.1 
MINIMITZACIÓ EN LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I INDUSTRIALS I MILLORES EN LA SEVA 

GESTIÓ. 

ACCIÓ 2.1.4 
CREAR UNA FIGURA DE CONTROL EFECTIU DE L’APLICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REFERENT 

ALS RESIDUS DE RUNES 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Creació d’una figura consistorial que permeti assegurar el compliment de l’ordenança municipal runes. 

Aquest fet permetria evitar situacions com les produïdes durant l’inici de les obres de les quatre cases 

ubicades amb PEIN de Castell Cap Roig. Possible incorporació dins de l’ordenança de Policia i Bon Govern, 

d’altres ordenances com serien les de runes, telecomunicacions i rètols, per tal de donar-les a conèixer i 

facilitar d’aquesta manera el seu compliment. 

COST ESTIMAT 
Hores de dedicació de tècnics de l’Ajuntament (18.000 €/any) 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras 

PRIORITAT 
Baixa 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Inexistència de regulació en quant a la gestió de runes quedant supeditada a la gestió que facin 

constructors i contractistes. 

 Inexistència de gestors autoritzats de residus dins el terme municipal, cosa que afecta a 

l’encariment de la gestió i majors impactes de transport. 

 Procés de litigi en referència al PEIN de Castell Cap Roig i les edificacions establertes 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 2: Producció Neta de Residus Municipals 

 Ind. 5: Sòls de Sostenibilitat Garantida 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  53 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
REDUCCIÓ EN LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORA EN LA GESTIÓ 

PROGRAMA 2.1 
MINIMITZACIÓ EN LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I INDUSTRIALS I MILLORES EN LA SEVA 

GESTIÓ. 

ACCIÓ 2.1.5 
PROMOURE EL CONTROL DE RESIDUS INDUSTRIALS MITJANÇANT SGMA I DECLARACIONS A LA AGÈNCIA 

DE RESIDUS 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Crear un mecanisme de comunicació tridireccional (Ajuntament, Agència de Residus de Catalunya i 

empreses) que permeti conèixer els residus industrials generats realment. Aquest fet permetrà conèixer la 

necessitat d’avançar amb eines de minimització i de correcte gestió. 

Anàlisi anual dels balanços de residus generats per les indústries de Mont-ras. 

Avaluar la implantació de SGMA a les indústries per a un major control sobre els residus. 

Estudi a realitzar per proposar millores a aplicar, alternatives de minimització o línies en les que convindria 

actuar. 

COST ESTIMAT 
700 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Agència de Residus de Catalunya / Consell Comarcal del Baix Empordà 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Inexistència de gestors autoritzats de residus al municipi de Mont-ras 

 Desconeixença relativa sobre la generació de residus de caire industrial dins del municipi de Mont-

ras 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 2: Producció Neta de Residus Municipals 

 Ind. 9: Valorització de Residus Industrials 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 13: Producció de Residus Industrials 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  54 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
REDUCCIÓ EN LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORA EN LA GESTIÓ 

PROGRAMA 2.1 
MINIMITZACIÓ EN LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I INDUSTRIALS I MILLORES EN LA SEVA 

GESTIÓ. 

ACCIÓ 2.1.6 
INSTAL·LAR CONTENIDORS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA ALS CÀMPINGS 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Instal·lar contenidors de segregació de residus als dos càmpings de la zona. Contenidors de vidre i envasos 

de gran volum per evitar saturació de capacitat. 

Aquest fet evitaria l’acúmul de residus en zones properes al càmping i permetria incrementar els nivells de 

residus recollits selectivament (aprofitant-se de la correcta conscienciació dels usuaris de càmpings).  

COST ESTIMAT 
2088 € + IVA 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Consell Comarcal / Agència de Residus de Catalunya 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Hi ha contenidors de baixa capacitat als càmpings que no són suficients per absorbir el volum de 

deixalles. 

 Nivell de recollida selectiva inferior a la mitja catalana i comarcal. 

 Baixa conscienciació de la població pel que fa a la segregació de residus domèstics. 

 Incompliment amb la llei d’envasos Horitzó 2001. 

 Elevat coneixement de la recollida selectiva per part dels montrasencs. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 2: Producció Neta de Residus Municipals 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 15: Rati de Residus per Càpita 

 Ind. 17: Nivell de Recollida Selectiva 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  55 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
REDUCCIÓ EN LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORA EN LA GESTIÓ 

PROGRAMA 2.1 
MINIMITZACIÓ EN LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I INDUSTRIALS I MILLORES EN LA SEVA 

GESTIÓ. 

ACCIÓ 2.1.7 
INSTAL·LAR I PROMOURE LA RECOLLIDA ORGÀNICA AL MUNICIPI (1) 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
L’ajuntament de Mont-ras es proposa programar una campanya informativa per al foment i sensibilització 

per a les bones pràctiques de la població en quant a la recollida selectiva i la tria de residus orgànics. 

Assolir els nivells estipulats per llei de l’Horitzó 2006 al municipi, evitant l’incompliment de recollida 

selectiva de matèria orgànica en que es troba actualment. 

Promoció per a la colocació de compostadors privats de residus orgànics (restes d’esporga i gespa). 

L’ajuntament podria buscar una via de subvenció per a la instal·lació d’aquests sistemes de compostatge. 

COST ESTIMAT 
Campanya = 3.000 € // Contenidors = 300 € cadascun 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Agència de Residus de Catalunya / Consell Comarcal del Baix Empordà 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Nivell de recollida selectiva inferior a la mitja catalana i comarcal. Nul·la recollida residus orgànics. 
 Baixa conscienciació de la població pel que fa a la segregació de residus domèstics, malgrat 

existeix un elevat coneixement del sistema de recollida selectiva. 
 Incompliment amb la llei d’envasos (Horitzó 2001) 
 Estabilització del nivell de contenidors de recollida selectiva. 
 Inexistència de gestors autoritzats de residus dins el terme municipal, cosa que afecta a 

l’encariment de la gestió i majors impactes de transport. 
RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Consell Comarcal del Baix Empordà 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 2: Producció Neta de Residus Municipals 
 Ind. 11: Assimilació de Residus Agrícoles i Ramaders 
 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 
 Ind. 15: Rati de Residus per Càpita 
 Ind. 17: Nivell de Recollida Selectiva 
 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi  
Nota (1): Fonts consultades no fan preveure la implantació d’aquest sistema de recollida de residus orgànica en un breu 
període de temps.

sm, sistemas medioambientales, SL  56 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
REDUCCIÓ EN LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORA EN LA GESTIÓ 

PROGRAMA 2.1 
MINIMITZACIÓ EN LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I INDUSTRIALS I MILLORES EN LA SEVA 

GESTIÓ. 

ACCIÓ 2.1.8 
CREAR UNA LÍNEA DE SUBVENCIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ DE PETITS COMPOSTADORS A NIVELL 

DOMÈSTIC PER A RESIDUS ORGÀNICS DE CUINA I TALL DE GESPA. 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
L’ajuntament de Mont-ras es proposa la creació d’una línia de subvenció per tal de promoure l’adquisició, 

instal·lació i l’ús de petits compostadors (aprox. 200 l) a nivell domèstic, que permetrien la valorització dels 

residus orgànics generats a cuines i restes de gespa derivades del dall de jardins. 

Aquesta subvenció es pot plantejar com un descompte de la compra final o bé l’entrega per part de 

l’ajuntament d’aquests compostadors a un preu avantatjós. 

Aquesta gestió de valorització in situ permetria assegurar estalvis en la gestió actual dels residus que van a 

l’abocador de Sòlius, degut al menor volum de residus a gestionar. 

COST ESTIMAT 
Línia de subvenció de determinar. 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Agència de Residus de Catalunya / Consell Comarcal 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Nul·la recollida de residus orgànics. Incompliment del Programa de Gestió de Residus Municipals. 

 Baixa conscienciació de la població pel que fa a la segregació de residus domèstics, malgrat 

existeix un elevat coneixement del sistema de recollida selectiva. 

 Inexistència de gestors autoritzats de residus dins el terme municipal, cosa que afecta a 

l’encariment de la gestió i majors impactes de transport. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 2: Producció Neta de Residus Municipals 

 Ind. 11: Assimilació de Residus Agrícoles i Ramaders 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat  

 Ind. 15: Rati de Residus per Càpita 

 Ind. 17: Nivell de Recollida Selectiva 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  57 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
REDUCCIÓ EN LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORA EN LA GESTIÓ 

PROGRAMA 2.1 
MINIMITZACIÓ EN LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I INDUSTRIALS I MILLORES EN LA SEVA 

GESTIÓ. 

ACCIÓ 2.1.9 
POTENCIAR EL SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS SOTERRAT 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
El municipi de Mont-ras ha iniciat un sistema de recollida de residus soterrat, que ofereix importants 

avantatges relatives a la disminució d’olors, menor impacte visual i menor ocupació del terreny (en especial 

en la zona de casc antic amb carreres estrets). Es planteja l’increment del número de punts amb aquest 

sistema de recollida a les diferents àrees de població (urbanitzacions). 

Es creu que aquesta acció també implicarà situacions favorables dirigides a la sensibilització de la 

ciutadania per a la major segregació de residus. 

COST ESTIMAT 
18.000 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Agència de Residus de Catalunya / Consell Comarcal / Diputació de Girona 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Baixa conscienciació de la població pel que fa a la segregació de residus domèstics, malgrat 

existeix un elevat coneixement del sistema de recollida selectiva. 

 Potenciació d’un sistema de recollida eficaç i sostenible. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 2: Producció Neta de Residus Municipals 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 17: Nivell de Recollida Selectiva  

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  58 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
REDUCCIÓ EN LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORA EN LA GESTIÓ 

PROGRAMA 2.2 
CONTROL I MINIMITZACIÓ DE RESIDUS RAMADERS 

ACCIÓ 2.2.1 
CONTROLAR LA PRODUCCIÓ DE PURINS I DEJECCIONS RAMADERES 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Establir un control sobre la producció i gestió de purins i dejeccions ramaderes al municipi mitjançant un 

flux de comunicacions amb l’Agència de Residus de Catalunya per tal que l’Ajuntament tingui la informació 

relativa a quines dejeccions de purins s’han realitzat al territori de Mont-ras. També hi hauria un contacte 

amb els ramaders per conèixer quins són els abocaments realitzats per compte propi dins el municipi de 

Mont-ras. 

Aquest fet permetria complir el criteri de prevenció, en contrapartida a la manca d’analítiques d’aigües 

subterrànies per part de l’ACA. 

COST ESTIMAT 
800 € (Cost de dedicació d’un tècnic municipal) 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras/Agència de Residus/Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Tot i que les dejeccions ramaderes al municipi són deficitàries, cal mantenir el control esmentat 

per a controlar les importacions d’altres localitats per a que no creïn cap tipus de contaminació als 

sòls ni a les aigües freàtiques. 

 Lleuger increment dels valors de conductivitat, sulfats, sodi i clorurs a les aigües subterrànies 

durant els últims anys (malgrat hi ha hagut un decrement del nivell de nitrats) 

 Manca de punts de control de les aigües freàtiques per part de l’ACA. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca / Agricultors de la zona 
ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
Indicadors  

 Ind. 2: Producció Neta de Residus Municipals 

 Ind. 11: Assimilació de Residus Agrícoles i Ramaders 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  59 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
REDUCCIÓ EN LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORA EN LA GESTIÓ 

PROGRAMA 2.2 
CONTROL I MINIMITZACIÓ DE RESIDUS RAMADERS 

ACCIÓ 2.2.2 
ESTUDIAR L’APROFITAMENT DE PURINS I DEJECCIONS RAMADERES (relacionada amb acció 2.2.1) 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Estudi tècnic que contempli: Avaluació de l’aprofitament dels purins i dejeccions del municipi per a la seva 

transformació en compost, o bé, en el cas de cogeneració, en energia. Coneixement del volum de residus 

de purins tant d’origen intern com externs que puguin abocar-se, i plantejar opcions d’aprofitaments 

agrícoles amb seguretat. 

COST ESTIMAT 
5.500 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras/ Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Minimitzar l’impacte que produeixen els purins i les dejeccions ramaderes al medi. 

 Els dos aqüífers existents a la zona es troben regulats i protegits a través de la normativa (Decret 

328/1988) d’onze d’octubre. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras/ Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca / Agricultors de la zona 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
Indicadors  

 Ind. 2: Producció Neta de Residus Municipals 

 Ind. 11: Assimilació de Residus Agrícoles i Ramaders 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 15: Rati de Residus per Càpita 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  60 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
REDUCCIÓ EN LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORA EN LA GESTIÓ 

PROGRAMA 2.3 
MILLORA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I AMPLIACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES PER A LA 

SEVA GESTIÓ 

ACCIÓ 2.3.1 
REALITZAR UN ESTUDI DELS PUNTS D’UBICACIÓ DELS CONTENIDORS. 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Estudi de la situació física dels contenidors per a poder facilitar l’abast d’aquests a un major nombre de 

persones. 

Aprofitament de la informació extreta per part de l’enquesta ciutadana, així com un estudi de camp que 

valori l’estat de contenidors, el nivell d’omplenat d’aquests, la sensació dels usuaris, el nivell de recollida 

selectiva 

COST ESTIMAT 
1.200 € (estudi tècnic i possible ubicació de contenidors a determinar) 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Consell Comarcal del Baix Empordà / Empresa externa 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 L’increment poblacional ha fet baixar el número de contenidors per càpita. 

 Estabilització del nivell de contenidors de recollida selectiva. 

 Nivell de recollida selectiva inferior a la mitja catalana i comarcal. 

 Producció de residus domèstics en augment i per sobre del valor mig de Catalunya 

(2.01 Kg/hab/dia vs 1.5 Kg/hab/dia) 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució / Consell Comarcal del Baix Empordà. 

INDICADORS 
Indicadors  

 Ind. 2: Producció Neta de Residus Municipals 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 15: Rati de Residus per Càpita 

 Ind. 17: Nivell de Recollida Selectiva 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  61 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
REDUCCIÓ EN LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORA EN LA GESTIÓ 

PROGRAMA 2.3 
MILLORA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I AMPLIACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES PER A LA 

SEVA GESTIÓ 

ACCIÓ 2.3.2 
ESTUDIAR I MILLORAR L’HORARI I ACCESSIBILITAT DE LA DEIXALLERIA MÒBIL 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Oferir un servei més ampli en quant a horari i accessos a la deixalleria mòbil per a una major recollida de 

residus. Aquests dies de pas haurien de ser difosos per l’Ajuntament per tal d’assegurar la seva utilització 

per part dels ciutadans. Amb aquesta acció es pretén millorar el rati de recollida selectiva de residus 

especials de caire domèstic (olis, piles, envasos amb productes perillosos, lluminàries etc. ...). 

Conscienciar la població sobre la importància de la segregació de residus. 

COST ESTIMAT 
Sense cost directe 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Agència de Residus de Catalunya / Consell Comarcal del Baix Empordà. 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Baixa conscienciació de la població pel que fa a la segregació de residus domèstics, malgrat que 

existeix un elevat coneixement del sistema. 

 Incompliment amb la llei d’envasos Horitzó 2001. 

 Estabilització del nivell de contenidors de recollida selectiva. 

 Nivell de recollida selectiva inferior a la mitja catalana i comarcal. 

 Inexistència de gestors autoritzats de residus dins el terme municipal, cosa que afecta a 

l’encariment de la gestió i majors impactes de transport. 

 Millora de la gestió de residus especials en petites quantitats (fluorescents, piles, olis etc ...) 

 Gran dispersió del municipi que dificulta i provoca traves per al l’ús intensiu de la deixalleria mòbil. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 2: Producció Neta de Residus Municipals 
 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 
 Ind. 15: Rati de Residus per Càpita 
 Ind. 17: Nivell de Recollida Selectiva 
 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  62 

 



Pals de Mont-ras 

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
REDUCCIÓ EN LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORA EN LA GESTIÓ 

PROGRAMA 2.3 
MILLORA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I AMPLIACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES PER A LA 

SEVA GESTIÓ 

ACCIÓ 2.3.3 
ESTUDIAR , EN LA RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS, LES OPCIONS PUNTUALS VS DIES FIXES 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Es planteja fer un estudi de viabilitat i utilització d’un sistema de recollida de voluminosos. Per a dur a 

terme aquest estudi convindrà consultar a diferents estrats: els ciutadans, el Consell Comarcal, els gestors 

e voluminosos i els transportistes dels mateixos. Les opcions anirien encaminades a un sistema de recollida 

més particularitzat (recollida sota sol·licitud telefònica) o l’increment d’un a dos dies de recollida, vers 

l’opció actual de recollida (un sol dia). 

Plantejar alternatives de reaprofitament d’alguns dels elements recollits, millorant la cultura de la 

reutilització. 

COST ESTIMAT 
1.300 € (planificació de l’estudi, sense cost d’execució). 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Consell Comarcal / Agència de Residus de Catalunya 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Queixes veïnals degudes a la recollida de residus voluminosos 

 Reducció de l’ocupació de l’abocador de Sòlius (amb una vigència prevista de 2 a 6 anys) 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Consell Comarcal del Baix Empordà 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 2: Producció Neta de Residus Municipals 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 15: Rati de Residus per Càpita 

 Ind. 17: Nivell de Recollida Selectiva 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  63 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
REDUCCIÓ EN LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORA EN LA GESTIÓ 

PROGRAMA 2.3 
MILLORA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I AMPLIACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES PER A LA 

SEVA GESTIÓ 

ACCIÓ 2.3.4 
VALORAR LA VIABILITAT D’INSTA·LAR UNA PLANTA DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS AL MUNICIPI – Acció 

complementària i/o substitutiva a la 2.2.2 o 2.3.4. 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Amb aquesta acció es vol vehicular les deixalles de Mont-ras a una planta del municipi per així tenir una 

millor eficiència en la gestió d’aquests, assegurant una correcta gestió i/o aprofitament posterior. 

COST ESTIMAT 
3.400 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Agència de Residus de Catalunya 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Inexistència de gestors autoritzats de residus dins el terme municipal, cosa que afecta a 

l’encariment de la gestió i majors impactes de transport. 

 Diversificació de l’activitat econòmica i creació de llocs de treball 

 Millora de sensibilització ambiental de la ciutadania 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Agència de Residus de Catalunya 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 2: Producció Neta de Residus Municipals 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 17: Nivell de Recollida Selectiva 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  64 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
REDUCCIÓ EN LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORA EN LA GESTIÓ 

PROGRAMA 2.3 
MILLORA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I AMPLIACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES PER A LA 

SEVA GESTIÓ 

ACCIÓ 2.3.5 
PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT EN EL PROJECTE SUPRAMUNICIPAL DEL NOU ABOCADOR 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Activar dins el Consell Comarcal reunions de seguretat i activació de l’abocador juntament amb altres 

municipis implicats (Palamós, Palafrugell...) 

Permetre establir els criteris a aconseguir de recollida selectiva 

COST ESTIMAT 
Sense cost directe (hores de dedicació de tècnics) 950 € (aproximadament 10 dies de dedicació/any) 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Possibilitat que l’abocador arribi a la seva màxima capacitat en dos o tres anys (segons versió de 

transportistes i gestors) i segons 6 o 8 anys segons versió consistorial. 

 Producció de residus domèstics en augment i per sobre del valor mig de Catalunya  

(2.01 Kg/hab/dia vs 1.5 Kg/hab/dia) 

 Inici dels tràmits de construcció de dues plantes de gestió de residu (reciclatge); una ubicada a 

Regencós i un altre a Palafrugell. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Consell Comarcal del Baix Empordà / Agència de Residus de Catalunya. 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 2: Producció Neta de Residus Municipals 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  65 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
REDUCCIÓ EN LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORA EN LA GESTIÓ 

PROGRAMA 2.3 
MILLORA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I AMPLIACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES PER A LA 

SEVA GESTIÓ 

ACCIÓ 2.3.6 
VALORAR LA VIABILITAT D’INSTAL.LAR UNA PLANTA DE COMPOSTATGE AL MUNICIPI (complementària a 

l’acció 2.2.2) 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Amb aquesta acció es pretén aprofitar les deixalles orgàniques per a treure’n un rendiment. Amb la planta 

de compostatge es transformarien els residus orgànics de la població, així com els residus vegetals de 

jardins i parcs en compost per abonar camps i plantacions. 

COST ESTIMAT 
3.400 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Agència de Residus de Catalunya 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Inexistència de gestors autoritzats de residus dins el terme municipal, cosa que afecta a 

l’encariment de la gestió i majors impactes de transport. 

 Pèrdua de capacitat adquisitiva del sector agrícola i protecció de l’activitat tradicional de Mont-ras. 

 Minimitzar l’impacte que produeixen els purins i les dejeccions ramaderes al medi. 

 Els dos aqüífers existents a la zona es troben regulats i protegits a través de la normativa (Decret 

328/1988) d’onze d’octubre. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Agència de Residus de Catalunya. 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 2: Producció Neta de Residus Municipals 

 Ind. 11: Assimilació de Residus Agrícoles i Ramaders 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 17: Nivell de Recollida Selectiva 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  66 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 
AUGMENT DE LA PROPORCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES RESPECTE A LES NO RENOVABLES I MILLORA 

EN L’EFICIÈNCIA DEL CONSUM ENERGÈTIC 

PROGRAMA 3.1 
PROMOCIÓ I POTENCIACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES 

ACCIÓ 3.1.1 
REALITZAR UNA CAMPANYA PER A FOMENTAR L’ÚS D’ENERGIES RENOVABLES (ICAEN) 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Amb aquesta campanya es pretén sensibilitzar la població de les bones pràctiques referents a la disminució 

de consum energètic. Tot i que Mont-ras està molt per sota de la mitja catalana en quant a despesa 

energètica, és important potenciar el creixement i l’aplicabilitat d’energies renovables com la solar o l’eòlica 

al sector domèstic, de transports i comercial que representen un 94.1% dels consumidors totals de 

l’energia a Mont-ras. 

Respecte l’energia eòlica, un 59.4% de la superfície total del territori del municipi compta amb 730 Ha 

compatibles fet que provoca un gran potencial de generació d’energia per part de Mont-ras. 

COST ESTIMAT 
3.500 € (possible subvenció ICAEN). 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / ICAEN 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 El consum del sector domèstic és el 42.2% del consum total del municipi. 

 Dependència energètica externa total. 

 No existeix un servei d’informació i sensibilització al públic ni als instal·ladors de Mont-ras en 

referència a la implantació d’energies renovables dins el municipi. 

 No existeix cap ordenança municipal referent a l’energia solar. 

 Manca total d’experiències d’energies renovables. 

 Gran superfície compatible amb la creació d’energies renovables. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / ICAEN 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 3: Consum Net d’Energia 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  67 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 
AUGMENT DE LA PROPORCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES RESPECTE A LES NO RENOVABLES I MILLORA 

EN L’EFICIÈNCIA DEL CONSUM ENERGÈTIC 

PROGRAMA 3.1 
PROMOCIÓ I POTENCIACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES 

ACCIÓ 3.1.2 
FOMENTAR LA COGENERACIÓ EN RAMADERIA (ICAEN) 

Aquesta acció va dirigida a un programa d’ajuts per la implantació de cogeneradors a la Ramaderia. Es 

pretén aconseguir un aprofitament energètic dels residus ramaders. 

1.050 € (dedicació d’un tècnic municipal: recerca d’informació, reunions amb agricultors, convidar a 

experts perquè participin en fòrums i reunions de difusió d’experiències i alternatives). 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Dependència energètica externa total. 

 No existeix un servei d’informació i sensibilització al públic ni als instal·ladors de Mont-ras en 

referència a la implantació d’energies renovables dins el municipi. 

 Manca d’impuls de les energies alternatives. 

 Amenaça de davallada del sector agrícola i ramader i regressió de l’activitat agrària. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Agricultors de la zona / Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca (DARP) 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 3: Consum Net d’Energia 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

COST ESTIMAT 

sm, sistemas medioambientales, SL  68 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 
AUGMENT DE LA PROPORCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES RESPECTE A LES NO RENOVABLES I MILLORA 

EN L’EFICIÈNCIA DEL CONSUM ENERGÈTIC 

PROGRAMA 3.1 
PROMOCIÓ I POTENCIACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES 

ACCIÓ 3.1.3 
REDACTAR I APLICAR UNA ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE ENERGIES RENOVABLES 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Potenciar el creixement i l’aplicabilitat d’energies renovables com la solar o l’eòlica, mitjançant una 

ordenança municipal que controli, afavoreixi i controli els usos d’energies renovables. 

COST ESTIMAT 
Sense cost directe (hores de dedicació del consistori). 800 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Inexistència d’ordenança municipal referent a l’energia solar 

 Dependència energètica externa total. 

 Manca d’impuls de les energies alternatives. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 3: Consum Net d’Energia 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  69 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 
AUGMENT DE LA PROPORCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES RESPECTE A LES NO RENOVABLES I MILLORA 

EN L’EFICIÈNCIA DEL CONSUM ENERGÈTIC 

PROGRAMA 3.1 
PROMOCIÓ I POTENCIACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES 

ACCIÓ 3.1.4 
PROMOURE L’ÚS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA AL NOU CENTRE COMERCIAL, A L’ESCOLA I A NOVES 

CONSTRUCCIONS 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Tenir com a principal font d’energia la solar que es pugui recuperar al Centre Comercial incentivant als 

usuaris del centre la utilització d’energies renovables en general per a ús domèstic mitjançant campanyes 

d’informació i funcionament al mateix centre. 

Efecte d’exemplificació en front de la ciutadania 

COST ESTIMAT 
60.000 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras/ICAEN 

PRIORITAT 
Baixa 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Absència de suport per a les energies renovables com a alternativa a les actuals. 

 Dependència energètica total. 

 Afavoriment de la sensibilització ciutadana 

 El 50% del consum energètic deriva del sector domèstic (increment de la sensibilització és 

positiva). 

 No existeix un servei d’informació ni sensibilització al públic ni las instal·ladors de Mont-ras en 

referència a la implantació d’energies renovables dins del municipi 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Associacions o col·lectius de Comerciants 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 3: Consum Net d’Energia 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  70 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 
AUGMENT DE LA PROPORCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES RESPECTE A LES NO RENOVABLES I MILLORA 

EN L’EFICIÈNCIA DEL CONSUM ENERGÈTIC 

PROGRAMA 3.2 
MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DELS CONSUMS ENERGÈTICS 

ACCIÓ 3.2.1 
REALITZAR UNA CAMPANYA DE FOMENT DE L’ESTALVI ENERGÈTIC DOMÈSTIC 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Realitzar una acció de difusió, formació i sensibilització de bones pràctiques on es destaquin les diferents 

alternatives per tal que el ciutadà pugui estalviar energia de forma senzilla i no costosa a la llar. Com a 

eina divulgativa es pot generar: 

a) una guia de l’usuari que inclogui un recull dels diferents manuals operatius existents. 

b) Tríptics informatius 

c) Aprofitament de la revista “El Crit”. 

COST ESTIMAT 
3.800 € (tríptics i guies) 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras/ICAEN 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 El sector que més energia consumeix és el domèstic seguit del transport 

 No existeix un servei d’informació i sensibilització al públic en referència a la implantació d’energies 

renovables al municipi 

 Potenciació de l’índex de consum d’energia per càpita de Mont-ras (1,34 tep/hab/any), inferior a la 

mitja catalana (3,4 tep/hab/any). 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / ICAEN 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 3: Consum Net d’Energia 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  71 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 
AUGMENT DE LA PROPORCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES RESPECTE A LES NO RENOVABLES I MILLORA 

EN L’EFICIÈNCIA DEL CONSUM ENERGÈTIC 

PROGRAMA 3.2 
MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DELS CONSUMS ENERGÈTICS 

ACCIÓ 3.2.2 
ASSEGURAR EL COMPLIMENT DELS HORARIS DE LA SARFA  A LA RUTA PALAMÓS-PALAFRUGELL. 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Establiment de converses amb SARFA per obtenir un compromís de compliment dels horaris i fer palès el 

descontentament de la ciutadania davant els incompliments horaris a les dos parades oficials. 

COST ESTIMAT 
Sense cost 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras/SARFA 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Augment de l’ús de vehicles per al transport privat (turismes) i ús poc intensiu del transport públic 

(autobusos) 

 El transport individual és el més utilitzat per desplaçaments municipals i intermunicipals 

 Col·lapse de la C-31 i GI-654 en períodes vacacionals 

 La mobilitat és el paràmetre de qualitat ambiental pitjor valorat pels montrasencs 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras/SARFA 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 3: Consum Net d’Energia 

 Ind. 4: Dependència de l’Automòbil 

 Ind. 7: Nivells Acústics en Zones Urbanes 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  72 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 
AUGMENT DE LA PROPORCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES RESPECTE A LES NO RENOVABLES I MILLORA 

EN L’EFICIÈNCIA DEL CONSUM ENERGÈTIC 

PROGRAMA 3.2 
MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DELS CONSUMS ENERGÈTICS 

ACCIÓ 3.2.3 
ESTUDIAR EL MILLOR LLOC PER A LA PARADA DE LA SARFA, PROP DEL NOU CENTRE COMERCIAL 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Estimular la utilització de transport públic per a desplaçaments individuals dins i fora de Mont-ras amb la 

col·locació estratègica de la parada de connexió amb Palamós i Palafrugell. Actualment, l’Ajuntament es 

troba en contactes per crear una parada al centre del poble (zona annexa al nou Centre Comercial 

planificat) 

COST ESTIMAT 
Sense cost directe 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras/SARFA 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Augment de l’ús de vehicles per al transport privat 

 El transport individual és el més utilitzat per desplaçaments municipals i intermunicipals 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras/SARFA 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 3: Consum Net d’Energia 

 Ind. 4: Dependència de l’Automòbil 

 Ind. 7: Nivells Acústics en Zones Urbanes 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  73 

 



Pals de Mont-ras 

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 
AUGMENT DE LA PROPORCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES RESPECTE A LES NO RENOVABLES I MILLORA 

EN L’EFICIÈNCIA DEL CONSUM ENERGÈTIC 

PROGRAMA 3.2 
MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DELS CONSUMS ENERGÈTICS 

ACCIÓ 3.2.4 
CREAR UNA OFICINA COMARCAL D’ESTALVI ENERGÈTIC 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Creació d’un punt de consulta per a la població quant a matèria d’energia (possibilitats d’estalvi, bones 

pràctiques, ajuts i subvencions per a l’instal·lació d’energies renovables...) 

Utilització de la pàgina web i telèfon d’assistència, informació i formació ciutadana que permeti agilitzar la 

implantació de sistemes d’estalvi energètic (determinació d’alternatives, contactes de fabricants de la zona, 

subvencions, estudi tècnic energètic) 

COST ESTIMAT 
18.000 € (cas de que l’oficina fos formada pròpiament per l’Ajuntament: cost de personal tècnic assignat) 

Sense cost: si es deriven les trucades i consultes a l’ICAEN. 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Consell Comarcal / ICAEN 

PRIORITAT 
Baixa 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Inexistència d’un servei d’informació i sensibilització al públic en referència a la implantació 

d’energies renovables dins el municipi. 

 Dependència energètica externa del 100%. 

 Gran capacitat de millora dins de la gestió energètica del municipi. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras/Consell Comarcal 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 3: Consum Net d’Energia 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  74 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 
AUGMENT DE LA PROPORCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES RESPECTE A LES NO RENOVABLES I MILLORA 

EN L’EFICIÈNCIA DEL CONSUM ENERGÈTIC 

PROGRAMA 3.3 
POTENCIACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA DEL CONSUM A EDIFICIS, 

INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

ACCIÓ 3.3.1 
AUGMENTAR L’ÚS D’ENERGIES RENOVABLES A EDIFICIS I INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Estimular la instal·lació d’energies renovables a les instal·lacions municipals per a reduir el consum 

d’energia elèctrica – que és la més utilitzada a les instal·lacions municipals-. Es planteja la realització d’un 

estudi tècnic que justifiqui la instal·lació de plaques solars a l’Ajuntament i posterior implementació del 

sistema 

COST ESTIMAT 
2.500 € (estudi d’Auditoria Energètica a l’Ajuntament) 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras/ICAEN 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Dependència energètica externa total. 

 No existeix cap ordenança municipal referent a l’energia solar. 

 Element exemplificador de l’Ajuntament en front de nous sistemes d’energies alternatives i 

renovables. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / ICAEN 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 3: Consum Net d’Energia 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  75 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 
AUGMENT DE LA PROPORCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES RESPECTE A LES NO RENOVABLES I MILLORA 

EN L’EFICIÈNCIA DEL CONSUM ENERGÈTIC 

PROGRAMA 3.3 
POTENCIACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA DEL CONSUM A EDIFICIS, 

INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

ACCIÓ 3.3.2 
MILLORAR L’EFICIÈNCIA DEL CONSUM ENERGÈTIC A L’ENLLUMENAT PÚBLIC MITJANÇANT 

TEMPORITZADORS, LUXÒMETRES. FANALS AMB DISSENY ÒPTIM i PLANTEJAR LA UTILITZACIÓ DE 

LUMINÀRIES MÉS EFICIENTS. 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
L’objectiu d’aquesta acció és reduir el màxim possible la despesa energètica innecessària mitjançant 

l’aplicació de mecanismes automatitzats temporals i de càlcul de la intensitat de llum externa i bon disseny 

de les eines emprades, així com elements de consum mínim energètic com les bombetes. 

Fer un control exhaustiu de consum per determinar possibles punts de millora. 

Estudi energètic que plantegi la utilització de noves lluminàries de baix consum (segons zones) 

COST ESTIMAT 
25.000 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / ICAEN / DPTOP 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Gairebé el 50% de despesa de l’Ajuntament en energia elèctrica és a causa de l’enllumenat públic. 

 No hi ha dades de cap auditoria energètica als edificis públics. 

 Dependència energètica externa total. 

 No hi ha cap política de millora de l’eficiència energètica. 

 No hi ha control de combustible líquid dels vehicles de propietat de l’Ajuntament. 

 Aplicació d’elements que permetin exemplificar la correcta gestió energètica 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / ICAEN / DPTOP 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 3: Consum Net d’Energia 

 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  76 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 
AUGMENT DE LA PROPORCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES RESPECTE A LES NO RENOVABLES I MILLORA 

EN L’EFICIÈNCIA DEL CONSUM ENERGÈTIC 

PROGRAMA 3.3 
POTENCIACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA DEL CONSUM A EDIFICIS, 

INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

ACCIÓ 3.3.3 
REALITZAR CAMPANYA DE BONES PRÀCTIQUES ENERGÈTIQUES A L’AJUNTAMENT 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Realitzar una acció de formació i sensibilització de bones pràctiques on es destaquin les diferents 

alternatives per tal que es pugui estalviar energia de forma senzilla a les instal·lacions municipals. Es pot 

generar una guia de l’usuari que inclogui un recull dels diferents manuals operatius existents. 

COST ESTIMAT 
900 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / ICAEN /Empresa externa 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 No s’ha detectat cap equipament ni protocol que permeti reduir el consum energètic dins les 

instal·lacions municipals  

 No hi ha dades de cap auditoria energètica als edificis públics. 

 Dependència energètica externa total. 

 No hi ha cap política de millora de l’eficiència energètica. 

 No hi ha control de combustible líquid dels vehicles de propietat de l’Ajuntament. 

 Possible creació d’eines de millora energètiques per a la població 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Empresa externa 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 3: Consum Net d’Energia 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  77 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 
AUGMENT DE LA PROPORCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES RESPECTE A LES NO RENOVABLES I MILLORA 

EN L’EFICIÈNCIA DEL CONSUM ENERGÈTIC 

PROGRAMA 3.3 
POTENCIACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA DEL CONSUM A EDIFICIS, 

INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

ACCIÓ 3.3.4 
ESTABLIR UN SISTEMA DE CONTROL I SEGUIMENT DEL CONSUM PÚBLIC ENERGÈTIC I ESTABLIR 

MESURES D’EFICIÈNCIA 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Controlar el consum públic d’energia per estudiar punts de millora i reducció dels consums. 

Instal·lació de comptadors elèctrics en diferents zones del municipi (incloent els sectors d’enllumenat 

genèric). Possible quantificació per fases. 

Quantificació de consum de combustibles fòssils pormenoritzats (gas-oil, gas natural de calefaccions, 

vehicles municipals, aigua calenta sanitària d’ajuntament, pavelló, camp d’esports etc ...) 

Aquesta quantificació permetria delimitar possibles actuacions futures de millora energètica. 

COST ESTIMAT 
800 € (Fase I) – 1200 € (Fase II) – 800 € (Fase III). 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / ICAEN 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Dependència energètica externa total. 

 No hi ha dades de cap auditoria energètica als edificis públics. 

 No s’ha detectat cap equipament ni protocol que permeti reduir el consum energètic dins les 

instal·lacions municipals.  

 No hi ha cap política de millora de l’eficiència energètica. 

 No hi ha control de combustible líquid dels vehicles de propietat de l’Ajuntament. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / ICAEN 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 3: Consum Net d’Energia 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  78 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 
CONTROL I MILLORA DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA 4.1 
CONTROL DELS AQÜÍFERS I SUBMINISTRAMENTS I QUALITAT DE LES AIGÜES 

ACCIÓ 4.1.1 
CREAR UNA COMUNITAT D’USUARIS DELS 2 AQÜÍFERS PROTEGITS 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
La Junta d’Aigües de la Comunitat de Propietaris examinarà el projecte i revisarà els informes perceptius 

per a entregar a l’Agència Catalana de l’Aigua. El fet que els dos aqüífers existents a Mont-ras estiguin 

protegits, implica la constitució d’una Comunitat d’Usuaris com marca el decret 328/1988 de l’11 d’octubre. 

COST ESTIMAT 
Sense cost 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras/Agència Catalana de l’Aigua(ACA) 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Incompliment amb la normativa del decret 328/1988 de l’11 d’octubre 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras/Junta d’Aigües de la Comunitat de Propietaris 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 14: Qualitat de l’Aigua associada al Consum 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  79 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 
CONTROL I MILLORA DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA 4.1 
CONTROL DELS AQÜÍFERS I SUBMINISTRAMENTS I QUALITAT DE LES AIGÜES 

ACCIÓ 4.1.2 
INSTAL·LAR PUNTS D’ANÀLISI DE LA QUALITAT DE LES AIGÜES SUPERFICIALS I SUBTERRÀNIES 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Aquesta acció es presenta per dur a terme controls sobre els nivells de contaminació de l’aigua que es 

puguin trobar tant a aigües superficials com subterrànies. Un cop es tenen els resultats, s’analitzen per 

determinar les causes i prevenir els índex de contaminació que s’hi troben. 

COST ESTIMAT 
1.200 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras/ACA 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 L’ACA no disposa de cap punt de control de qualitat de les aigües superficials del municipi. 

 L’ACA no disposa de cap punt de control de qualitat de les aigües subterrànies del municipi. 

 Tendència l’increment dels valors de conductivitat, sulfats, sodi i clorurs els darrers dos anys. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras/ACA 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 14: Qualitat de l’Aigua associada al Consum 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  80 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 
CONTROL I MILLORA DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA 4.1 
CONTROL DELS AQÜÍFERS I SUBMINISTRAMENTS I QUALITAT DE LES AIGÜES 

ACCIÓ 4.1.3 
ESTUDIAR LA PROCEDÈNCIA DE LES ALTES CONCENTRACIONS DE SULFATS I CLORURS TROBATS A 

L’AQÜÍFER DE PALAMÓS (COMPARTIT AMB MONT-RAS) 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Amb aquesta acció es pretén arribar a conèixer la precedència de la contaminació trobats a l’aqüífer que, 

tot i que es troben per sota de la C.M.A. (concentració màxima autoritzada), han patit una tendència 

gradual a incrementar. 

COST ESTIMAT 
8.500 € (inclosos resultats analítics) 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / ACA / Ajuntament de Palamós 

PRIORITAT 
Baixa 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Tendència l’increment dels valors de conductivitat, sulfats, sodi i clorurs els darrers dos anys. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Ajuntament de Palamós 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 11: Assimilació de Residus Agrícoles i Ramaders 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 14: Qualitat de l’Aigua associada al Consum 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  81 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 
CONTROL I MILLORA DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA 4.1 
CONTROL DELS AQÜÍFERS I SUBMINISTRAMENTS I QUALITAT DE LES AIGÜES 

ACCIÓ 4.1.4 
INSTAL·LAR MESURADORS DE NIVELL DE FREÀTIC PER AL RECURS HÍDRIC 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Aquesta acció està dirigida a calcular el recurs hídric del freàtic que té el municipi amb dos comptadors 

situats a cadascun dels aqüífers del municipi: el d’Aubí i la Fossa de Palafrugell. 

A partir dels valors de nivell freàtic es pot arribar a determinar el possible nivell de sobre-explotació 

d’aquest recurs natural, de cara a plantejar polítiques d’estalvi d’aigua i campanyes vers els usuaris de 

pous. 

COST ESTIMAT 
5.900 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Empresa Concessionària d’Aigües d’Abastament / ACA 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Increment dels volums facturats d’aigua els darrers anys 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / ACA 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 14: Qualitat de l’Aigua associada al Consum 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  82 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 
CONTROL I MILLORA DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA 4.1 
CONTROL DELS AQÜÍFERS I SUBMINISTRAMENTS, I QUALITAT DE LES AIGÜES 

ACCIÓ 4.1.5 
CREAR D’UN CENS MUNICIPAL D’APROFITAMENTS SUBTERRANIS COORDINAT AMB L’ACA. 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Disposar de dades fiables que permetin conèixer el grau d’explotació de les aigües subterrànies de Mont-

ras, així com regularitzar la situació dels pous existents actualment amb la col·laboració dels propietaris. 

Aquestes dades s’establiran a través d’un vincle informatiu amb l’ACA, un cop aquest ens hagi actualitzat el 

cens de pous. 

COST ESTIMAT 
6.000 €  

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 No es disposa de dades sobre l’explotació de les aigües subterrànies. 

 No hi ha una regularització dels pous existents actualment. 

 No es pot determinar de forma acurada el balanç d’aigua global al municipi. 
RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Agència Catalana de l’Aigua amb la col·laboració de l’Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució. 

INDICADORS 
 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 14: Qualitat de l’Aigua associada al Consum 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  83 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 
CONTROL I MILLORA DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA 4.1 
CONTROL DELS AQÜÍFERS I SUBMINISTRAMENTS I QUALITAT DE LES AIGÜES 

ACCIÓ 4.1.6 
FER UN CENS DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA CORRENT A LES MASIES (emmarcat dins de l’inventari de 

finques rústiques que depèn de la nova llei d’urbanisme). 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
L’objectiu d’aquesta acció és establir un control per a comprovar que totes les cases rurals tenen els 

serveis mínims d’habitabilitat, com és en aquests cap l’abastament d’aigua. Es pot fer mitjançant pregunta 

directa al ciutadà o bé demanant les dades a la Companyia concessionària d’Aigües i, en qualsevol cas, es 

podria emmarcar dins de l’inventari de finques rústiques obligat per la nova llei d’urbanisme. 

COST ESTIMAT 
Sense cost directe (cost de dedicació d’un tècnic municipal, aprox. 950 €) 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Degut a que Mont-ras és un municipi d’urbanisme dispers, no a totes les edificacions arriben els 

subministres bàsics com són l’aigua corrent i l’electricitat. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Ciutadans de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 14: Qualitat de l’Aigua associada al Consum 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  84 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 
CONTROL I MILLORA DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA 4.1 
CONTROL DELS AQÜÍFERS I SUBMINISTRAMENTS, I QUALITAT DE LES AIGÜES 

ACCIÓ 4.1.7 
SOL·LICITAR A L’ACA L’ESTUDI EN DETALL DELS RISCOS D’AVINGUDES PER ALS FLUXOS SUPERFICIALS 

D’AIGUA AL MUNICIPI. 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Actualment no es disposa d’informació actualitzada ni suficient que permeti determinar de forma acurada 

el risc d’inundació existent al municipi de Mont-ras. Això dificulta la confecció de plans d’emergència i 

d’avaluació de riscos al municipi. 

COST ESTIMAT 
18.000 € 

FINANÇAMENT 
Agència Catalana de l’Aigua 

PRIORITAT 
Baixa 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 No es disposa de dades sobre risc d’inundació al municipi. 

 No és possible confeccionar de forma adequada els plans d’emergència municipal corresponents en 

aquest àmbit 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Agència Catalana de l’AIGUA 7 Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució. 

INDICADORS 
 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 14: Qualitat de l’Aigua associada al Consum 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

 

sm, sistemas medioambientales, SL  85 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 
CONTROL I MILLORA DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA 4.1 
CONTROL DELS AQÜÍFERS I SUBMINISTRAMENTS, I QUALITAT DE LES AIGÜES 

ACCIÓ 4.1.8 
FER ARRIBAR LA XARXA DE CLAVEGUERAM A AQUELLS PUNTS DEL MUNICIPI A ON ARA NO HI ÉS. 

(emmarcat dins de l’inventari de finques rústiques que depèn de la nova llei d’urbanisme). 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Existeixen habitatges aïllats que encara no disposen de connexió municipal de clavegueram. Aprofitant 

l’inventari a realitzar de finques rústiques determinat a la nova Llei d’urbanismes. 

COST ESTIMAT 
A determinar en funció del/s projectes constructius i de viabilitat 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Consell Comarcal del Baix Empordà / Departament de Medi Ambient i Habitatge.

PRIORITAT 
Baixa 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Completar el servei de connexió a la xarxa pública de sanejament a la totalitat del municipi. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / propietaris / ciutadans 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 14: Qualitat de l’Aigua associada al Consum 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

 

sm, sistemas medioambientales, SL  86 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 
CONTROL I MILLORA DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA 4.1 
CONTROL DELS AQÜÍFERS I SUBMINISTRAMENTS, I QUALITAT DE LES AIGÜES 

ACCIÓ 4.1.9 
FOMENTAR LA CREACIÓ DE CRITERIS EN PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE NOVES 

CONSTRUCCIONS I URBANITZACIONS DE FORMA QUE INCLOGUIN LA PRESENCIA DE XARXA 

SEPARATIVA. CREACIÓ D’UNA ORDENANÇA MUNICIPAL QUE CONTEMPLI AQUESTS CRITERIS 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Incloure d’ara endavant als plecs de condicions tècniques de noves construccions i urbanitzacions 

condicionants que assegurin la construcció de xarxa separativa, de forma que s’eviti una sobrecàrrega de 

cabal d’aigües residuals i/o pluvials a la xarxa existent actualment. Per tal d’assegurar una major aplicació i 

consistència d’aquesta mesura es preveu la creació d’una ordenança municipal que garanteixi l’assoliment 

d’aquests objectius. 

COST ESTIMAT 
900 € (cost indirecte, derivat de la dedicació per part del personal de l’Ajuntament) 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Evitar un mal dimensionament de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals i/o pluvials. 

 Assegurar el bon funcionament de l’EDAR que recull les aigües procedents de Mont-ras. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras. 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució. 

INDICADORS 
 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 14: Qualitat de l’Aigua associada al Consum 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

 

sm, sistemas medioambientales, SL  87 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 
CONTROL I MILLORA DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA 4.1 
CONTROL DELS AQÜÍFERS I SUBMINISTRAMENTS, I QUALITAT DE LES AIGÜES 

ACCIÓ 4.1.10 
REALITZAR UNA CAMPANYA INFORMATIVA A LES EMPRESES RESIDENTS AL MUNICIPI PERQUÈ 

REGULARITZIN LEGALMENT ELS SEUS ABOCAMENTS D’AIGÜES RESIDUALS. 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
La pràctica totalitat de les activitats existents al municipi no disposen del corresponent permís d’abocament 

d’aigües residuals ni de connexió a la xarxa pública de clavegueram, tot i que en fan ús. 

COST ESTIMAT 
2000 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Regularització de l’actual situació. 

 Control de les activitats que aboquen aigües residuals. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Consorci de la Costa Brava / ACA 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució. 

INDICADORS 
 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 14: Qualitat de l’Aigua associada al Consum 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

 

sm, sistemas medioambientales, SL  88 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 
CONTROL I MILLORA DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA 4.1 
CONTROL DELS AQÜÍFERS I SUBMINISTRAMENTS, I QUALITAT DE LES AIGÜES 

ACCIÓ 4.1.11 
ELABORAR UNA CARTOGRAFIA DETALLADA I ACTUALITZADA DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT 

D’AIGUA I DE CLAVEGUERAM 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Disposar d’una base de dades actualitzada i acurada de la xarxa de clavegueram existent al municipi, de 

forma que sigui possible desenvolupar un pla integral de manteniment i millora, així com poder planificar 

de forma òptima actuacions de creixement futures. Actualment ja s’està realitzant mitjançant el Pla 

Director d’aigües (sol·licitat per l’Ajuntament a CAPSA). 

COST ESTIMAT 
24.000 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Consell Comarcal del Baix Empordà / Dept. De Medi Ambient i Habitatge 

PRIORITAT 
Baixa 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Disposar d’informació actualitzada i acurada de l’estat de la xarxa de subministrament i de 

clavegueram. 

 Confeccionar en el futur mesures de seguiment i millora de l’estat de la xarxa de subministrament i 

de clavegueram 

 Optimització en la planificació futura de la xarxa de subministrament i de clavegueram 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / CAPSA. 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
En procés d’execució a través del Pla Director d’aigües. 

INDICADORS 
 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 14: Qualitat de l’Aigua associada al Consum 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

 

sm, sistemas medioambientales, SL  89 

 



Pals de Mont-ras 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 
CONTROL I MILLORA DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA 4.1 
CONTROL DELS AQÜÍFERS I SUBMINISTRAMENTS, I QUALITAT DE LES AIGÜES 

ACCIÓ 4.1.12 
PARTICIPAR EN LA COORDINACIÓ SUPRAMUNICIPAL EN LA PLANIFICACIÓ FUTURA DEL MUNICIPI 

QUANT A NECESSITATS DE CONSUM D’AIGUA I DE GENERACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS. 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Coordinar la política de creixement i planificació del municipi ateses les necessitats de consum d’aigua i de 

generació d’aigües residuals amb altres ens locals i organismes amb què es comparteixen recursos, com és 

l’EDAR o la distribució de CAPSA. 

COST ESTIMAT 
900 € (Cost de dedicació de tècnics municipals) 

FINANÇAMENT 
No s’escau. 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Evitar mals dimensionaments futurs en la xarxa de clavegueram. 

 Evitar mals dimensionaments futurs en la xarxa de subministrament d’aigua. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras. 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució. 

INDICADORS 
 Ind. 5: Sòls de Sostenibilitat Garantida 

 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 14: Qualitat de l’Aigua associada al Consum 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

 

sm, sistemas medioambientales, SL  90 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 
CONTROL I MILLORA DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA 4.1 
CONTROL DELS AQÜÍFERS I SUBMINISTRAMENTS, I QUALITAT DE LES AIGÜES 

ACCIÓ 4.1.13 
IDENTIFICACIÓ, PER A LA SUCCESIVA ELIMINACIÓ DELS PUNTS D’ABOCAMENTS INCONTROLATS 

D’AIGÜES RESIDUALS. 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Reducció gradual en el número de punts identificats a on es constaten abocaments incontrolats d’aigües 

residuals, principalment els relatius al col·lector general. 

COST ESTIMAT 
6000 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Consorci de la Costa Brava 

PRIORITAT 
Baixa 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Millora en el funcionament del col·lector general. 

 Eliminació de punts de contaminació d’aigües residuals. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Consorci de la Costa Brava 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 14: Qualitat de l’Aigua associada al Consum 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

 

sm, sistemas medioambientales, SL  91 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 
CONTROL I MILLORA DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA 4.1 
CONTROL DELS AQÜÍFERS I SUBMINISTRAMENTS, I QUALITAT DE LES AIGÜES 

ACCIÓ 4.1.14 
CREAR UN CENS AMB LES FOSSES SÈPTIQUES I POUS NEGRES EXISTENTS AL MUNICIPI AMB 

COORDINACIÓ AMB L’ACA. 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Disposar de dades actualitzades sobre la quantitat de fosses sèptiques i pous negres existents al municipi, 

ja que suposen una font potencial de contaminació de les aigües subterrànies al municipi. 

COST ESTIMAT 
3000 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Agència Catalana de l’Aigua. 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Disposar d’informació actualitzada i acurada de l’estat possibles focus de contaminació subterrània.

 Disposar en el futur d’una campanya progressiva de substitució de les dites fosses per connexions 

a la xarxa de clavegueram. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Agència Catalana de l’Aigua 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució. 

INDICADORS 
 Ind. 1: Racionalització i Qualitat de l’Aigua 

 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 14: Qualitat de l’Aigua associada al Consum 

 Ind. 18 

 

sm, sistemas medioambientales, SL  92 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 
CONTROL I MILLORA DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA 4.1 
CONTROL DELS AQÜÍFERS I SUBMINISTRAMENTS, I QUALITAT DE LES AIGÜES 

ACCIÓ 4.1.15 
CONSTITUIR UNA BASE DE DADES CENTRALITZADA A ON HI CONSTI TOTA LA INFORMACIÓ 

CORRESPONENT ALS FLUXOS D’ENTRADA I SORTIDA D’AIGUA AL MUNICIPI: ABASTAMENT MUNICIPAL I 

CLAVEGUERAM. 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Disposar d’una eina mesuradora de la sostenibilitat municipal quant a consum d’aigua, de forma que 

quantifica de forma acurada tots aquells fluxos principals d’entrada i sortida d’aigua de consum al municipi, 

ja siguin privats o públics, superficials o subterranis, etc. Aquesta eina adoptaria la forma de base de dades 

informatitzada actualitzable de forma continuada. Els cabalímetres aportarien informació que permetria 

disposar de certes ordres de magnitud, malgrat que hauria un volum d’aigua que no seria quantificat, com 

és l’aigua de rec (quantificable de forma estimativa a través del consum de pous. 

COST ESTIMAT 
4.900 € 

FINANÇAMENT 
Diputació de Girona / Ajuntament de Mont-ras / Dept. de Medi Ambient i Habitatge. 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Disposar d’informació del balanç d’aigua al municipi. 

 Identificar els principals fluxos d’entrada i sortida per així poder implementar polítiques 

encaminades a assolir la sostenibilitat en aquest vector ambiental. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Empesa externa 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució. 

INDICADORS 
 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 14: Qualitat de l’Aigua associada al Consum 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

 

 

sm, sistemas medioambientales, SL  93 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 
CONTROL I MILLORA DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA 4.2 
CONTROL I REDUCCIÓ DEL CONSUM D’AIGUA 

ACCIÓ 4.2.1 
REALITZAR UNA CAMPANYA PER A FOMENTAR LA REDUCCIÓ EN EL CONSUM D’AIGUA 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
En els últims anys s’ha detectat un augment progressiu del consum facturat d’aigua i el que es pretén amb 

aquesta acció és conscienciar la població del bon ús d’aquest bé. Aquesta campanya podrà anar dirigida a 

la reducció del consum, a les bones pràctiques i a la potenciació de declaració de pous il·legals. 

COST ESTIMAT 
4.300 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras/ACA 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Evolució incremental de volums facturats d’aigua als darrers anys 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Ciutadania 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 1: Racionalització i Qualitat de l’Aigua 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  94 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 
CONTROL I MILLORA DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA 4.2 
CONTROL I REDUCCIÓ DEL CONSUM D’AIGUA 

ACCIÓ 4.2.2 
ESTABLIR SISTEMES DE CONTROL D’ESTALVI D’AIGUA A EDIFICIS I INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES I 

IMPLEMENTAR-LOS DINS D’UNA ORDENANÇA MUNICIPAL QUE GARANTEIXI LA SEVA APLICACIÓ. 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Instal·lar mètodes d’estalvi i control a les instal·lacions municipals mitjançant temporitzadors, per exemple, 

o altres eines d’estalvi d’aigua. Mitjançant aquests procediments es donaria exemple als ciutadans. 

Realitzar una acció de formació i sensibilització de bones pràctiques on es destaquin les diferents 

alternatives per tal que es pugui estalviar aigua de forma senzilla a les instal·lacions municipals. Es pot 

generar una guia de l’usuari que inclogui un recull dels diferents manuals operatius existents. 

Creació d’una ordenança municipal que doni certes directrius referides a mecanismes i elements 

estalviadors d’aigua. 

COST ESTIMAT 
8.400 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / ACA 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Increment de consums d’aigua facturats els darrers anys 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 1 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  95 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 
CONTROL I MILLORA DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA 4.2 
CONTROL I REDUCCIÓ DEL CONSUM D´AIGUA 

ACCIÓ 4.2.3 
FACILITAR LA TRAMITACIÓ I LA INFORMACIÓ RELATIVA A AJUTS OFICIALS DESTINATS A L’ESTALVI EN 

EL CONSUM D’AIGUA. 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Oferir, des de l’Ajuntament, assessorament als ciutadans, empreses i entitats del municipi perquè sàpiguen 

on dirigir-se per obtenir informació relativa a l’obtenció d’ajuts oficials en l’estalvi del consum d’aigua, 

atorgats des de diversos organismes públics, com ara el Dept. De Medi Ambient. 

COST ESTIMAT 
Cost del personal tècnic de l’Ajuntament (1.000 €) 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Disminució en el consum d’aigua a nivell global al municipi. 

 Conscienciar els habitants, empreses i entitats del municipi sobre la importància en la campanya de 

disminució del consum d’aigua. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras. 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 1: Racionalització i Qualitat de l’Aigua 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

 

sm, sistemas medioambientales, SL  96 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 
CONTROL I MILLORA DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA 4.2 
CONTROL I REDUCCIÓ DEL CONSUM D´AIGUA 

ACCIÓ 4.2.4 
CREAR UN PROGRAMA D’INCENTIUS PER A LA REDUCCIÓ DE CONSUM D’AIGUA, PRINCIPALMENT 

DOMÈSTIC. 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
De forma addicional a l’acció 4.2.3, caldria la creació d’un programa d’incentius fiscals per a aquelles 

actuacions portades a terme de forma voluntària al municipi destinades a la reducció en el consum d’aigua 

de caràcter domèstic, ja que és aquell que afecta a la major part del habitants. Aquest programa es 

trobaria sotmès a una sèrie de criteris de reducció de consum que serien d’aplicació tant a particulars com 

a activitats i entitats. 

Quan parlem d’incentius cal pensar en un àmbit més global que només l’econòmic, degut a que poden 

plantejar-se desgravacions fiscals, publicitat de les actuacions, disminució de taxes, avantatges per a 

serveis municipals etc ... 

COST ESTIMAT 
Per avaluar. 

FINANÇAMENT 
Dept. De Medi Ambient i Habitatge / Ministerio de Medio Ambiente / Diputació de Girona 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Disminució en el consum d’aigua a nivell global al municipi. 

 Conscienciar els habitants, empreses i entitats del municipi sobre la importància en la campanya de 

disminució del consum d’aigua. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Ciutadania 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució. 

INDICADORS 
 Ind. 1: Racionalització i Qualitat de l’Aigua 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

 

sm, sistemas medioambientales, SL  97 

 



Pals de Mont-ras 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 
CONTROL I MILLORA DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA 4.2 
CONTROL I REDUCCIÓ DEL CONSUM D´AIGUA 

ACCIÓ 4.2.5 
REALITZAR UN ESTUDI PER A L’APROFITAMENT DE L’AIGUA DE LA DEPURADORA I POSTERIOR 

EXECUCIÓ. 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Elaboració d’un projecte tècnic que permeti determinar de forma específica la possibilitat de realitzar 

aprofitaments de les aigües depurades a la depuradora per a usos de rec (principalment). Un cop 

determinades les rutes de subministrament d’aigua depurada es preveu la seva instal·lació (canalitzacions i 

sistema de bombeig i aplicació). 

COST ESTIMAT 
4.300 € (estudi tècnic). Instal·lació de sistema de reaprofitament: cost a determinar. 

Instal·lació del sistema d’aprofitament: Cost a determinar a partir de l’estudi previ 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Dept. De Medi Ambient i Habitatge / Ministerio de Medio Ambiente / Diputació 

de Girona 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Disminució en el consum d’aigua a nivell global al municipi. 

 Conscienciar els habitants, empreses i entitats del municipi sobre la importància en la campanya de 

disminució del consum d’aigua. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / ACA 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució. 

INDICADORS 
 Ind. 1: Racionalització i Qualitat de l’Aigua 

 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 14: Qualitat de l’Aigua associada al Consum 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  98 

 



Pals de Mont-ras 

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
PRESERVAR I GAUDIR DEL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DE MONT-RAS 

PROGRAMA 5.1 
PROMOCIÓ DEL CONEIXEMENT DE L’ENTORN NATURAL 

ACCIÓ 5.1.1 
AMPLIAR ELS CONTINGUTS AMBIENTALS A L’EDUCACIÓ PRIMARIA 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Creació d’un mòdul de formació ambiental a impartir durant el decurs de l’educació primària. Aquest es 

podria impartir de forma voluntària o bé introduint-lo dins de part dels continguts de les assignatures de 

Natura 

COST ESTIMAT 
A determinar 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya / Departament de Medi 

Ambient i Habitatge 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 No s’han identificat formacions reglades contínues relatives a Medi Ambient 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya / Departament de Medi 

Ambient i Habitatge 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 2: Producció Neta de Residus Municipals 

 Ind. 3: Consum Net d’Energia 

 Ind. 4: Dependència de l’Automòbil 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 17: Nivell de Recollida Selectiva 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  99 

 



Pals de Mont-ras 

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
PRESERVAR I GAUDIR DEL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DE MONT-RAS 

PROGRAMA 5.1 
PROMOCIÓ DEL CONEIXEMENT DE L’ENTORN NATURAL 

ACCIÓ 5.1.2 
CREAR AULES VERDES COM A ACTIVITAT EXTRAESCOLAR – lligada amb acció 5.1.2 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Formació de jovent en temes relacionats amb el respecte pel medi, l’estalvi de recursos, la protecció de la 

natura i aport de valors humans 

COST ESTIMAT 
18.000 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras 

PRIORITAT 
Baixa 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Important diversificació de l’oferta cultural però sense apostes clares d’actuacions de tipus 

mediambiental i dirigides cap a la sostenibilitat. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Departament d’Educació 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 2: Producció Neta de Residus Municipals 

 Ind. 3: Consum Net d’Energia 

 Ind. 4: Dependència de l’Automòbil 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 17: Nivell de Recollida Selectiva 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  100 

 



Pals de Mont-ras 

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
PRESERVAR I GAUDIR DEL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DE MONT-RAS 

PROGRAMA 5.1 
PROMOCIÓ DEL CONEIXEMENT DE L’ENTORN NATURAL 

ACCIÓ 5.1.3 
FER UNA ESCOLA VERDA SEMBLANT A LA DE PALAFRUGELL PER ALUMNES DE SECUNDÀRIA – alternativa 

a acció 5.1.2 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Idem acció 5.1.2 

COST ESTIMAT 
18.000 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras 

PRIORITAT 
Baixa 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Idem acció 5.1.2 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Departament d’Educació 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 2: Producció Neta de Residus Municipals 

 Ind. 3: Consum Net d’Energia 

 Ind. 4: Dependència de l’Automòbil 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 17: Nivell de Recollida Selectiva 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  101 

 



Pals de Mont-ras 

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
PRESERVAR I GAUDIR DEL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DE MONT-RAS 

PROGRAMA 5.1 
PROMOCIÓ DEL CONEIXEMENT DE L’ENTORN NATURAL 

ACCIÓ 5.1.4 
PROMOURE UN CONCURS MUNICIPAL D’IDEES AMBIENTALS (PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA) 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Creació d’un concurs anual on la gent, segons categories d’edats (entre una franja entre els 3 i els 18 

anys), puguin aportar idees per millorar el Medi Ambient dins del municipi, assegurant aspectes de 

sostenibilitat. 

Es premiarien les idees segons la seva originalitat, la seva viabilitat i el seu benefici ambiental, a través 

d’una comissió de valoració conformada per diferents agents econòmics i socials i participació de tècnics 

experts. 

COST ESTIMAT 
3.000 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya /Departament 

d’educació 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Implicació ambiental de la ciutadania. Creació d’una eina de participació que es podria encabir dins 

del procés del Fòrum i/o l’Agenda Local 21. 

 Assegurament de la sostenibilitat al llarg del temps 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 2: Producció Neta de Residus Municipals 

 Ind. 3: Consum Net d’Energia 

 Ind. 4: Dependència de l’Automòbil 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  102 

 



Pals de Mont-ras 

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
PRESERVAR I GAUDIR DEL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DE MONT-RAS 

PROGRAMA 5.1 
PROMOCIÓ DEL CONEIXEMENT DE L’ENTORN NATURAL 

ACCIÓ 5.1.5 
CREAR UN CENTRE O SECCIÓ EXCURSIONISTA QUE ORGANITZI SORTIDES PER A CONÈIXER EL 

PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DEL MUNICIPI 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Creació d’una associació d’excursionisme o implicació de les ja existent perquè assegurin el coneixement 

dels elements diferenciadors i característics del municipi, a través de rutes, excursions arreu dels indrets 

d’interès. 

Aquesta actuació de convenciment i sensibilització del Centre Excursionista hauria d’anar lligat a la creació 

de rutes d’interès natural, paisatgístic, cultural o històric. 

COST ESTIMAT 
5.400 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Important patrimoni artístic, natural i cultural a desenvolupar i donar a conèixer 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 5: Sòls de Sostenibilitat Garantida 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  103 

 



Pals de Mont-ras 

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
PRESERVAR I GAUDIR DEL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DE MONT-RAS 

PROGRAMA 5.1 
PROMOCIÓ DEL CONEIXEMENT DE L’ENTORN NATURAL 

ACCIÓ 5.1.6 
CREAR UNA GRANJA-ESCOLA QUE INTEGRI ELS ÀMBITA RURAL I URBÀ 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
En aquesta granja escola es podrien desenvolupar diferents activitats de coneixement de l’entorn i de 

respecte per les activitats tradicionals i el medi ambient. Aquesta granja escola estaria oberta a diferents 

col·lectius (a decidir), però amb especial atenció a gent jove i nens. Es crearien activitats de participació 

activa, per tal de permetre una millor formació en valors vers la natura i el medi. 

COST ESTIMAT 
A determinar 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Gran patrimoni natural, tant a nivell ecològic com paisatgístic 

 Risc de degradació de l’entorn agrícola 

 Fragilitat dels sistemes naturals a diversos punts del municipi degut a l’acció antròpica (quatre 

cases del PEIN de Castell Cap Roig i nova carretera C-31. 

 Davallada de l’activitat agrícola-ramadera, degut a la pressió d’altres activitats econòmiques 

(comercials i turístiques); cal diversificar l’activitat. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 17: Nivell de Recollida Selectiva 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

 

sm, sistemas medioambientales, SL  104 

 



Pals de Mont-ras 

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
PRESERVAR I GAUDIR DEL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DE MONT-RAS 

PROGRAMA 5.1 
PROMOCIÓ DEL CONEIXEMENT DE L´ENTORN NATURAL 

ACCIÓ 5.1.7 
POTENCIAR LA PEDRERA DE LA MORENA COM A ESPAI LÚDIC I NATURAL 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Aprofitar els valors lúdics, naturals i culturals de la Pedrera de la Morena com a espai visitable i integrat a 

la resta dels ja existents al municipi, de forma que sigui potenciat de forma regulada i no decaigui en 

desús. Aquesta potenciació s’hauria d’integrar dins els programes i actuacions ja existents a nivell 

supramunicipal, com ara el Consell Comarcal del Baix Empordà. 

COST ESTIMAT 
15.000 €. 

FINANÇAMENT 
Consell comarcal del Baix Empordà / Diputació de Girona / Dept. D’Indústria, Comerç i Turisme. 

PRIORITAT 
Baixa 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Potenciar un espai natural existent mitjançant la seva protecció. 

 Regular l’accés i els usos que es porten a terme actualment i de cara al futur. 

 Integrar l’espai a la xarxa d’espais d’interès natural ja existents a la comarca. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Consell comarcal del Baix Empordà. 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució. 

INDICADORS 
 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

 

sm, sistemas medioambientales, SL  105 

 



Pals de Mont-ras 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
PRESERVAR I GAUDIR DEL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DE MONT-RAS 

PROGRAMA 5.2 
PROMOCIÓ DE L’AGROTURISME A MONT-RAS 

ACCIÓ 5.2.1 
CREAR UN CENS DE MASIES, BARRAQUES I CONSTRUCCIONS RURALS 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Coneixement del número de masos, barraques i construccions rurals mitjançant una inspecció visual del 

territori i mitjançant la revisió documental. Aquest cens podria ser aprofitat per la delimitació de llocs i 

elements d’interès natural, històric i turístic de cara a la planificació de rutes d’interès i excursions 

específiques 

Igualment, aquesta informació seria vàlida per poder determinar quins indrets necessiten millorar les seves 

infrastructures bàsiques (llum, aigua, clavegueram) i es trobaria emmarcada dins de l’inventari de finques 

rústiques obligat per la nova Llei d’urbanisme. 

COST ESTIMAT 
950 € (hores de tècnics municipals i/o guardes forestals) 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Departament de Medi Ambient 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Vivendes i edificacions disperses sense sistema de sanejament, aigua potable i/o llum. 

 Major coneixement del patrimoni cultural i arquitectònic de la zona, de cara a poder implementar 

noves rutes d’interès. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Iniciada la seva ’execució 

INDICADORS 
 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  106 

 



Pals de Mont-ras 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
PRESERVAR I GAUDIR DEL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DE MONT-RAS 

PROGRAMA 5.2 
PROMOCIÓ DE L’AGROTURISME A MONT-RAS 

ACCIÓ 5.2.2 
DONAR FORMACIÓ ECOLÒGICA ALS AGRICULTORS I RAMADERS 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Campanya de formació per tal d’assegurar una gestió ecològica dels cultius realitzats pels agricultors de la 

zona. Aquesta campanya hauria de ser coparticipada amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 

(DARP). 

COST ESTIMAT 
5.300 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Manca de control en els usos agrícoles d’adobs, fitosanitaris, transgènics, etc. 

 Minimització del perill de contaminació de les aigües subterrànies degut a les actuals pràctiques 

agràries o la contaminació hídrica 

 Empitjorament gradual de la qualitat de les aigües subterrànies (paràmetres de conductivitat, 

sulfats i clor) 

 Intensificació del sector primari i, alhora, pèrdua de cultura de dedicació. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 11: Assimilació de Residus Agrícoles i Ramaders 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  107 

 



Pals de Mont-ras 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
PRESERVAR I GAUDIR DEL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DE MONT-RAS 

PROGRAMA 5.2 
PROMOCIÓ DE L’AGROTURISME A MONT-RAS 

ACCIÓ 5.2.3 
DOTAR D’AJUDES PER A PROMOCIONAR I FACILITAR LA DIVULGACIÓ DE L’AGROTURISME 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Assessorament als diferents agents rurals de la possibilitat d’ampliar la seva activitat mitjançant 

l’agroturisme, informant sobre possibles subvencions (Departament de Mediambient, Departament de 

Turisme i/o Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca (DARP)) 

COST ESTIMAT 
A determinar 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Intent de diversificació econòmica 

 Pèrdua d’activitat econòmica del sector primari 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  108 

 



Pals de Mont-ras 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
PRESERVAR I GAUDIR DEL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DE MONT-RAS 

PROGRAMA 5.2 
PROMOCIÓ DE L’AGROTURISME A MONT-RAS 

ACCIÓ 5.2.4 
PROMOCIONAR EL TURISME ACTIU AL MUNICIPI 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Activitat d’informació de les activitats turístiques existents i potencial a dins del municipi de Mont-ras. 

Creació de tríptics específics a repartir a indrets especials (Consell Comarcal, Ajuntament, esdeveniments 

on es produeixi un important acúmul de gent, activitats festives etc ...). Igualment, aquesta promoció 

també es pot dur a terme mitjançant les publicacions semestrals, la pàgina web o d’altres mitjans de 

comunicació. 

COST ESTIMAT 
3.300 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Departament de Comerç Turisme i Consum 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Intent de diversificació econòmica 

 Pèrdua d’activitat econòmica del sector primari 

 Promoció del municipi 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Departament de Comerç Turisme i Consum 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  109 

 



Pals de Mont-ras 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
PRESERVAR I GAUDIR DEL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DE MONT-RAS 

PROGRAMA 5.3 
EINES PER A LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI PAISATGÍSTIC I NATURAL 

ACCIÓ 5.3.1 
INCORPORAR CRITERIS DE RESPECTE DELS CORREDORS BIOLÒGICS EN LA REVISIÓ DE LES NORMES 

SUBSIDIÀRIES PER A LA RECALIFICACIÓ DEL SÒL, INCLOENT-HI ESPECIALMENT ELS ESPAIS AMB 

FUNCIONS DE CONNECTOR BIOLÒGIC 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Incorporació de criteris que garanteixin la connectivitat biològica de Mont-ras en la revisió de normes 

subsidiàries en la planificació del desdoblament de la C-31 i, en el seu defecte, en totes les planificacions 

urbanístiques previstes 

COST ESTIMAT 
Cost de dedicació de tècnics (950 €) 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Problemes de connectivitat amb el desdoblament de la carretera C-31 (problemes amb els porcs 

senglars i de dificultat de moviment pels vianants). 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 5: Sòls de Sostenibilitat Garantida 

 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  110 

 



Pals de Mont-ras 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
PRESERVAR I GAUDIR DEL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DE MONT-RAS 

PROGRAMA 5.3 
EINES PER A LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI PAISATGÍSTIC I NATURAL 

ACCIÓ 5.3.2 
CONTROLAR LES CONSTRUCCIONS I ACTIVITATS A PROP DEL PEIN O AL MATEIX ÀMBIT DEL PEIN DE 

CASTELL CAP-ROIG 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Un cop solucionada la problemàtica i controvèrsia derivada per les quatre vivendes aprovades dins del 

PEIN de Castell Cap-Roig, i en cas de ser una decisió favorable (tenint en conte tot l’històric de 

l’emplaçament) per part de l’organisme competent, es revisarà la correcta realització de les construccions 

establertes dins d’aquest àmbit, assegurant el compliment de les superfícies mínimes agràries, permetent 

la integració dins del paisatge del PEIN. En cas que la decisió no sigui favorable i la implantació de les 

vivendes no es trobi emmarcada dins de la legalitat, caldrà assegurar en un futur un correcte flux 

d’informació entre les diferents administracions competents (Ajuntament, DGQA, DPTOP) per tal d’evitar 

malinterpretacions i situacions anòmales. 

COST ESTIMAT 
Cost de dedicació de tècnics municipals, no quantificable en hores. 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Direcció General de Qualitat Ambiental / DPTOP 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Controvèrsia de la creació de quatre vivendes dins de la zona del PEIN 

 Actual procés de revisió de Normes Subsidiàries 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Direcció General de Qualitat Ambiental / DPTOP 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 5: Sòls de Sostenibilitat Garantida 

 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  111 

 



Pals de Mont-ras 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
PRESERVAR I GAUDIR DEL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DE MONT-RAS 

PROGRAMA 5.3 
EINES PER A LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI PAISATGÍSTIC I NATURAL 

ACCIÓ 5.3.3 
SEGUIMENT DE L’APLICACIÓ DE MESURES CORRECTORES I PROTECTORES EN AIA DEL DESDOBLAMENT 

DE LA C-31 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Creació d’una figura de seguiment dins de l’Ajuntament que permeti assegurar el compliment dels criteris 

de controls  establerts a l’Avaluació d’Impacte Ambiental. Aquesta figura analitzaria les mesures 

proposades a la AIA i corroboraria els valors de control que la mateixa eina de l’Avaluació d’Impacte 

Ambiental ja disposa 

COST ESTIMAT 
Sense cost 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Empresa 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Problemes de connectivitat a la carretera C-31 

 Més del 50% dels montrasencs millorarien les comunicacions cap a Girona 

 Disminució dels col·lapses pel desdoblament de la carretera C-31 o bé un altre alternativa. 

 Incorporació de criteris de connectivitat biològica en la revisió de normes subsidiàries en la 

planificació del desdoblament de la C-31 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / DPTOP / Departament de Medi Ambient  de la Generalitat de Catalunya 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 5: Sòls de Sostenibilitat Garantida 

 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  112 

 



Pals de Mont-ras 

 
 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
PRESERVAR I GAUDIR DEL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DE MONT-RAS 

PROGRAMA 5.3 
EINES PER A LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI PAISATGÍSTIC I NATURAL 

ACCIÓ 5.3.4 
RESTAURAR LES ÀREES DEGRADADES 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Aprofitant la revisió de la planificació urbanística que s’està portant a terme a Mont-ras, caldria incloure 

aquelles àrees degradades existents actualment en un pla especial que en permetés la seva recuperació i 

millora de la forma més immediata possible. 

Com a primera fase es valoraria la creació d’un Pla que avaluï quines són les àrees objecte, quins elements 

caldria reforçar, millorar o potenciar i que proposi les accions concretes de futur. 

Com a segona fase caldria dur a terme les diferents accions proposades en aquest Pla. 

COST ESTIMAT 
Pla: 4.500 € 

Accions: cost a determinar 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Consell Comarcal del Baix Empordà / Dept. De Medi Ambient i Habitatge /Dept. 

Política territorial i Obres Públiques (DPTOP). 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Recuperació de les àrees degradades. 

 Incorporació d’aquestes àrees a la planificació municipal. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras. 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
En execució. 

INDICADORS 
 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

 

sm, sistemas medioambientales, SL  113 

 



Pals de Mont-ras 

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
PRESERVAR I GAUDIR DEL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DE MONT-RAS 

PROGRAMA 5.3 
EINES PER A LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI PAISATGÍSTIC I NATURAL 

ACCIÓ 5.3.5 
CONFECCIONAR UN CENS D’ELEMENTS SIGNIFICATIUS DE CARÀCTER NATURAL, HISTÒRIC I/O 

PAISATGÍSTIC PER SER INCORPORAT A LA REVISIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES. 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Aprofitant la revisió de la planificació urbanística que s’està portant a terme a Mont-ras, caldria 

confeccionar un cens d’elements naturals, històrics i paisatgístics existents al municipi que en permetés la 

seva recuperació i millora de la forma més immediata possible. Aquest s’hauria d’incorporar a la planificació 

urbanística per a assegurar la seva protecció i potenciació. 

COST ESTIMAT 
3.000 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Consell comarcal del Baix Empordà / Dept. De Medi Ambient i Habitatge 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Recuperació dels elements naturals, històrics i paisatgístics amb més risc de degradació. 

 Incorporació d’aquests elements a la planificació municipal. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras. 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució. 

INDICADORS 
 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

 

sm, sistemas medioambientales, SL  114 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
PRESERVAR I GAUDIR DEL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DE MONT-RAS 

PROGRAMA 5.3 
EINES PER A LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI PAISATGÍSTIC I NATURAL 

ACCIÓ 5.3.6 
REALITZAR UNA CAMPANYA INFORMATIVA A LES URBANITZACIONS AMB MAJOR RISC D’INCENDI 

FORESTAL 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Donar a conèixer informació detallada sobre l’elevat risc d’incendi existent a les urbanitzacions més 

pròximes a la massa forestal, amb l’objectiu de sensibilitzar els seus habitants sobre la importància de les 

mesures de prevenció a prendre, com per exemple el manteniment de la franja obligatòria de seguretat. 

COST ESTIMAT 
1.200 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Dept. D’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Sensibilització de la població ubicada en zona de risc d’incendi forestal. 

 Millora de les condicions de seguretat a les urbanitzacions. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució. 

INDICADORS 
 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

Ajuntament de Mont-ras / Consell Comarcal / ADF Gavarres Nord 

 

sm, sistemas medioambientales, SL  115 

 



Pals de Mont-ras 

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
PRESERVAR I GAUDIR DEL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DE MONT-RAS 

PROGRAMA 5.3 
EINES PER A LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI PAISATGÍSTIC I NATURAL 

ACCIÓ 5.3.7 
FACILITAR LA TRAMITACIÓ I LA INFORMACIÓ RELATIVA A AJUTS OFICIALS DESTINATS A LA GESTIÓ 

FORESTAL 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Oferir, des de l’Ajuntament, assessorament als ciutadans, empreses i entitats del municipi que siguin 

propietaris forestals amb l’objectiu de facilitar la tramitació dels ajuts oficials destinats a la gestió forestal, 

especialment la referent als Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF). 

COST ESTIMAT 
950 € (hores de dedicació de tècnics). 

FINANÇAMENT 
No s’escau. 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Sensibilització dels propietaris forestals envers la importància d’una correcta gestió dels boscos. 

 Millora de les condicions de seguretat contra incendi a les masses forestals. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / ADF (Agrupació de Defensa Forestal) Gavarres Nord 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució. 

INDICADORS 
 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

 

sm, sistemas medioambientales, SL  116 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
PRESERVAR I GAUDIR DEL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DE MONT-RAS 

PROGRAMA 5.3 
EINES PER A LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI PAISATGÍSTIC I NATURAL 

ACCIÓ 5.3.8 
CONFECCIONAR UN PROGRAMA DE SEGUIMENT DE LA PÈRDUA DE SÒL AGRÍCOLA, AMB LA 

INCORPORACIÓ DE NOUS MECANISMES D’ACCIÓ PER A EVITAR EL SEU INCREMENT 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Evitar la pèrdua de sòl agrícola que s’ha identificat al municipi durant les darreres dècades amb l’objectiu 

que esdevinguin un element clau en les relacions socials, ecològiques i econòmiques del municipi. A més 

de la seva protecció des del planejament municipal, caldria portar a terme una tasca de seguiment 

permanent per evitar la seva pèrdua de forma definitiva, incloent-hi, si és possible, incentius de tipus 

normatiu i/o fiscal. 

COST ESTIMAT 
Per avaluar. 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Dept. D’Agricultura, Ramaderia i Pesca / Ministerio de Medio Ambiente 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Evitar la pèrdua d’aquests elements naturals per les seves funcions ecològiques i socials. 

 Incorporació d’aquests elements a la planificació municipal. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució. 

INDICADORS 
 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 11: Assimilació de Residus Agrícoles i Ramaders 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

 

sm, sistemas medioambientales, SL  117 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
PRESERVAR I GAUDIR DEL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DE MONT-RAS 

PROGRAMA 5.3 
EINES PER A LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI PAISATGÍSTIC I NATURAL 

ACCIÓ 5.3.9 
INCORPORAR ELS ESPAIS AMB ESPÈCIES INCLOSES A LA DIRECTIVA HÀBITATS A LA XARXA NATURA 

2000 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Atès que hi ha al municipi la presència d’espècies incloses a la Directiva Hàbitats, caldria estudiar la 

possibilitat d’incloure aquelles franges de territori a on es troben a la Xarxa Natura 2000, de forma que se 

n’assegurés la protecció i se’n gestionés el seu ús de forma compatible amb la protecció del medi. 

COST ESTIMAT 
0 € 

FINANÇAMENT 
No s’escau 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Evitar la pèrdua d’aquests elements naturals per les seves funcions ecològiques i socials. 

 Incorporació d’aquests espais a la Xarxa Natura 2000. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras  / Departament de Medi Ambient i Habitatge 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució. 

INDICADORS 
 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

 

sm, sistemas medioambientales, SL  118 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
PRESERVAR I GAUDIR DEL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DE MONT-RAS 

PROGRAMA 5.3 
EINES PER A LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI PAISATGÍSTIC I NATURAL 

ACCIÓ 5.3.10 
ACTUALITZAR EL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
L’Ajuntament de Mont-ras ja disposa de Pla d’Actuació Municipal (PAM), però no es troba actualitzat. Cal, 

doncs, que es posi al dia. 

COST ESTIMAT 
2.000 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Assegurar el compliment de la normativa vigent quant a mesures de prevenció municipal. 

 Assegurar la disponibilitat de l’eina fonamental de gestió municipal en cas d’emergència. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
En estat d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

 

sm, sistemas medioambientales, SL  119 

 



Pals de Mont-ras 

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
PRESERVAR I GAUDIR DEL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DE MONT-RAS 

PROGRAMA 5.3 
EINES PER A LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI PAISATGÍSTIC I NATURAL 

ACCIÓ 5.3.11 
POTENCIAR L’ACTIVITAT DE L’ADF GAVARRES NORD 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Reforçar l’eina bàsica de lluita contra incendis forestals a nivell local, com és l’ADF. Aquesta potenciació 

consistiria inicialment en una major coordinació per part de l’Ajuntament de Mont-ras en l’organigrama de 

funcionament de l’ADF Gavarres Nord, per, posteriorment, assegurar la realització de les mesures de 

prevenció portades a terme al terme municipal. 

COST ESTIMAT 
0 € 

FINANÇAMENT 
No s’escau 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Sensibilització dels propietaris forestals envers la importància d’una correcta gestió dels boscos. 

 Millora de les condicions de seguretat contra incendi a les masses forestals. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / ADF Gavarres Nord. 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució. 

INDICADORS 
 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 11: Assimilació de Residus Agrícoles i Ramaders 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

 

sm, sistemas medioambientales, SL  120 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
PRESERVAR I GAUDIR DEL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DE MONT-RAS 

PROGRAMA 5.3 
EINES PER A LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI PAISATGÍSTIC I NATURAL 

ACCIÓ 5.3.12 
ELABORAR EL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER A RISC SÍSMIC 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Aprofitant l’actualització del PAM detallada a l’acció 5.3.10, caldria incorporar el risc sísmic a la resta 

d’actuacions contemplades en aquest Pla, ja que el Baix Empordà està inclòs com a regió de risc sísmic 

mitjà dins els paràmetres del SISMICAT. 

COST ESTIMAT 
4000 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Consell Comarcal del Baix Empordà / Dept. De Medi Ambient i Habitatge 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Assegurar el compliment de la normativa vigent quant a mesures de prevenció municipal. 

 Assegurar la disponibilitat de l’eina fonamental de gestió municipal en cas d’emergència. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Dept. De Medi Ambient i Habitatge 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució. 

INDICADORS 
 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

 

 

sm, sistemas medioambientales, SL  121 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
MONT-RAS APOSTA PER LA CONVIVÈNCIA, LA INTEGRACIÓ I UNA MAJOR QUALITAT DE VIDA 

PROGRAMA 6.1 
FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ I LA INTEGRACIÓ CIUTADANA 

ACCIÓ 6.1.1 
INCLOURE UNA SECCIÓ AMBIENTAL A LA PÀGINA WEB DE L’AJUNTAMENT 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Aquesta acció va dirigida a informar i formar el sector de la població usuari d’internet i aquella que estigui 

en contacte amb aquesta per divulgar accions relacionades amb el medi ambient al municipi o bé a escala 

comarcal. Es pretén que un major nombre de persones conegui les accions que es duen a terme per 

maximitzar la participació ciutadana, i la conscienciació del medi. 

COST ESTIMAT 
Sense cost 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Diputació de Girona 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Poca conscienciació del medi ambient. 

 Potencialitat de millora en consum energètic, estalvi d’aigua i minimització de residus 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Diputació de Girona 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 2: Producció Neta de Residus Municipals 

 Ind. 3: Consum Net d’Energia 

 Ind. 6: Diversitat Bioestructural 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  122 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
MONT-RAS APOSTA PER LA CONVIVÈNCIA, LA INTEGRACIÓ I UNA MAJOR QUALITAT DE VIDA 

PROGRAMA 6.1 
FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ I LA INTEGRACIÓ CIUTADANA 

ACCIÓ 6.1.2 
PUBLICAR UNA REVISTA DIVULGATIVA AMBIENTAL I DISTRIBUIR-LA EN CENTRES D’ATRACCIÓ A GENT 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Aquesta acció va dirigida a informar i divulgar accions relacionades amb el medi ambient al municipi o bé a 

escala comarcal. Es pretén que un major nombre de persones conegui les accions que es duen a terme per 

maximitzar la participació ciutadana, i la conscienciació vers el medi. Aquest format es planteja com un 

butlletí (1 o 2 paquets) 

COST ESTIMAT 
1.500 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Consell Comarcal del Baix Empordà 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Poca conscienciació mediambiental per part de la població en general. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Consell Comarcal del Baix Empordà 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 2: Producció Neta de Residus Municipals 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  123 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
MONT-RAS APOSTA PER LA CONVIVÈNCIA, LA INTEGRACIÓ I UNA MAJOR QUALITAT DE VIDA 

PROGRAMA 6.1 
FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ I LA INTEGRACIÓ CIUTADANA 

ACCIÓ 6.1.3 
PROMOCIONAR L’ÚS D’UNA BÚSTIA DE SUGGERIMENTS i SEGUIMENT DE RESPOSTES. 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Per a incentivar la participació ciutadana es pot crear la bústia de suggeriments per a que la ciutadania 

proposi millores i comentaris respecte al medi que l’envolta. Aquesta bústia podria estar localitzada a 

l’Ajuntament, on tots els ciutadans hi tinguessin accés. La finalitat d’aquesta acció és revisar les propostes 

efectuades i analitzar-les per la seva possible viabilitat. Totes les entrades a la bústia de suggeriments 

tindria una resposta efectiva i ràpida per part de l’Ajuntament de Mont-ras, per evitar que aquest mitja 

perdi força i passi a no ser utilitzat. 

COST ESTIMAT 
Sense cost fix (hores de dedicació de tècnics i personal de l’Ajuntament: 950 €) 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Fomentar la participació ciutadana  

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 1: Racionalització i Qualitat de l’Aigua 

 Ind. 2: Producció Neta de Residus Municipals 

 Ind. 3: Consum Net d’Energia 

 Ind. 4: Dependència de l’Automòbil 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  124 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
MONT-RAS APOSTA PER LA CONVIVÈNCIA, LA INTEGRACIÓ I UNA MAJOR QUALITAT DE VIDA 

PROGRAMA 6.1 
FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ I LA INTEGRACIÓ CIUTADANA 

ACCIÓ 6.1.4 
IMPARTIR CURSETS DE CATALÀ PER A IMMIGRANTS 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Degut a l’important saldo migratori que Mont-ras ha experimentat els darrers anys i tenint en compte que 

d’aquest saldo, el 30% són immigrants de fora de Catalunya, es creu convenient d’impartir cursets de 

català per a la seva millor integració al municipi. En aquests cursets no només es poden impartir classe de 

la llengua catalana, si no també de la seva cultura i costums. 

COST ESTIMAT 
1.800 € (3 cursos) 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Increment poblacional d’un 18% a Mont-ras en els últims 5 anys. 

 Un terç de la immigració total de Mont-ras prové de fora de Catalunya 

 La procedència majoritària d’aquests immigrant és Europa i Àfrica. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  125 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
MONT-RAS APOSTA PER LA CONVIVÈNCIA, LA INTEGRACIÓ I UNA MAJOR QUALITAT DE VIDA 

PROGRAMA 6.1 
FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ I LA INTEGRACIÓ CIUTADANA 

ACCIÓ 6.1.5 
REALITZAR UNA ENQUESTA CIUTADANA DE PERCEPCIÓ DE LA SOSTENBILITAT A MONT-RAS 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Es planteja realitzar una enquesta ciutadana anual, que permeti copsar l’opinió dels ciutadans vers els 

conceptes de sostenibilitat, i que tracti sobre tots els grans blocs d’informació que ha contemplat el treball 

del PALS. Bàsicament s’estaria parlant sobre: Residus, Aigües, Atmosfera, Soroll, Planificació Urbanística, 

Sistemes Naturals, Sòcioeconomia, Educació, Esports, Energia ... inicialment es planifica un rang de 50 a 

100 enquestes, i les preguntes es contestaran de forma quantificada (valorant-se de 1 a 10, i siguent 10 la 

màxima valoració positiva). Aquesta informació analitzada permetrà valorar la conveniència d’algunes 

accions aprovades al PALS, així com el possible plantejament de noves accions futures. 

COST ESTIMAT 
1.500 € (edició de l’enquesta i realització d’aquesta) 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Manca d’informació real de la població sobre conceptes de sostenibilitat. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / montrasencs 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  126 

 



Pals de Mont-ras 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
MONT-RAS APOSTA PER LA CONVIVÈNCIA, LA INTEGRACIÓ I UNA MAJOR QUALITAT DE VIDA 

PROGRAMA 6.1 
FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ I LA INTEGRACIÓ CIUTADANA 

ACCIÓ 6.1.6 
OBTENIR L’ASSESSORAMENT CONTINU A L’AJUNTAMENT DE CARA A ASSEGURAR UNA CORRECTA 

INFORMACIÓ I FORMACIÓ ALS CIUTADANS.IMPARTIR CURSETS DE CATALÀ PER A IMMIGRANTS. 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
L’Ajuntament té la disposició d’oferir una informació ambiental actualitzada i contínua a la ciutadania. Per 

aquest fet, necessita que les seves fonts d’informació siguin les més acurades, científiques i expertes 

possibles. En aquesta acció es proposa un assessorament continu per part d’una empresa consultora 

externa que permeti facilitar la informació ambiental als tècnics de l’Ajuntament i que aquest la faci arribar 

als ciutadans. La informació aniria des de la cerca de subvencions, la interpretació i resum de normatives 

d’interès, la preparació de campanyes, el possible disseny de tríptics ... 

COST ESTIMAT 
500 €/mes 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Diputació de Girona 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Major formació sobre aspectes de sostenibilitat als vilatans.. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Empresa consultora 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  127 

 



Pals de Mont-ras 

 
 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
MONT-RAS APOSTA PER LA CONVIVÈNCIA, LA INTEGRACIÓ I UNA MAJOR QUALITAT DE VIDA 

PROGRAMA 6.1 
FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ I LA INTEGRACIÓ CIUTADANA 

ACCIÓ 6.1.7 
PROMOCIONAR L’ESPORT COM A ELEMENT INTEGRADOR I APORTADOR DE VALORS 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Utilització de les activitats esportives com a element que permeti l’aportació de valors a la gent jove, 

potenciant-se les actuacions que actualment es realitzen. Promoció d’altres esports a part dels actualment 

potenciats com el futbol-sala, futbol-7 o futbol-11. 

Increment dels esdeveniments esportius a realitzar, amb la creació de seccions de bàsquet, hockey (en 

previsió de creació) o d’altres. 

COST ESTIMAT 
6.000 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Increment d’integració de la ciutadania i major cohesió social. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  128 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
MONT-RAS APOSTA PER LA CONVIVÈNCIA, LA INTEGRACIÓ I UNA MAJOR QUALITAT DE VIDA 

PROGRAMA 6.2 
AUGMENT DEL BENESTAR DE LA POBLACIÓ MITJANÇANT LA MILLORA DELS SERVEIS SANITARIS 

ACCIÓ 6.2.1 
CREAR I DIVULGAR UN SISTEMA DE DIPÒSIT I RECOLLIDA DE MEDICAMENTS CADUCATS (AMB SUPORT 

INFORMATITZAT) 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
L’objectiu d’aquesta acció és la implantació d’un sistema de recollida de medicaments caducats. Per a la 

millor informació a la població, aquesta creació pot estar acompanyada de cartells i notes informatives. 

COST ESTIMAT 
3.500 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Departament de Salut 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 L’única farmàcia de Mont-ras no disposa del servei de recollida de medicaments caducats. 

 La població de Mont-ras s’ha de desplaçar fins al CABE de Palafrugell per a dipositar-los. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Montrasencs 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 15: Rati de Residus per Càpita 

 Ind. 17: Nivell de Recollida Selectiva 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  129 

 



Pals de Mont-ras 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
MONT-RAS APOSTA PER LA CONVIVÈNCIA, LA INTEGRACIÓ I UNA MAJOR QUALITAT DE VIDA 

PROGRAMA 6.2 
AUGMENT DEL BENESTAR DE LA POBLACIÓ MITJANÇANT LA MILLORA DELS SERVEIS SANITARIS 

ACCIÓ 6.2.2 
AMPLIAR L’HORARI ASSISTENCIAL DEL CONSULTORI MÈDIC DEL MUNICIPI (AMB POSSIBILITAT DE 

DONAR SERVEI TAMBÉ PER LA TARDA) 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
L’ampliació de l’horari d’assistència del consultori mèdic aportaria un major benestar a la població de Mont-

ras ja que estalviaria desplaçaments a d’altres CABE com el de Palafrugell. Per altra banda ajudaria a la 

campanya contra l’automedicació, que és molt propensa a efectuar-se entre els montrasencs. 

COST ESTIMAT 
6.760 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Departament de Salut 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Augment del 4% d’utilització del servei CABE de Palafrugell per part dels montrasencs. 

 Horari de visita mèdica reduït ( d’11 a 13h 2 dies la setmana) 

 Desplaçaments de la població al CABE de Palafrugell. 

 Només un 50% de la població considera que l’oferta sanitària és correcte 

 Possible potenciació del Consultori Municipal, de cara a facilitar l’accés al servei sanitari de gent 

amb dificultats de desplaçament 

 Un 40% de la població consideren que les necessitats de la gent gran no es troben cobertes 

correctament 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Departament de Salut 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  130 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
MONT-RAS APOSTA PER LA CONVIVÈNCIA, LA INTEGRACIÓ I UNA MAJOR QUALITAT DE VIDA 

PROGRAMA 6.2 
AUGMENT DEL BENESTAR DE LA POBLACIÓ MITJANÇANT LA MILLORA DELS SERVEIS SANITARIS 

ACCIÓ 6.2.3 
INFORMATITZAR EL SISTEMA DE GESTIÓ DELS HISTORIALS CLÍNICS AL CONSULTORI 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
L’objectiu d’aquesta acció és mantenir al dia l’historial dels pacients que visiten el consultori. Amb el 

sistema informàtic es poder derivar informacions a d’altres centres per a una actuació més ràpida en cas 

de necessitat. Els usuaris del CABE de Palafrugell estan satisfets amb el servei en termes generals  

COST ESTIMAT 
600 € (compra ordinador) 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras/Departament de Salut 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Poca adequació dels equipaments sanitaris i infrastructures. 

 Augment del 4% d’utilització del servei CABE de Palafrugell per part dels montrasencs. 

 Horari de visita mèdica reduït ( d’11 a 13h 2 dies la setmana) 

 Desplaçaments de la població al CABE de Palafrugell. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras/Departament de Salut 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  131 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
MONT-RAS APOSTA PER LA CONVIVÈNCIA, LA INTEGRACIÓ I UNA MAJOR QUALITAT DE VIDA 

PROGRAMA 6.2 
AUGMENT DEL BENESTAR DE LA POBLACIÓ MITJANÇANT LA MILLORA DELS SERVEIS SANITARIS 

ACCIÓ 6.2.4 
REALITZAR UNA CAMPANYA CONTRA L’AUTOMEDICACIÓ 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
S’ha constatat que a Mont-ras hi ha un índex bastant elevat d’automedicació per part de la població. Al ser 

un hàbit que pot generar problemes de salut degut a la no vigilància mèdica es proposa aquesta acció. La 

campanya anirà adreçada a tota la població i podria anar acompanyada de tríptics i informacions varies. 

COST ESTIMAT 
3.000 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras/Departament de Salut 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 La confiança dipositada en el personal farmacèutic i els desplaçaments de la població al CABE de 

Palafrugell i l’horari de visita mèdica reduït ( d’11 a 13h 2 dies la setmana) fan que, segons el 

personal mèdic del CABE de Palafrugell, l’índex d’automedicació sigui alt. 

 Necessitat de major formació de caire assistencial 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras/Departament de Salut 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  132 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
MONT-RAS APOSTA PER LA CONVIVÈNCIA, LA INTEGRACIÓ I UNA MAJOR QUALITAT DE VIDA 

PROGRAMA 6.2 
AUGMENT DEL BENESTAR DE LA POBLACIÓ MITJANÇANT LA MILLORA DELS SERVEIS SANITARIS 

ACCIÓ 6.2.5 
POSAR EN MARXA UN SERVEI DE TELÈFON D’EMERGÈNCIA PER A LA GENT GRAN QUE VIU SOLA QUE 

COMPLEMENTI LA COBERTURA DEL SERVEI OFERT DE SERVEIS SOCIALS PEL CONSELL COMARCAL. 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Aquesta iniciativa adreçada a la gent gran que viu sola ajudaria a que el benestar d’aquestes persones 

millorés degut a una major confiança en què algú pogués ajudar en un moment de necessitat. Aquest 

servei complementaria el que actualment és ofert des del Consell Comarcal de Serveis Socials i el sistema 

de telealarma de la Creu Roja.. 

COST ESTIMAT 
11.269 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 El 12% de la població de Mont-ras viu sola. 

 Un 40% de la població consideren que les necessitats de la gent gran  no es troben cobertes 

correctament, malgrat que la pròpia gent gran considera en un 70% que les seves necessitats es 

troben cobertes 

 Últimament s’ha produït un augment de l’envelliment de la població. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  133 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 

MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA A L’ÀMBIT URBÀ 

ACCIÓ 6.3.1 
AMPLIAR I ADEQUAR L’OFERTA D’APARCAMENTS PÚBLICS (supeditada a les accions 1.3.1, 1.3.2, 

1.3.33.2.2, 3.2.3, 6.3.2) 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
L’objectiu d’aquesta mesura és minimitzar els problemes d’aparcament que es puguin originar al municipi. 

Cal comentar que aquesta acció és duria a terme un cop s’haguessin dut a terme les accions que pretenen 

promoure un ús racional del vehicle privat i la promoció del transport públic. Com a últim recurs es 

planifica dur a terme aquesta acció és convenient estudiar les zones de més atracció de mobilitat, com 

poden ser: el polisportiu, l’Ajuntament, l’església, etc., i les dates en què es produeix més concentració i 

programar una ampliació de l’oferta d’aparcaments. 

COST ESTIMAT 
15.000 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras 

PRIORITAT 
Baixa 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 

MONT-RAS APOSTA PER LA CONVIVÈNCIA, LA INTEGRACIÓ I UNA MAJOR QUALITAT DE VIDA 

PROGRAMA 6.3 

 Problemàtiques d’aparcament en situacions concretes, festivitats i estacionalitats i en general a 

diferents àmbits i zones del municipi (Escola, Llar d’infants, urb. Mas Solei, Urb. Mas Roqué) 

 Augment del parc de vehicles d’un 56% en la última dècada, corresponent a 65 vehicles l’any. 

 El 90% dels desplaçaments de i cap a Mont-ras es fan en vehicle privat. 

 Ind. 4: Dependència de l’Automòbil 

 Ind. 7: Nivells Acústics en Zones Urbanes 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  134 

 



Pals de Mont-ras 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
MONT-RAS APOSTA PER LA CONVIVÈNCIA, LA INTEGRACIÓ I UNA MAJOR QUALITAT DE VIDA 

PROGRAMA 6.3 
MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA A L’ÀMBIT URBÀ 

ACCIÓ 6.3.2 
FOMENTAR EL CIVISME EN LA CONDUCCIÓ MITJANÇANT UN MAJOR CONTROL EN LES INFRACCIONS 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
L’objectiu d’aquesta acció és la conscienciació de la ciutadania referent al comportament a les carreteres i 

a les vies públiques quan transitin amb el seu mitjà de transport privat. Per a que aquesta pogués tenir 

una major eficiència es proposa un control exhaustiu en les infraccions de trànsit que els conductors 

puguin cometre. 

COST ESTIMAT 
2.700 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras/ Dirección General de Tráfico 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 

 Existència d’infraccions per superació del límit de velocitat establert; possibles accidents. 

 Col·lapses a la C-31 i a la Gi-654 en períodes estivals degut a la gran quantitat de vehicles 

(estacionalitat de la mobilitat). 

 Les emissions per part dels vehicles han augmentat en les últims anys 

Ajuntament de Mont-ras / Ciutadans 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 4: Dependència de l’Automòbil 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 7: Nivells Acústics en Zones Urbanes 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  135 

 



Pals de Mont-ras 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
MONT-RAS APOSTA PER LA CONVIVÈNCIA, LA INTEGRACIÓ I UNA MAJOR QUALITAT DE VIDA 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras/ Direcció General de Carreteres / DPTOP 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 

PROGRAMA 6.3 
MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA A L’ÀMBIT URBÀ 

ACCIÓ 6.3.3 
ASSEGURAR LA CONNEXIÓ DELS VIANANTS A TRAVÉS DE LA C31 EN FRONT DE L’ESCOLA PER A 

MINIMITZAR EL RISC D’ACCIDENTS 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Aquesta acció minimitzaria el risc d’accidents que es poguessin causar als voltants de l’escola i millora la 

connectivitat i la mobilitat poblacional davant de la barrera arquitectònica que representa l’hipotètic 

desdoblament de la carretera C-31. Aquest accés ja ha estat contemplat pel propi Ajuntament i s’hauria de 

fer constar en la realització del projecte. En aquest projecte serà prioritari el poder donar facilitats a la gent 

de mobilitat reduïda. 

COST ESTIMAT 
Sense determinar (sense cost per a l’Ajuntament) 

 Existència d’infraccions per superació del límit de velocitat establert; possibles accidents. 

 Col·lapses a la C-31 i a la Gi-654 en períodes estivals degut a la gran quantitat de vehicles 

(estacionalitat de la mobilitat). 

 Problemàtica social i controvèrsia generada pel projecte de desdoblament de la C-31. 

 La carretera C-31 representa una gran barrera física per anar a peu no solucionada per el pas 

soterrat. 

 Creixement d’establiments a banda i banda de la carretera (que requereixen una millora de 

connexió) 

 Disminució dels col·lapses pel desdoblament de la carretera C-31 o bé un altre alternativa. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras/Direcció General de Carreteres / DPTOP 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 4: Dependència de l’Automòbil 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  136 

 



Pals de Mont-ras 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
MONT-RAS APOSTA PER LA CONVIVÈNCIA, LA INTEGRACIÓ I UNA MAJOR QUALITAT DE VIDA 

PROGRAMA 6.3 
MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA A L’ÀMBIT URBÀ 

ACCIÓ 6.3.4 
ESTABLIR MESURES DE REGULACIÓ DEL TRÀFIC (SEMÀFORS, VOLUNTARIS, ETC.) AL CENTRE URBÀ 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Per a la millor distribució del trànsit i evitar majors problemes viaris es proposa la implantació de mesures 

que regulin el pas rodat al centre urbà, com són: 

1.- semàfors 

2.- voluntaris 

3.- senyalitzacions verticals i horitzontals, etc.,... 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Dirección General de Tráfico / montrasencs 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 

COST ESTIMAT 
6.000 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Dirección General de Tráfico 

PRIORITAT 
Mitja 

 Els eixos comunicadors de Mont-ras corresponen a la C-31 i a la GI-654 on en ocasions es 

produeixen situacions de saturació i on la realitat de la circulació ha superat les expectatives amb 

les quals van ser dissenyats. 

 Creixement d’establiments a banda i banda de la carretera. 

 Ind. 3: Consum Net d’Energia 

 Ind. 4: Dependència de l’Automòbil 

 Ind. 7: Nivells Acústics en Zones Urbanes 

 Ind. 8: Espai Viari Destinat a Vianants i Bicicletes 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  137 

 



Pals de Mont-ras 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
MONT-RAS APOSTA PER LA CONVIVÈNCIA, LA INTEGRACIÓ I UNA MAJOR QUALITAT DE VIDA 

PROGRAMA 6.3 
MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA A L’ÀMBIT URBÀ 

ACCIÓ 6.3.5 
SEGREGAR EL CARRIL BICI A ZONES SUSCEPTIBLES D’ACCIDENTS (acció lligada a 1.3.3) 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Segregant el carril bici a les zones més tranquil·les en quant a trànsit es pretén reduir els riscos d’accidents 

que poguessin patir els ciutadans que es desplacessin amb la bicicleta. 

Amb la creació del carril bici es pretén conscienciar la població de fer els seus desplaçaments personals 

mitjançant la bicicleta, en comptes d’utilitzar el cotxe. 

Proposta de creació del carril bici aprofitant l’eix Girona-Palamós. 

COST ESTIMAT 
Sense determinar 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / DPTOP 

PRIORITAT 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 
Indicadors  

Mitja 

 Manca de l’estructura d’un carril bici urbà. 

 Existència d’infraccions per superació del límit de velocitat establert; possibles accidents. 

 Col·lapses a la C-31 i a la Gi-654 en períodes estivals degut a la gran quantitat de vehicles 

(estacionalitat de la mobilitat). 

 Possibilitat de tenir un carril bici al municipi (Diputació Girona, Ministeri Medi Ambient i Consorci 

Vies Verdes de Girona) 

 Més del 50% dels montrasencs millorarien les comunicacions cap a Girona 

 Ind. 3: Consum Net d’Energia 

 Ind. 8: Espai Viari Destinat a Vianants i Bicicletes 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  138 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
MONT-RAS APOSTA PER LA CONVIVÈNCIA, LA INTEGRACIÓ I UNA MAJOR QUALITAT DE VIDA 

PROGRAMA 6.3 
MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA A L’ÀMBIT URBÀ 

ACCIÓ 6.3.6 
ADAPTAR ELS EDIFICIS I EQUIPAMENTS PER A MILLORAR L’ACCESSIBILITAT DELS MINUSVÀLIDS 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 

Ajuntament de Mont-ras 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 

Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 

Amb aquesta acció es pretén facilitar l’accés a les instal·lacions municipals a les persones amb minusvalies 

mitjançant l’adaptació dels accessos a edificis en general, però en especial: les noves edificacions, edificis 

consistorials, pavelló, camp d’esports, biblioteca i esdeveniments de caire cultural i/o festiu. 

COST ESTIMAT 
10.500 € 

FINANÇAMENT 

 Accessos no condicionats per a persones amb mobilitat reduïda als edificis municipals. 

 Problema de mobilitat originat pel tema de la carretera C-31. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 

Pendent d’execució 

INDICADORS 
 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipis 

sm, sistemas medioambientales, SL  139 
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PROGRAMA 6.3 
MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA A L’ÀMBIT URBÀ 

ACCIÓ 6.3.7 
CREAR UN CASAL D’AVIS QUE DESENVOLUPI ACTIVITATS D’OCI PER AQUEST COL·LECTIU 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Aprofitament d’alguna part de les instal·lacions municipals de cara a afavorir l’agrupació de gent gran per 

tal de poder desenvolupar activitats de lleure, divertiment i culturals. Creació d’una agrupació de caire 

continu que, igualment, tingui cert caràcter consultiu de cara a la decisió de certs aspectes que afectin al 

col·lectiu de gent gran. 

COST ESTIMAT 
12.000 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Consell Comarcal 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 

Ajuntament de Mont-ras / montrasencs 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
MONT-RAS APOSTA PER LA CONVIVÈNCIA, LA INTEGRACIÓ I UNA MAJOR QUALITAT DE VIDA 

 Un 40% de la població consideren que les necessitats de la gent gran no es troben cobertes 

correctament, malgrat que la gent gran considera de forma majoritària que si que es troben 

cobertes. 

 Envelliment gradual de la població dins de Mont-ras. 

 Inexistència d’un servei i/o agrupació específic per a l’activitat de gent gran dins de Mont-ras. 

 Possible problemàtica per l’augment de gent que viu sola, problemes assistencials com de qualitat 

de vida. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 

 Ind. 10: Associacionisme Ambiental Actiu al Municipi 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  140 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 

12.000 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Consell Comarcal del Baix Empordà  

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / montrasencs 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

MONT-RAS APOSTA PER LA CONVIVÈNCIA, LA INTEGRACIÓ I UNA MAJOR QUALITAT DE VIDA 

PROGRAMA 6.3 
MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA A L’ÀMBIT URBÀ 

ACCIÓ 6.3.8 
CREAR UN CENTRE CÍVIC COM A LLOC D’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS VARIES (EXCURSIONS, DEBATS, 

XERRADES, CURSOS, ETC.) 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Aprofitament d’algun espai de les instal·lacions municipals de cara a afavorir l’agrupació dels diferents 

grups associacionistes, evitant que aquests estiguin constituïts però que no tinguin un correcte 

funcionament operatiu. Igualment, de forma inicial es proposa la potenciació del moviment associacionista, 

mitjançant l’incentivació, l’ajuda en la convocatòria d’esdeveniments, la creació de l’estructura 

organitzativa, l’oferiment d’altres recursos (internet, copisteria, fax etc ...) 

COST ESTIMAT 

 Polarització de l’agrupació associacionista. 

 Poc moviment d’activació associacionista, certa letargia des de la seva creació de les diferents 

associacions des de 1998. 

INDICADORS 
 Ind. 10: Associacionisme Ambiental Actiu al Municipi 

 Ind. 16: Taxa d’Atur 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  141 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
MONT-RAS APOSTA PER LA CONVIVÈNCIA, LA INTEGRACIÓ I UNA MAJOR QUALITAT DE VIDA. 

PROGRAMA 6.3 
MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA A L’ÀMBIT URBÀ. 

ACCIÓ 6.3.9 
REVISAR LES PLACES DE LA LLAR D’INFANTS. 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Valoració d’una possible ampliació de la llar d’infants, degut a l’elevada demanda existent a la comarca 

(existència de llistes d’espera). 

Aquesta acció es podria planificar amb la col·laboració del Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Empordà 

COST ESTIMAT 
Sense cost inicial (estudi conveniència de l’ampliació) 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Departament d’Educació / Consell Comarcal del Baix Empordà. 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 

 Existència de llistes d’espera de la llar d’infants. 

 Valoració força positiva de l’experiència per part dels usuaris de la llar d’infants. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  142 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
MONT-RAS APOSTA PER LA CONVIVÈNCIA, LA INTEGRACIÓ I UNA MAJOR QUALITAT DE VIDA 

PROGRAMA 6.3 
MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA A L’ÀMBIT URBÀ 

ACCIÓ 6.3.10
DOTAR D’AJUTS PER A PARELLES JOVES PER A FOMENTAR L’AUGMENT DE LA POBLACIÓ AL MUNICIPI 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Creació d’una eina econòmica per part de l’Ajuntament que representi un ajut a les parelles joves. Aquest 

ajut es podria planificar com a subvenció, com a sistema d’assessorament o bé com a cofinançament. 

COST ESTIMAT 
A determinar l’import d’ajuts 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Departament de Benestar i Família 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 

Pendent d’execució 

 Preus elevats que dificulten l’emancipació de la gent del municipi 

 Manca d’edificació de promoció pública. 

Ajuntament de Mont-ras / Departament de Benestar i Família 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 

INDICADORS 
 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  143 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
MONT-RAS APOSTA PER LA CONVIVÈNCIA, LA INTEGRACIÓ I UNA MAJOR QUALITAT DE VIDA 

PROGRAMA 6.3 
MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA A L’ÀMBIT URBÀ 

ACCIÓ 6.3.11
FER UN ESTUDI DE LA RUTA, APROFITAMENT, ETC. DEL BUS MUNICIPAL PER A L’ESCOLA PRIMÀRIA 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Aquesta acció pretén millorar l’accessibilitat a l’escola primària de Mont-ras. Amb aquesta acció es 

milloraran els accessos i la disminució d’emissions a l’atmosfera. Dins d’aquesta acció es contemplaria 

igualment l’adequació de la nova parada de Bus, a ubicar prop de l’estanc (senyalització, marquesina etc 

...). Aquesta ubicació es preveu més segura pels nens que utilitzin aquest mitjà per anar a l’escola, perquè 

es trobaran més guarits dels riscs de la carretera C-31. 

COST ESTIMAT 
2.400 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / DPTOP 

PRIORITAT 
Mitja 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 El 100% dels desplaçaments es fan amb transport privat per anar a l’escola primària. 

 Possibilitat de creació d’una nova parada de bus, a la zona annexa al possible nou Centre 

Comercial. 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

 Ind. 16: Taxa d’Atur 

sm, sistemas medioambientales, SL  144 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7 
CONSOLIDACIÓ DE LES ACCIONS DE PROMOCIÓ SÒCIO-ECONÒMICA PER AFAVORIR L’ECONOMIA DEL 

MUNICIPI. 

PROGRAMA 7.1 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Es proposa una opció per a les noves construccions, que disposin del major aprofitament dels recursos 

naturals possible (orientació, recollida i depuració d’aigües semi-netes per a aprofitaments per a cisternes, 

panells solars i instal·lació de contenidors per a la segregació de deixalles a la pròpia finca, per exemple) i 

així aconseguir una major conscienciació sobre els recursos naturals i el medi ambient que envolta Mont-

ras  

COST ESTIMAT 
Sense cost 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Empreses constructores de noves edificacions / ICAEN / Departament de 

Benestar i Família 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras/ Empreses constructores de noves edificacions 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 

APOSTA PER UN HABITATGE SOSTENIBLE I ACCESSIBLE A MONT-RAS 

ACCIÓ 7.1.1 
AMBIENTALITZAR LES NOVES CONSTRUCCIONS 

 El consum energètic del sector domèstic és el 42.2% del consum total del municipi. 

 Dependència energètica externa total. 

 No existeix un servei d’informació i sensibilització al públic ni als instal·ladors de Mont-ras en 

referència a la implantació d’energies renovables dins el municipi. 

 No existeix cap ordenança municipal referent a l’energia solar. 

 Manca d’impuls de les energies alternatives. 

 Increment dels volums facturats d’aigua els darrers anys 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 15: Rati de Residus per Càpita 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  145 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7 
CONSOLIDACIÓ DE LES ACCIONS DE PROMOCIÓ SÒCIO-ECONÒMICA PER AFAVORIR L’ECONOMIA DEL 

MUNICIPI. 

PROGRAMA 7.1 
APOSTA PER UN HABITATGE SOSTENIBLE I ACCESSIBLE A MONT-RAS 

ACCIÓ 7.1.2 
FACILITAR EL LLOGUER DE VIVENDES MITJANÇANT UNA BOSSA D’HABITATGE 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
L’objectiu de l’acció és facilitar l’accés a pisos de lloguer a la població mitjançant una bossa d’habitatge. 

Aquesta es podria fer pública a la pàgina web de l’Ajuntament, al propi Ajuntament, exposant-hi llistes o bé 

a publicacions quinzenals o mensuals de caire local o bé comarcal. 

COST ESTIMAT 
Sense cost directe (hores de dedicació de tècnics) 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Departament de Medi Ambient i Habitatge 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Departament de Medi Ambient i Habitatge 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 

 El municipi està esdevenint una ciutat-dormitori de Palamós i Palafrugell, és per això que hi ha 

manca d’habitatges de lloguer. El mercat immobiliari denota un cert estancament tant en 

habitatges de lloguer com de compra. 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  146 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7 

Creació d’un grups d’experts (Ajuntament, agricultors de la zona, gent de Departament d’Agricultura 

Ramaderia i Pesca, agrupació de comerciants de la zona i Enginyers Agrònoms) que delimitin la possibilitat 

de creació d’una marca de productes propis de la zona que es diferenciïn de forma específica d’altres que 

es puguin elaborar per la zona. 

COST ESTIMAT 

INDICADORS 

CONSOLIDACIÓ DE LES ACCIONS DE PROMOCIÓ SÒCIO-ECONÒMICA PER AFAVORIR L’ECONOMIA DEL 

MUNICIPI. 

PROGRAMA 7.2 
CREACIÓ DE NOVES EINES PER A IMPULSAR L’ECONOMIA AL MUNICIPI 

ACCIÓ 7.2.1 
ASSESSORAR AL SECTOR AGRARI I ALS RAMADERS ECOLÒGICS PER A LA PROMOCIÓ DE PRODUCTES 

PROPIS 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 

4.500 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca (DARP) 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Lleuger augment de l’agricultura al terme municipal de Mont-ras, a diferència de la forta regressió 

experimentada a Catalunya els darrers anys 

 Diversificació de l’activitat econòmica 

 Patrimoni agrícola d’interès al municipi de Mont-ras. 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca (DARP) / Agricultors de la Zona 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

 Ind. 11: Assimilació de Residus Agrícoles i Ramaders 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 16: Taxa d’Atur 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  147 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7 
CONSOLIDACIÓ DE LES ACCIONS DE PROMOCIÓ SÒCIO-ECONÒMICA PER AFAVORIR L’ECONOMIA DEL 

MUNICIPI. 

PROGRAMA 7.2 
CREACIÓ DE NOVES EINES PER A IMPULSAR L’ECONOMIA AL MUNICIPI 

ACCIÓ 7.2.2 
PROPORCIONAR INFORMACIÓ SOBRE SUBVENCIONS O BENEFICIS FISCALS PER A ADAPTAR LES 

CONSTRUCCIONS RURALS A L’AGROTURISME I EXECUCIÓ DE SUBVENCIONS ESPECÍFIQUES. 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Establiment de convenis amb organismes financers, bancaris o caixes, que permetin obtenir condicions 

avantatjoses de cara a l’adequació d’establiments rurals per al desenvolupament d’activitats d’agroturisme. 

COST ESTIMAT 

Establiment de subvencions: cost a determinar. 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 

Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 

Informació de subvencions: Sense cost directe (hores de dedicació, d’aproximadament 950 €)) 

 Protecció del sector primari. 

 Diversificació de l’activitat econòmica. 

 Potenciació de l’agroturisme (cases de turisme rural, cases de colònies..) 

 Lleuger augment de l’agricultura al terme municipal de Mont-ras, a diferència de la forta regressió 

experimentada a Catalunya els darrers anys 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 16: Taxa d’Atur 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  148 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7 
CONSOLIDACIÓ DE LES ACCIONS DE PROMOCIÓ SÒCIO-ECONÒMICA PER AFAVORIR L’ECONOMIA DEL 

MUNICIPI. 

PROGRAMA 7.2 
CREACIÓ DE NOVES EINES PER A IMPULSAR L’ECONOMIA AL MUNICIPI 

ACCIÓ 7.2.3 
CREAR UN CENTRE D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENTPER A L’AUTOOCUPACIÓ 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 

COST ESTIMAT 
3.000 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 

 Ubicació on els ciutadans puguin sol3licitar informació relatives a temes ocupacionals (auto-

ocupació, autoempresa, subvencions, possibilitats de préstecs, contactes amb organismes 

competents etc ...) 

 Descentralització de l’activitat econòmica 

 Dependència econòmica elevada de Palamós i Palafrugell 

 Millora parcial de problemes de mobilitat. Millora de l’autocontenció econòmica. 

 Diversificació dels sectors econòmics. 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 16: Taxa d’Atur 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  149 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7 
CONSOLIDACIÓ DE LES ACCIONS DE PROMOCIÓ SÒCIO-ECONÒMICA PER AFAVORIR L’ECONOMIA DEL 

MUNICIPI. 

PROGRAMA 7.2 
CREACIÓ DE NOVES EINES PER A IMPULSAR L’ECONOMIA AL MUNICIPI 

ACCIÓ 7.2.4 
CREAR UNA SECCIÓ ECONÒMICA A LA PÀGINA WEB DE L’AJUNTAMENT 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Diputació de Girona 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Diputació de Girona 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 

Divulgació d’informació relativa a subvencions, noves activitats, cursos de formació, jornades de 

desenvolupament econòmic ... que permetin poc a poc afavorir l’activitat econòmica del municipi, el 

teletreball i certa descentralització respecte Palamós o Palafrugell. 

COST ESTIMAT 
1.000 € 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 
 Diversificació de l’activitat econòmica 

 No ha tingut èxit la prova d’un mercat setmanal 

 La població detecta deficiències relatives a actuació comercial (sobre tot als barris de Mas Roque, 

Sadurní i Torre Simona) 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 16: Taxa d’Atur 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

sm, sistemas medioambientales, SL  150 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7 
CONSOLIDACIÓ DE LES ACCIONS DE PROMOCIÓ SÒCIO-ECONÒMICA PER AFAVORIR L’ECONOMIA DEL 

MUNICIPI. 

PROGRAMA 7.2 
CREACIÓ DE NOVES EINES PER A IMPULSAR L’ECONOMIA AL MUNICIPI 

ACCIÓ 7.2.5 
DOTAR D’INCENTIUS FISCALS PER A FOMENTAR EL TREBALL LOCAL EN EL NOU CENTRE COMERCIAL 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Oferiment d’avantatges fiscals o altres tipus d’ajuts o promocions per a aquelles activitats desenvolupades 

dins de l’àmbit del previsible nou Centre Comercial que integrin dins del seu personal persones del propi 

municipi. 

COST ESTIMAT 
A determinar 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 

PRIORITAT 
Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució 

INDICADORS 

 Millora de l’autocontenció Laboral 

 Dependència econòmica de Palafrugell i Palamós. 

 Diversificació econòmica 

 Millora de problemes de mobilitat per desplaçaments cap a Palamós i Palafrugell. 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 16: Taxa d’Atur 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 

 

sm, sistemas medioambientales, SL  151 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7 
CONSOLIDACIÓ DE LES ACCIONS DE PROMOCIÓ SÒCIO-ECONÒMICA PER AFAVORIR L’ECONOMIA DEL 

MUNICIPI. 

PROGRAMA 7.2 
CREACIÓ DE NOVES EINES PER A IMPULSAR L´ECONOMIA AL MUNICIPI 

ACCIÓ 7.2.6 
INCENTIVAR LA DIVERSIFICACIÓ SECTORIAL EN LA IMPLANTACIÓ DE NOVES ACTIVITATS AL MUNICIPI 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Atesa la concentració del sector serveis al municipi, centrada especialment en el comerç, cal reforçar la 

diversificació sectorial en aquest sector amb l’objectiu de reduir possibles impactes futurs en casos de crisi 

comercial. Aquests incentiu podria adquirir diverses formes, ja fossin fiscals com administratius, si bé el cas 

òptim seria la combinació de tots dos. 

COST ESTIMAT 
Per avaluar. 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Dept. d’Indústria, Comerç i Turisme / Consell Comarcal del Baix Empordà / 

Diputació de Girona. 

PRIORITAT 
Baixa 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 

Pendent d’execució. 

INDICADORS 

 Diversificació de l’oferta comercial al municipi. 

 Diversificació de l’oferta laboral al municipi. 

 Millora en la capacitat de resposta sectorial en cas de crisi. 

Ajuntament de Mont-ras / Dept. d’Indústria, Comerç i Turisme / Consell Comarcal del Baix Empordà / 

Diputació de Girona. 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 

 Ind. 2: Producció Neta de Residus Municipals 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7 
CONSOLIDACIÓ DE LES ACCIONS DE PROMOCIÓ SÒCIO-ECONÒMICA PER AFAVORIR L’ECONOMIA DEL 

MUNICIPI. 

PROGRAMA 7.2 
CREACIÓ DE NOVES EINES PER A IMPULSAR L´ECONOMIA AL MUNICIPI 

ACCIÓ 7.2.7 
CREAR UN CENTRE DE PROMOCIÓ, ASSESSORAMENT I TELETREBALL AMB L’ÚS DE LES NOVES 

TECNOLOGIES EN EL MUNICIPI 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Potenciar l’ús de les noves tecnologies per desenvolupar eines de teletreball per als particulars i activitats 

de Mont-ras. Aquest centre hauria d’estar coordinat amb d’altres ja existents o en fase d’execució a la 

comarca, de forma que se n’optimitzés el seu ús. Aquesta acció reforçaria el paper de retenció del jovent 

quant a activitat laboral al municipi. 

COST ESTIMAT 
70000 € 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Dept. d’Indústria, Comerç i Turisme / Consell Comarcal del Baix Empordà / 

Diputació de Girona. 

PRIORITAT 
Baixa 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Consell Comarcal del Baix Empordà 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució. 

INDICADORS 

 Diversificació de l’oferta d’activitats implantades al municipi. 

 Diversificació de l’oferta laboral al municipi. 

 Incorporació de la població laboral jove al mateix municipi 

 Ind. 10: Associacionisme Ambiental Actiu al Municipi 

 Ind. 16: Taxa d’Atur 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7 
CONSOLIDACIÓ DE LES ACCIONS DE PROMOCIÓ SÒCIO-ECONÒMICA PER AFAVORIR L’ECONOMIA DEL 

MUNICIPI. 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Atesa la importància del sector comercial al municipi, cal reforçar la reforçar la seva implantació en 

detriment de les grans superfícies comercials. Aquests incentiu podria adquirir diverses formes, ja fossin 

fiscals com administratius, si bé el cas òptim seria la combinació de tots dos. 

COST ESTIMAT 
Per avaluar 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Dept. d’Indústria, Comerç i Turisme / Consell Comarcal del Baix Empordà / 

Diputació de Girona. 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Consell Comarcal del Baix Empordà / Dept. d’Indústria, Comerç i Turisme 

INDICADORS 

PROGRAMA 7.2 
CREACIÓ DE NOVES EINES PER A IMPULSAR L´ECONOMIA AL MUNICIPI 

ACCIÓ 7.2.8 
POTENCIAR LA IMPLANTACIÓ DE PETITS COMERÇOS AL MUNICIPI 

 Diversificació de l’oferta comercial al municipi. 

 Millora en la capacitat de resposta laboral en cas de crisi. 

 Diversificació de l’oferta laboral al municipi. 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució. 

 Ind. 10: Associacionisme Ambiental Actiu al Municipi 

 Ind. 16: Taxa d’Atur 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7 
CONSOLIDACIÓ DE LES ACCIONS DE PROMOCIÓ SÒCIO-ECONÒMICA PER AFAVORIR L’ECONOMIA DEL 

MUNICIPI. 

PROGRAMA 7.2 
CREACIÓ DE NOVES EINES PER A IMPULSAR L´ECONOMIA AL MUNICIPI 

ACCIÓ 7.2.9 
INSTAURAR UNA ASSOCIACIÓ COMERCIAL MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Amb l’objectiu de potenciar el sector comercial existent a Mont-ras, caldria la creació d’una associació que 

aglutinés els interessos i els reptes de modernització i adequació que es plantegen actualment. Des 

d’aquesta perspectiva, l’Ajuntament hauria de jugar el paper d’element dinamitzador inicial que atorgués el 

primer impuls a aquesta associació 

COST ESTIMAT 
680 € 

FINANÇAMENT 

Alta 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / montrasencs 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 

INDICADORS 

Ajuntament de Mont-ras / Dept. d’Indústria, Comerç i Turisme / Consell Comarcal del Baix Empordà / 

Diputació de Girona. 

PRIORITAT 

 Diversificació de l’oferta comercial al municipi. 

 Diversificació de l’oferta laboral al municipi. 

Pendent d’execució. 

 Ind. 10: Associacionisme Ambiental Actiu al Municipi 

 Ind. 16: Taxa d’Atur 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7 
CONSOLIDACIÓ DE LES ACCIONS DE PROMOCIÓ SÒCIO-ECONÒMICA PER AFAVORIR L’ECONOMIA DEL 

MUNICIPI. 

PROGRAMA 7.2 
CREACIÓ DE NOVES EINES PER A IMPULSAR L´ECONOMIA AL MUNICIPI 

ACCIÓ 7.2.10 
ESTUDIAR LA VIABILITAT, EN EL FUTUR, DE LA INSTAURACIÓ D’UN MERCAT SETMANAL MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 
Tot i haver resultat negativa la primera prova d’instauració d’un mercat setmanal a Mont-ras, caldria 

estudiar la possibilitat de la seva viabilitat en un futur mitjançant noves orientacions i plantejaments que es 

consensuïn amb els comerciant. La presència d’un mercat setmanal pot esdevenir un element decisiu en 

l’afiançament de l’oferta comercial a Mont-ras, amb els corresponent efectes sinèrgics positius pel que fa al 

mercat laboral local. 

COST ESTIMAT 
Per avaluar 

FINANÇAMENT 
Ajuntament de Mont-ras / Dept. d’Indústria, Comerç i Turisme / Consell Comarcal del Baix Empordà / 

Diputació de Girona. 

PRIORITAT 
Mitja 

OBJECTIU EXECUTIU / JUSTIFICACIÓ 

RESPONSABILITAT DE L’EXECUCIÓ 
Ajuntament de Mont-ras / Consell Comarcal del Baix Empordà 

ESTAT DE L’EXECUCIÓ 
Pendent d’execució. 

INDICADORS 

 Afiançament de l’oferta comercial al municipi. 

 Afiançament de l’oferta laboral pròpia al municipi. 

 Ind. 10: Associacionisme Ambiental Actiu al Municipi 

 Ind. 12: Implicació de l’Ajuntament en tasques de Sostenibilitat 

 Ind. 16: Taxa d’Atur 

 Ind. 18: Nivell de Satisfacció sobre la Sostenibilitat al Municipi 
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ANNEX 1: CÀLCUL DE LES PRIORITATS 
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1.1.1  1          1 0     BAIXA 0,0 
  2   1     266,7      3 BAIXA 800 ALTA

1.1.3 3   1    6 0 0,0 ALTA
1.2.1  3      1     2  MITJA 416,7  6 2500 MITJA
1.2.2 3         3   6 MITJA -- -- MITJA
1.2.3  3           3   6 MITJA 3000 500,0 MITJA
1.2.4. 3  1    1      MITJA 6000,0 BAIXA
1.3.1   2   2  2  2  ALTA 1  2  11 3000 272,7 ALTA
1.3.2  3 1      1   3 10 3000 2   ALTA 300,0 
1.3.3   1   1  2  6 --     2  MITJA -- 

3    2  2         7 MITJA 3000 428,6 MITJA
2.1.2 3    1   1 2       7 MITJA 342,9 2400 MITJA
2.1.3 3    2    2   MITJA 428,6 

3         1      4 MITJA 18000 4500,0 BAIXA
2.1.5 2               2 BAIXA 700 350,0 MITJA
2.1.6 3      1  2 1      7 MITJA 2422 346,0 MITJA
2.1.7 3    2    2       7 MITJA 12000 1714,3 MITJA
2.1.8 3       1 3       7 MITJA -- -- MITJA
2.1.9 2      2  2 1 1 1    9 ALTA 18000 -- ALTA
2.2.1   1     2 1    6 MITJA 800 133,3 ALTA
2.2.2 3    1     2   1   7 MITJA 5500 785,7 MITJA
2.3.1 2    1  1  2 1      7 MITJA 1200 171,4 ALTA
2.3.2 3    1  1  2       7 MITJA 0 0,0 ALTA
2.3.3    1  1 1        6 MITJA 1300 216,7 ALTA
2.3.4    1     1      5 MITJA 3400 680,0 MITJA

3         2 1     6 MITJA 950 158,3 ALTA
2.3.6 2    3    1       6 MITJA 3400 566,7 MITJA
3.1.1         2    3   5 MITJA 3500 700,0 MITJA
3.1.2 2    1    1    3   7 MITJA 10500 -- MITJA
3.1.3        3   4 MITJA 800 200,0 ALTA
3.1.4 1    1  2  3   8 ALTA 60000 7500,0 BAIXA
3.2.1  1   1    3   3    8 ALTA 3800 475,0 MITJA
3.2.2      1     3 2   6 MITJA 0 0,0 ALTA
3.2.3       1     3    4 MITJA 0 0,0 ALTA
3.2.4         2    3   5 MITJA 18000 3600,0 BAIXA
3.3.1         1    3   4 MITJA 2500 625,0 MITJA
3.3.2  1  1 1        3   6 MITJA 25000 -- MITJA
3.3.3         3   MITJA 150,0  3   6 900 ALTA
3.3.4        1   3   4 2800 700,0 MITJA

ALTA
1.1.2 

      2  MITJA 

   

   5 30000 

MITJA
MITJA

2.1.1 

   7 3000  MITJA
2.1.4 

2   

3 
3 

2.3.5 

    1 
  1  

 

  MITJA 
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4.1.1     3           3 BAIXA 0 0,0 ALTA
4.1.2     2           2 BAIXA 1200 600,0 MITJA
4.1.3     3           3 BAIXA 8500 2833,3

    3    1       4 MITJA 5900 1475,0 MITJA
4.1.5     3    1       4 MITJA 6000 1500,0 MITJA
4.1.6     1  3  1       5 MITJA 950 190,0 ALTA
4.1.7        2        2 BAIXA 18000 9000,0 BAIXA
4.1.8    3            3 BAIXA -- -- BAIXA
4.1.9     3   1  2      6 MITJA 900 150,0 ALTA
4.1.10    3            3 BAIXA 2000 666,7 MITJA
4.1.11    2 2           4 MITJA 24000 6000,0 BAIXA
4.1.12     3           3 BAIXA 900 300,0 MITJA
4.1.13    3            3 BAIXA 6000 2000,0 BAIXA
4.1.14    3            3 BAIXA 3000 1000,0 MITJA
4.1.15     2 2         3 7 MITJA 4900 700,0 MITJA
4.2.1     3    3       6 MITJA 4300 716,7 

        2   3    5 MITJA 8400 1680,0 MITJA
4.2.3     3    3    MITJA 166,7    6 1000 ALTA
4.2.4   3   1        4 MITJA -- MITJA

  2  1      3  1   7 MITJA 4300 614,3 MITJA
5.1.1         2 1    MITJA 0,0  3 6 0 ALTA
5.1.2       1  3 7 18000 1  2    MITJA 2571,4

   3000,0     2 1    3  6 MITJA 18000 BAIXA
5.1.4     3 1   3 7 MITJA 3000 428,6 MITJA
5.1.5      1   2 3    3 9 5400  ALTA 600,0 

    1   2  2    3  8 ALTA -- -- ALTA
5.1.7  3              3 BAIXA 15000 5000,0 BAIXA
5.2.1           3   3  6 MITJA 950 158,3 

2 1  1 1    2  1  2   10 ALTA 5300 530,0 MITJA
5.2.3        3      2 5 --  MITJA -- 
5.2.4       3 1  ALTA 366,7  1 1  3  9 3300 MITJA
5.3.1          2 3     5 MITJA 950 190,0 ALTA
5.3.2          3  MITJA 0,0 3    6 0 ALTA
5.3.3       MITJA 0,0    2 2 2    6 0 ALTA
5.3.4     2 3     5 MITJA 900,0 

   3   4       1   MITJA 1000 250,0 ALTA
5.3.6       2  1 2 3     8 ALTA 1200 150,0 ALTA
5.3.7         2   2 2   6 MITJA 950 158,3 ALTA
5.3.8        2  1 3     6 MITJA -- -- MITJA

BAIXA
4.1.4 

MITJA
4.2.2 

  -- 
4.2.5 

BAIXA
5.1.3 

      
MITJA

5.1.6 

ALTA
5.2.2 

MITJA

     4500 MITJA
5.3.5 
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5.3.9          2 2     4 MITJA 0 0,0 ALTA
5.3.10    3        3 2000 MITJA
5.3.11          3 1     4 MITJA 0 0,0 

        BAIXA 1333,3   3    3 4000 MITJA
6.1.1       3       3  6 MITJA 0 0,0 ALTA
6.1.2         3     3  6 MITJA 1500 250,0 ALTA
6.1.3        2  4 950 ALTA
6.1.4      3   1     3  7 MITJA 257,1 1800 ALTA
6.1.5    2         4 1500 MITJA
6.1.6 1 1      1  9 6000 MITJA
6.1.7  3    3  9 ALTA 6000 MITJA
6.2.1 3     2   2      1 8 ALTA 3500 437,5 

     1   1  5 3     MITJA 6760 1352,0 MITJA
6.2.3      1         3 4 MITJA 600 150,0 ALTA
6.2.4       3  2       5 MITJA 3000 600,0 MITJA
6.2.5      3 3         MITJA 6 11269 1878,2 MITJA
6.3.1       1   1 2 3   MITJA  7 15000 2142,9 BAIXA
6.3.2 2     3   3    8 ALTA 337,5 MITJA
6.3.3        3  4  1     MITJA -- -- MITJA
6.3.4         2   3    5 MITJA 6000 1200,0 MITJA
6.3.5           3 2    5 MITJA -- -- MITJA
6.3.6      3   2  3 3    11 ALTA 10500 954,5 MITJA
6.3.7      1 3     1714,3  3  7 MITJA 12000 MITJA
6.3.8   3 1       3  7 MITJA 12000 1714,3 MITJA
6.3.9     3 1  0,0  3     3  10 ALTA 0 ALTA
6.3.10      3 2 MITJA --       2  7 -- MITJA
6.3.11     3      3  1  7 MITJA 2400 342,9 MITJA
7.1.1  1 1 2   2 2   11 ALTA 0 0,0 ALTA
7.1.2      3 1    2     6 MITJA 0 0,0 ALTA

1  ALTA  1 1   2 2 1   1   9 4500 500,0 MITJA
7.2.2    3   3  9 ALTA 950 -- ALTA
7.2.3      3 3       3  9 ALTA 3000 333,3 MITJA
7.2.4        3       1 4 MITJA 1000 250,0 ALTA
7.2.5      1 2     ALTA 3  2  8 -- -- ALTA
7.2.6            3 BAIXA -- -- 3    

  3 6 MITJA 70000 11666,7 BAIXA
     2 3    --      5 MITJA -- MITJA

7.2.9   2  3     5 680 ALTA
7.2.10   2 2       5 MITJA -- -- MITJA

 

    BAIXA 666,7 
ALTA

5.3.12 

    2  MITJA 237,5 

  2 MITJA 375,0 
1 1 1 1 1 1 ALTA 666,7 
  3      666,7 

MITJA
6.2.2 

   2700 

   

 
1   2  

7.2.1 
     3  

BAIXA
7.2.7        3     
7.2.8 

      MITJA 136,0 
   1  
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ANNEX 2: INDICADORS DE SOSTENIBILITAT 
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Un cop es van duent a terme les diferents accions proposades en el següent Pla d’Acció, és 
d’esperar que es vagi produint una evolució del municipi cap a la sostenibilitat. Així doncs, 
els indicadors escollits hauran de permetre valorar si les mesures correctores recollides al 
pla d’acció i que tenen com a finalitat millorar l’estat del municipi han estat realment eficients. 
Una bona tendència dels indicadors podrà servir per veure si les mesures correctores preses 
permeten assolir els objectius fixats. 
 
Per tal de determinar els indicadors a utilitzar, es seguiran els següents criteris: 
 

 

 

Ser fàcilment mesurables. 
Ser pràctics i comprensibles. 
Ser descriptius i que integrin el màxim nombre d’entrades (accions relacionades). 

 
El sistema d’indicadors que es presenta en aquest document es tracta d’una aportació al 
municipi de Mont-ras per tal que es pugui valorar la seva realitat en tot moment., en temes 
tan cabdals com la utilització de recursos naturals, l’estat de satisfacció ciutadana i l’estat del 
medi ambient, dos elements essencials per al desenvolupament sostenible. 
 
Els indicadors que a continuació es mostraran tenen capacitat per orientar positivament en 
la transformació del municipi i realimentar la presa de decisions en funció de la tendència 
que els seus valors expressen. Els indicadors permeten fer una radiografia de la situació 
dels municipi i de l’anàlisi de la seva evolució en el temps, la qual cosa pot servir per orientar 
les respostes i per plantejar també noves preguntes i donar continuïtat al procés cap a la 
sostenibilitat. 
 
Els indicadors proposats a continuació mantenen la següent estructura: 

 Unitat de Mesura: Indicant-se si es tracta d’un indicador adimensional no. 
 Objecte de l’indicador: Previsió de mesura. 
 Descripció: Definició dels principals paràmetres avaluatius de l’indicador. En aquest 

capítol de “Descripció” s’identifica la fórmula de càlcul de l’indicador. 
 Dades de partida: Valors inicials de cadascuna de les parts de càlcul de l’indicador. 

Aquests valors inicials es troben en molts casos referits a dades de l’any 2000, del 
qual es nodreix gran part de la informació amb que ha sigut elaborada la Memòria 
Descriptiva. 
 Fonts d’informació: Organismes, entitats o personal que ha de col·laborar en 

l’aportació de dades per al càlcul iterat de l’indicador. 
 Valor actual de l’indicador: Resultat de càlcul de l’indicador un cop aplicats els 

valors inicials (Dades de partida) a la  fórmula. Alguns indicadors poden no disposar 
de valors inicials, degut a que per obtenir-les s’han de realitzar actuacions 
específiques no incloses en la elaboració de la Memòria Descriptiva. 
 Tendència desitjable: Es marca quina és una correcta evolució de l’indicador per tal 

d’assegurar la sostenibilitat del municipi. 
 Periodicitat de càlcul: definició sobre quan s’ha de produir el recalculat de 

l’indicador. Alguns indicadors podran ser recalculats en terminis determinats 
depenent de la facilitat d’obtenció de les dades inicials 
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 Objectiu a assolir en l’aplicació del Pla d’Acció Ambiental: Valor concret que 
hauria d’assolir l’indicador, un cop aplicades les diferents accions proposades al Pla 
d’Acció 
 Accions concretes: Llistat de codis d’accions que influeixen en el càlcul de 

l’indicador. 
 Interès per la sostenibilitat: Desglossament de quina és la influència que té 

cadascuna de les accions relacionades en el càlcul de l’indicador en cadascun dels 
vectors sostenibles definits. 
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INDICADOR 1: RACIONALITZACIÓ I QUALITAT DE L’AIGUA 
 
Unitats de mesura: 
 l/hab/dia  
 
Objecte de l’indicador: 

Valorar el consum d’aigua que es produeix en un municipi atenent criteris de racionalització de 
despesa. 

 
Descripció: 

En aquest sentit, els estudis que fins ara han aprofundit en l’anomenada gestió ecosistèmica 
de l’aigua recomanen a casa nostra consums màxims de 250 l/hab/dia, quantitats que es 
considera poden cobrir de manera prou satisfactòria totes les necessitats humanes i que a la 
vegada no haurien de comprometre la presència del recurs en els sistemes naturals. 

 
Dades de partida: 

El càlcul de l’indicador, té la següent expressió i forma de càlcul: 

El consum per càpita dels ciutadans de mont-ras són 254 l/hab/dia. 

 

Racionalització de l’aigua= 250l/hab/dia – litres consumits al municipi de mont-ras/hab/dia. 

Així doncs, el valor final és de: 250l/hab/dia – 254l/hab/dia= - 4l/hab/dia. 

 
Fonts d’informació: 

CAPSA, ACA. 
 
Valor actual de l’indicador:  

-4 l/hab/dia 
 
Tendència desitjable: 

El valor és baix fet que indica unes despeses d’aigua no adequades. La tendència ha de ser                 

disminuir aquests valors. 
 
Periodicitat de càlcul: 

Anual 
 
Objectiu a assolir en l’aplicació del Pla d’acció ambiental: 

Criteris destinats a la reducció del consum d’aigua com: Campanyes per fomentar la reducció 
del consum d’aigua, establir sistemes de control d’estalvi d’aigua a edificis i instal·lacions 
públiques, programa d’incentius per a la reducció del consum d’aigua domèstica etc.. 

Accions concretes: 
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.1.16, 4.1.12, 6.1.3 

 
Interès per la sostenibilitat: 

 RRNN-Aigua: 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3.,4.2.4., 4.1.16, 4.1.12, 6.1.3. 
Social : 4.2.3., 4.2.4., 4.1.12. 
 Urbanisme: 4.2.2. 
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INDICADOR 2: PRODUCCIÓ NETA DE RESIDUS MUNICIPALS 
 
Unitats de mesura: 

Kg/Hab.any 
 
Objecte de l’indicador: 

 
Descripció: 

Avaluació de la producció final ponderada neta dels residus domèstics per habitant basant-se en 

la composició mitjana del residu municipal i els objectius de reciclatge del PGRM (producció neta 

de residus). Aquest indicador valora de la mateixa manera el residu no produït (minimització) que 

el produït i reaprofitat. 

B representa la producció bruta de residus ( valor mig de 500 kg/hab.any) 

R és la fracció de la producció objectiu segons el PGRM 

E és la fracció efectiva reciclada 

(1-R) representa la fracció de lliure tractament 

F és la fracció no recuperada (depèn si aquesta va a abocador, a metanització o a valorització 

tèrmica) 

P representa la població de fet ponderada 

 
Dades de partida: 
 
Producció bruta (B): 
 

Kg / any 
FRACCIÓ  

2000 2001 2003 2005 2002 2004 
Residus municipals 1.108.600 1164.620 1.238.280     

(1) 198.006,8   
123.946,5 137.671    

Envasos lleugers (1) 71.536 85.807,2    102.016,8  
Fracció orgànica (1) 598.644 668.671,2     
Rebuig 

Mesurar la qualitat de la gestió dels residus  

PNR= B* (((R-E) + (1-R)*F)/P)  

2006 

(1) 

628.894,8

1.046.110 1.108.600 1.111.670     

Paper 184.004 227.449,2   
Vidre 111.745  

(1): dades extretes d’una estimació de la composició de la brossa de deixalles 
 

 
Producció objectiu ( R ):  

Fracció 2003 (tant per u) 2006 (tant per u) 
Residus municipals 0,57 0,69 
Paper 0,6 0,75 
Vidre 0,6 

0,40 

0,75 
Envasos lleugers 0,25 0,15 
Fracció orgànica 0,55 
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Fracció reciclada (E): 

% 
FRACCIÓ 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Fracció reciclada residus municipals 5,64 7,52 10,22     
Fracció valoritzada de paper 15,7 17,7  23,8    
Fracció valoritzada de vidre 25,6 18,5 32,5     
Fracció valoritzada d’envasos 7,0 18,6 27,2     
Fracció valoritzada m.org 0 0 0     

 
Fracció de lliure tractament (%) (1-R):municipals: 43 

Fracció 2003 (tant per u) 2006 (tant per u) 
Residus municipals 0,43 0,31 
Paper 0,4 0,25 
Vidre 0,4 0,25 
Envasos lleugers 0,85 0,75 
Fracció orgànica 0,60 0,45 

 
Fracció no recuperada (%)(F): 

% 
FRACCIÓ 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Fracció reciclada residus municipals 619,94 620,53 627,86     
Fracció de paper 87,40 88,99 90,10     
Fracció de vidre 43,62 54,85 44,51     
Fracció d’envasos 37,86 33,63 30,13     
Fracció m.org 364,14 375,46 397,07     

 
Població ponderada (P): 

% 
POBLACIÓ 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Població 1644 1675 1684 1830    

 
Fonts d’informació: 
Consell Comarcal, Agència de Residus, Idescat, Ajuntament de Mont-ras 
 
Valor actual de l’indicador: 
 

Producció Neta de Residus (PNR) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
PNR global 619,94 620,53 627,86       
PNR paper 87,40 88,99 90,10       
PNR vidre 43,62 54,85 44,51       
PNR envasos 37,86 33,63 30,13       
PNR m.org. 364,14 375,46 397,07       

 
Tendència desitjable: 
Disminució 
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Periodicitat de càlcul: 

Anual 
 
Objectiu a assolir en l’aplicació del Pla d’acció ambiental 
És desitjable una disminució en la producció de residus sòlids com també garantir les taxes de 
reciclatge i valoració fixades al PGRMC 
 
Accions Concretes  

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.6, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 6.1.1, 6.1.3 
 

Interès per la sostenibilitat: 
 Residus: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 

2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 
 RRNN- 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6  
 Econòmic: 2.1.8, 2.3.3. 

Paisatge-sòls: 2.1.4, 2.1.6, 2.1.9, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5, 5.1.5, 5.1.2, 5.1.3, 
5.1.4. 

 

 Urbanisme:  2.1.9, 2.2.1, 2.3.5. 
 Social:  5.1.2 
 Sensibilització: 2.1.1, 2.2.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 5.1.1, 5.1.2, 

5.13, 5.1.4, 6.1.1, 6.1.3 
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INDICADOR 3: CONSUM NET D’ENERGIA 
 
Unitats de mesura: 

TEP (tones equivalents de petroli)/hab/any 
 

Objecte de l’indicador: 
Avaluar el consum energètic de la població i la proporció en que aquest te naturalesa 
renovable 
 

Descripció: 
Avaluació del consum mitjançant dos termes ponderats: el consum unitari d’energia  (relació 
de les diferents fonts d’energia i la població)i la fracció d’energia renovable utilitzada. Aquest 
indicador permet avaluar la relació entre us d’energies renovables i no renovables. 

CnE= X(1-Y) 
X= (energia elèctrica+ derivats del petroli+ gas)/població de fet ponderada del municipi. 
Y= fracció d’energia renovable utilitzada 
 

Dades de partida:  
 Actualment es disposen de les dades de 2002, degut a que s’han de considerar els consums 

deguts  a mobilitat obligada, que depenen dels resultats del idescat. 
 Consum energètic (2002) = 1.902,47 tep/any 
 Població efectiva: 1684 (any 2002) 
 Y= 45% (hidroelèctrica) 

 
 X= 1,129 TEP/habitant/any 

Fonts d’informació: 
Empreses elèctriques, cens poblacional i proveïdors energètics i auditoria energètica  
 

Valor actual de l’indicador: 
0,6213 
 

Tendència desitjable: 
Disminució 

 
Periodicitat de càlcul: 

Anual 
 
Objectiu a assolir en l’aplicació del Pla d’acció ambiental: 

Disminució del consum d’energia i augment en l’ús d’energies renovables 
 

Accions concretes: 
1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 
3.2.4, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, .3.3.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 6.1.1, 6.1.3, 6.3.4, 6.3.5. 
 

Interès per la sostenibilitat: 
 Atmosfera: 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.2 
 Soroll: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 3.1.4, 3.2.1, 3.3.2 
 Social: 1.2.4, 1.3.1, 5.1.2 
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 Econòmic: 1.1.3, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.3, 3.3.2. 
 Sensibilització: 1.3.1, 1.3.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.3, 3.3.4, 5.1.1, 5.1.2, 

5.1.3, 5.1.4, 6.1.1, 6.1.3, 6.3.4 
 Urbanisme: 3.1.4, 6.3.5. 
 Mobilitat: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 3.2.2, 3.2.3, 6.3.4, 6.3.5. 
 Energies: 1.1.3, 1.2.2, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.2, 

3.2.4. 
 Residus: 3.1.2 
 RRNN – Aigua: 3.1.2, 3.1.4, 3.2.1 
 Benestar: 3.2.2, 3.2.3. 
 Paisatge-sòl: 3.3.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 
 Cultura-educació: 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 6.1.1, 6.1.3 
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INDICADOR 4: DEPENDÈNCIA DE L’AUTOMÒBIL 
 
Unitats de mesura: 

Núm. adimensional (km/km) 
 

Objecte de l’indicador: 
Avaluar de forma senzilla un fenomen tan complex com la mobilitat 
 

Descripció: 
Avaluació mitjançant un indicador el qual, centrat en l’automòbil, expliqui el grau d’ús que se’n 
fa i ho contrasti amb altres sistemes de desplaçament alternatius. 
DdA= (km recorreguts en automòbil/km totals recorreguts)*100 

 
Dades de partida:  
 

 Km Km/dia 
9.293.703 
805.628 

8.064.529 

Distància Total recorreguda a Mont-ras 25.462,2 
Distància Transport públic 2.207,2 
Distància Transport privat automòbil 22.094,6 

 
Fonts d’informació: 

Enquestes als diferents sectors, IDESCAT 
 

Valor actual de l’indicador:  
DdA = 9.293.703 / 8.064.529 = 0,8677 

 
Tendència desitjable: 

Disminució. 
 
Periodicitat de càlcul: 

Un cop cada quatre anys, coincidint amb l’actualització dels valors editats per l’idescat (Institut 
d’estadística de Catalunya), mitjançant enquestes de mobilitat obligada per estudis i treball. 

 
Objectiu a assolir en l’aplicació del Pla d’acció ambiental: 

Disminuir l’ús del vehicle privat, per adequar-ho a criteris de sostenibilitat 

Accions concretes: 
 

1.3.1., 1.3.2, 1.3.3, 3.2.2, 3.2.3, 5.1.1, 5.1.4, 6.1.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4. 
 

Interès per la sostenibilitat: 
 Econòmic: 1.3.1, 1.3.2 
 Social: 1.3.1, 5.1.2 
 Sensibilització: 1.3.1, 1.3.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 6.1.3, 6.3.2, 6.3.4 
 Urbanisme: 6.3.1 
 Atmosfera: 1.3.2, 6.3.2 
 Soroll: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 
 Mobilitat: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 3.2.1, 3.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 
 Energies: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3., 3.2.2 
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 Benestar: 3.2.2, 3.2.3, 6.3.1, 6.3.3 
 Paisatge: 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 6.3.1 
 Cultural-educació: 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 6.1.3. 
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INDICADOR 5: SÒLS DE SOSTENIBILITAT GARANTIDA 
 
Unitats de mesura: 

% de sòl 
 
Objecte de l’indicador: 

Avaluar el sòl que presenta característiques que es consideren pròpies de sòls reconeguts pel 
seu valor agrícola, forestal, ramader, paisatgístic o natural 

 
Descripció: 

L’objectiu és catalogar el sòl que s’ajusta als següents condicionats: Manté la qualificació de 
no urbanitzable, acull ecosistemes naturals, espais forestals o d’estructuració típicament rural, 
no permet més activitats que les derivades de les pràctiques agrícoles, forestals i ramaderes 
no intensives i tampoc contempla la implantació d’activitats que comportin volums edificats i 
modificacions substancials de la coberta vegetal i paral·lelament es comptarà el nombre 
d’àrees en les que es distribueixen els sòls que no s’ajusten a les condicions abans 
esmentades. 

SSG= (Sup. ajustable als condicionants establerts/sup. total del municipi)*100 
 
Dades de partida:  

 Superfície PEIN Gavarres i PEIN de Castell Cap Roig inclosos a Mont-ras: 524,4 Ha 
 Superfície municipi: 1.230 ha 

 
Fonts d’informació: 

Consell Comarcal del Baix Empordà. 
 
Valor actual de l’indicador: 

SSG = ( 524,4 / 1.230 )*100= 42,63 % 
 
Tendència desitjable: 

Augment i manteniment 
 
Periodicitat de càlcul: 

Anual 
 
Objectiu a assolir en l’aplicació del Pla d’acció ambiental: 

Augment i manteniment de la superfície del sòls de sostenibilitat garantida, donant especial 
interès a evitar la disminució 

 
Accions concretes 

2.1.4, 4.1.12, 5.1.5, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 
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Interès per la sostenibilitat: 

 RRNN-Aigua: 4.1.12  
 Sensibilització: 5.1.5 
 Paisatge-sòl: 2.1.4, 5.1.5, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3  
 Urbanisme: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 
 Mobilitat: 5.3.3 
 Residus: 2.1.4 
 Cultural-educació: 5.1.5 
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INDICADOR 6: DIVERSITAT BIOESTRUCTURAL 
 
Unitats de mesura: 
 Diversitat bioestructural 
 
Objecte de l’indicador: 

Es pretén utilitzar les espècies testimoni –bioindicadores- a fi i a efecte de conèixer la qualitat 
general dels ecosistemes –i conseqüentment també del territori-. 

 
Descripció: 

Aquest bioindicador ens donarà una mesura relativa de la biodiversitat de l’àrea que avaluï, 
de forma que avalua principalment la diversitat dels hàbitats de la zona i el nombre d’espècies 
que els representen, essent doncs un valor que mitjançant una comparativa al llarg del temps 
ens donarà una referència de l’estat de conservació dels ecosistemes naturals del terme 
municipal de mont-ras. 

 
Dades de partida: 

Diversitat bioestructural= Núm d’espècies localitzades    +     Núm d’hàbitats representats 
             Núm d’espècies relacionades Núm total d’hàbitats 

 
Fonts d’informació: 

Diputació de Girona, Ajuntament, Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 
Valor actual de l’indicador:  

 
Diversitat bioestructural=  10    +      6    =  0,98 
              18           14 

Tendència desitjable: 
Manteniment del valor actual de l’indicador, una disminució d’aquest indicador representaria la      
pèrdua d’algun hàbitat o alguna espècie indicadora. Control anual de la diversitat bioestructural. 

 
Periodicitat de càlcul: 

  Anual 
 
Objectiu a assolir en l’aplicació del Pla d’acció ambiental: 

Manteniment de la biodiversitat i els nivells d’estructuració dels ecosistemes que actualment es     
troben representats a mont-ras. 

 
Accions concretes: 

5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4., 5.3.5., 5.3.6., 5.3.7., 5.3.8., 5.3.9., 5.3.10., 5.3.11., 5.3.12., 4.1.1., 
4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9., 4.1.10., 4.1.11., 4.1.12., 4.1.13., 
4.1.14., 4.1.15., 4.1.16., 2.2.1.,1.2.1, 1.1.2., 3.3.2., 6.1.1. 
 

Interès per la sostenibilitat: 
 RRNN-Aigua: garantir la sostenibilitat del recurs aigua i el manteniment dels ecosistemes > 

4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9., 4.1.10., 4.1.11., 4.1.12., 

4.1.13., 4.1.14., 4.1.15., 4.1.16. 
 Social: millora en la societat> 4.1.6., 4.1.8., 4.1.9., 4.1.14., 2.2.1.,1.2.1., 1.1.2. 
 Urbanisme: millora en els edificis i espais urbans>  3.3.2., 5.1.8., 6.1.1. 
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INDICADOR 7: NIVELLS ACÚSTICS EN ZONES URBANES 
 
Unitat de mesura: 

dBA 
 
Objecte de l’indicador: 

Mesurar els nivells acústics al territori urbà en moments i espais determinats per determinar 
possibles incompliments legals o superació de la capacitat de càrrega del medi 

Descripció: 
 

Avaluació dels nivells d’intensitat sònica dins els territoris municipals de Mont-ras, 
puntualment en l’espai i en el temps, ja sia com a registres punta o com a mitjana estadística. 
Aquesta valoració estarà condicionada a la territorialitat i a les normatives al respecte, 
prioritzant les europees. Normativa aplicable: ordenança tipus de la Generalitat de Catalunya 
de la Llei de Protecció contra la contaminació acústica (DOGC 3675). Selecció dels punts de 
mesura a través de l’estudi previ elaborat en aquest PALS. 

 
Dades de partida: 

Límits Normatius: 

 
 

dia nit Punts 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007

78,3        

77,9     60    

Es troba al carrer 11 de Setembre del nucli històric, 
concretament a l'alçada del número 12. 

62,6        49,5  

Es troba a la carretera C-31 al seu pas pel centre 
històric de Mont-ras, a on rep el nom d'Avinguda de 
Catalunya, concretament a l’alçada del Camí Fondo a 
la vorera dreta en direcció a Palamós 

60  

Es troba a la mateixa localització del punt anterior (3), 
però a la vorera esquerra  

Nota: Enregistrament dels valors més desfavorables. 
 
Fonts d’informació: 

Ajuntament, Consell Comarcal, DGQA 
 
Valor actual de l’indicador: 
 

dia nit Punts 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007
Es troba a la carretera C-31 al seu pas pel centre 
històric de Mont-ras, a on rep el nom d'Avinguda de 
Catalunya, concretament a l’alçada del Camí Fondo a 
la vorera dreta en direcció a Palamós 

78,3     60     

Es troba a la mateixa localització del punt anterior (3), 
però a la vorera esquerra 

77,9     60     

Es troba al carrer 11 de Setembre del nucli històric, 62,6     49,5     
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concretament a l'alçada del número 12. 

 
Tendència desitjable: 

Disminució dels paràmetres de dBA i remediació de la superació de límits 

Periodicitat de càlcul: 
 

Anual 
 
Objectiu a assolir en l’aplicació del Pla d’acció ambiental: 

Disminució dels nivells acústics , garantint el límits establerts per la DGQA pel que fa a soroll, i 
intentant minimitzar el més possible el soroll innecessari 

 
Accions concretes 

1.1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 3.2.2, 3.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4 
 
Interès per la sostenibilitat: 

 Econòmic: 1.3.1, 1.3.3 
 Paisatge-sòl: 6.3.1 
 Urbanisme: 6.3.1 
 Soroll: 1.1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 
 Mobilitat: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 3.2.2, 3.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4 
 Atmosfera: 1.3.2, 6.3.2  
 Social: 1.1.2, 1.3.1 
 Benestar: 3.2.2, 3.2.3, 6.3.1 
 Sensibilització: 1.3.1, 1.3.2, 6.3.2, 6.3.4 
 Energies: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 3.2.2 
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INDICADOR 8: ESPAI VIARI DESTINAT A VIANANT I BICICLETES 
 
Unitat de mesura: 

m2 i m / Km2 

 
Objecte de l’indicador: 

Mesurar la superfície de la ciutat destinada a l’ús dels vianants i de les bicicletes respectivament 
 
Descripció: 

Avaluació del percentatge de la superfície del municipi, destinada i potenciada per al 
desplaçament a peu i a bicicleta, en números absoluts i/o en proporció del total del sòl urbà. 

EVVB= (espai dedicat a vianants (1) o espai dedicat a bicicletes (2))/superfície total del 
municipi susceptible de poder ser dedicada a aquest us, 
(1) en m2  
(2) en m lineals. 

 
Dades de partida:  

 Superfície del municipi: 1.230 ha = 12,3 km 2 
 Espai específic (xarxa viària) dedicat a vianants: 0 m2 
 Espai dedicat a bicicletes: 0 m  

 
Fonts d’informació: 

Ajuntament 
 
Valor actual de l’indicador: 

EVV = 0 / 1.230 ha = 0 m2 vianants/ Ha de municipi 

EVB = 0 / 1.230 ha = 0 m carril bicicleta / Ha municipi 
Tendència desitjable: 

Augment 
 
Periodicitat de càlcul: 

Anual 
 
Objectiu a assolir en l’aplicació del Pla d’acció ambiental: 

Augment de l’espai viari destinat a bicicletes i vianants 
 
Accions concretes 

1.3.2, 1.3.3, 6.3.4, 6.3.5 
 
Interès per la sostenibilitat: 

 Sensibilització: 1.3.2, 6.3.4  
 Urbanisme: 6.3.5  
 Atmosfera: 1.3.2 
 Soroll: 1.3.2, 1.3.3  
 Mobilitat: 1.3.2, 1.3.3, 6.3.4, 6.3.5 
 Energies: 1.3.2, 1.3.3 
 Econòmic: 1.3.3  
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INDICADOR 9: VALORITZACIÓ DE RESIDUS INDUSTRIALS 
 
Unitat de mesura: 

% de valorització 
 
Objecte de l’indicador: 

Mesurar l’evolució de la quantitat de residus generats per les indústries 
 
Descripció: 

Avaluació de la valorització de residus per part de les indústries, en pes i per unitat de temps, 
en relació amb la producció total de residus de les empreses  

VRI= (Residus industrials Valoritzats/ residus industrials amb gestió no municipal)*100 
 
Dades de partida: 

 Es disposen dades de 2001, perquè les corresponent al 2002 i 2003, encara no han estat 
tramitades des de l’Agència de Residus de Catalunya cap al Consell Comarcal del Baix 
Empordà. 

 Residus industrials produïts: 358  t/any 
 Residus valoritzats: 33 t/any 

 
Fonts d’informació: 

Ajuntament, Servei d’Informació i Gestió del Medi Ambient (SIGMA), Agència de Residus 
 
Valor actual de l’indicador: 

 

2004  2000 2001 2002 2003 2005 

Residus Industrial Produïts (Tn) 104 358     
Residus Industrial Valoritzats (Tn) 72 33  

 
   

% valorització 69,23 9,22    
 

Tendència desitjable: 
Augment 

 
Periodicitat de càlcul: 

Anual 
 
Objectiu a assolir en l’aplicació del Pla d’acció ambiental: 

Augment  de la valorització de residus industrials, complint els requisits fixats per la Agència 
de Residus tant pel que fa a valorització correcta com en volum d’aquesta valorització. 

 
Accions concretes 
2.1.3, 2.1.5 
 
Interès per la sostenibilitat: 

 Residus: 2.1.3, 2.1.5 
 Sensibilització: 2.1.3 
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INDICADOR 10: ASSOCIACIONISME AMBIENTAL ACTIU AL  MUNICIPI 
 
Unitat de mesura: 

nombre d’associacions actives al municipi 
 
Objecte de l’indicador: 
Avaluar el nombre d’associacions amb activitat dins del municipi. 
 
Descripció: 

L’indicador registra el nombre d’associacions actives al municipi, podent-se ampliar amb 
dades corresponents a nombre de socis. 
AAM= nombre d’associacions actives 

 
Dades de partida: 

 7 associacions amb activitats de caràcter ambiental 
Ass. Ateneu Marieta 
Ass. Caçadors el Faisà 
Ass. Cultural i Recreativa Mont-ras 
Ass. Pares Alumnes Col·legi Torres Jonama 
Club esportiu Mont-ras 
Club de Tenis Costa Brava Mont-ras 
Germandat Donadors de Sang 
 

Fonts d’informació: 
Ajuntament,  
 
Valor actual de l’indicador: 
AAMM = 7 associacions 
 
Tendència desitjable: 
Augment (malgrat que s’hauria de valorar el possible creixement del número d’associacions) 
 
Periodicitat de càlcul: 

Anual 
 
Objectiu a assolir en l’aplicació del Pla d’acció ambiental: 
Augment de les associacions de caràcter ambientals al municipi i de la participació ciutadana 
 
Accions concretes 

6.3.7, 6.3.8, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10 
 
Interès per la sostenibilitat: 

 Social: 6.3.7, 6.3.8, 7.2.10, 7.2.8, 7.2.9 
 Benestar: 6.3.7, 6.3.8, 7.2.10 
 Econòmics: 7.2.10, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.9 
 Culturals: 6.3.7, 6.3.8 
 Noves Tecnologies: 7.2.7 
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INDICADOR 11: ASSIMILACIÓ DE RESIDUS AGRÍCOLES I RAMADERS 
 
Unitat de mesura: 

Tn residu agrícola / Ha agrícola /any 
 
Objecte de l’indicador: 
Mesurar l’evolució de la quantitat de residus generats per la ramaderia i l’agricultura (valorats com a 
Tn residu de nitrogen) susceptible de ser aplicat en terrenys agrícoles de Mont-ras respecte la 
superfície agrària existent. 
 
Descripció: 
Avaluació de la generació de residus, en pes i per unitat de temps,  

ARAR: Quantitat anual de residus agrícoles de Mont-ras (Tn N) / Superfície agrària de 
Mont-ras 

 
Observacions: Per poder calcular de forma correcte l’indicador caldria que al numerador 
(Quantitat anual de residus agrícoles de Mont-ras) s’incorporessin les aportacions de 
dejeccions ramaderes que provenen d’altres contrades (a partir de dades de l’Agència de 
residus de Catalunya) 

 
Dades de partida: 

 Producció de residus ramaders: 29,32  t N/any 
 Superfície agrícola del municipi: 264,88 Ha 

 
Fonts d’informació: 
Ajuntament, Agència de Residus 
 
Valor actual de l’indicador: 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007
PRAR: Tn residu agrícola (N)/Ha agrícola/any 0,1107      
Tn residus agrícola (N)/any 29,32      
Ha agrícola 264,88      

 
 

Tendència desitjable: 
Disminució 
 
Periodicitat de càlcul: 

Anual 
 
Objectiu a assolir en l’aplicació del Pla d’acció ambiental: 
Disminució de la producció de residus agrícoles i ramaders i increment de la capacitat d’assimilació 
d’aquests pels terrenys agrícoles de Mont-ras. 
 
Accions concretes 
2.1.8, 2.1.7, 2.3.6,  4.1.3, 5.2.2., 5.3.8, 2.2.1, 2.2.2, 5.3.11, 7.2.1 
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Interès per la sostenibilitat: 
 RRNN-Aigua: 2.2.1, 2.2.2, 2.3.6, 4.1.3, 5.2.2, 7.2.1  
 Sensibilització: 2.1.7, 2.1.8, 2.3.6, 5.2.2, 7.2.1  
 Paisatge-sòl: 2.2.1, 2.2.2, 5.2.2, 5.3.11, 5.3.8, 7.2.1  
 Residus: 2.1.7, 2.1.8, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.6, 5.2.2, 7.2.1 
 Aigües residuals: 5.2.2, 7.2.1 
 Atmosfera: 5.2.2 
 Econòmic: 5.3.8, 7.2.1 
 Urbanisme: 5.3.8, 5.3.11 
 Energies: 2.2.2, 5.2.2 

sm, sistemas medioambientales, SL  181 



PALS de Les Preses  Document III: Pla d’Acció 

INDICADOR 12: IMPLICACIÓ DE L’AJUNTAMENT EN TASQUES DE SOSTENIBILITAT 
 
Unitat de mesura: 

% de pressupost dedicat a tasques de sostenibilitat (en especial en aspectes d’implicació i 
benefici directe sobre el medi ambient) 

 
Objecte de l’indicador: 
Mesurar l’evolució de la despesa pública en tasques de solidaritat cap a la sostenibilitat 
 
Descripció: 

Avaluació del percentatge del pressupost municipal que es destina a cooperació pel 
desenvolupament i mediambient respecte el total de pressupost consistorial 

IATS = ( Pressupost dedicat a tasques de sostenibilitat (mediambient) / Pressupost Total ) x 100 
 
Dades de partida: 

 Pressupost dedicat a tasques de sostenibilitat (mediambient): 184.169 € 
 Pressupost Total: 1.643.488 € (incorporant despesa d’economia i gestió) 

Fonts d’informació: 
 

Ajuntament 
 
Valor actual de l’indicador: 
 
 2002 2004 

1.643.488  

IATS: % implicació sostenibilitat 11,21    
 

2003 2005 2006 2007
pressupost dedicat a sostenibilitat (mediambient) 174.613 184.169     

pressupost total 1.582.256    

11,04  

Tendència desitjable: 
Augment 
 
Periodicitat de càlcul: 

Anual 
 
Objectiu a assolir en l’aplicació del Pla d’acció ambiental: 

Es desitjable un augment en la despesa que l’ajuntament destina a tasques de sostenibilitat 
incloent indirectament el medi ambient, no hi ha un límit pel que fa a aquesta despesa, 
sempre que no repercuteixi en altres camps claus pel desenvolupament sostenible del 
municipi. 

 
Accions concretes: 
Totes les accions on s’impliqui l’Ajuntament, de forma directe o indirecte, tenen incidència sobre el 
càlcul d’aquest indicador 
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INDICADOR 13: PRODUCCIÓ DE RESIDUS INDUSTRIALS 
 
Unitat de mesura: 

t/any 
 
Objecte de l’indicador: 

Mesurar l’evolució de la quantitat de residus generats per la indústria 
 
Descripció: 

Avaluació de la generació de residus, en pes i per unitat de temps, pel que fa a les indústries, 
comptant tant els residus especials, com els no especials.  

Dades de partida: 
 

358  t/any per a l’any 2002 
 
Fonts d’informació: 

Ajuntament, Agència de Residus de Catalunya. 

Valor actual de l’indicador: 
 

 
Any. 200 2002 2003 42003 2005 
Producció RI (tn/any) 104  358   

 
Tendència desitjable: 

Disminució 
 
Periodicitat de càlcul: 

Anual 

Objectiu a assolir en l’aplicació del Pla d’acció ambiental: 
 

Es desitjable una disminució en la producció de residus industrials i una correcta valorització 
contemplada pel programa de gestió de residus industrials 

 
Accions concretes 

2.1.5 
 
Interès per la sostenibilitat: 

 Residus: 2.1.5 
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INDICADOR 14: QUALITAT DE L’AIGUA ASOCIADA AL CONSUM 
 
Unitats de mesura: 

mg/l  
 
Objecte de l’indicador: 

Avaluar la qualitat de les aigües d’abastaments 
 
Descripció: 

L’objectiu es mesurar la qualitat de les aigües destinades a consum, mitjançant el 
coneixement de les concentracions de diverses substàncies químiques que condicionen la 
qualitat. Les substàncies a considerar són: Nitrats, Clor residual, sulfats i clorurs. 

 
Dades de partida: 

 Valor mig analític Nitrats ( Any 2002):  38,5 mg / l Rang legal: no superior a 50 mg/l 
 Valor mig analític clor residual ( Any 2002 ): 0,678 mg /l  Rang recomanable: 0,2-0,6 mg/l  
 

 Valor mig analític sulfats - freàtic Aubi. ( Any 2002 ): 138 mg /l  C.M.A.  
Nota:
 

Valor mig analític clorurs - freàtic Aubi. ( Any 2002 ): 214 mg /l  no hi ha límit legal 
(1) = 250 mg/l

(1) C.M.A.= Concentració Màxima Admissible 

Fonts d’informació: 
Ajuntament, ACA, CAPSA. 

 
Valor actual de l’indicador:  

 
Paràmetre 2001 2002 2004 2003 2005 Límit 
Nitrats - 38,5    50 mg/l 
Clor Residual - 0,678    0,2 a 0,6 mg/l
Clorurs 176,5 214    - 
Sulfats 98 138    250 mg/l 

 
Tendència desitjable: 

Disminució dels resultats analítics dels paràmetres valorats (sempre per sota dels nivells 
legislats), com també nivells de clor residual dins els rangs recomanats per la OMS i nivells de 
nitrats en disminució. 

 
Periodicitat de càlcul: 

Anual. 
 
Objectiu a assolir en l’aplicació del Pla d’acció ambiental: 

L’objectiu és garantir la qualitat de les aigües associades al consum, mesurada segons la 
concentració de determinades substàncies, tot mantenint i millorar els límits establerts per la 
legislació d’aplicació. 
 

Accions concretes: 
4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9., 4.1.10., 4.1.11., 4.1.12.,  
4.1.13., 4.1.14., 4.1.15., 4.1.16. 
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Interès per la sostenibilitat: 

 RRNN-Aigua: 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9., 4.1.10., 4.1.11., 
4.1.12., 4.1.13., 4.1.14., 4.1.15., 4.1.16. 
 Social: 4.1.6., 4.1.8., 4.1.9., 4.1.14. 
 Urbanisme: 4.1.8., 4.1.9., 4.1.10., 4.1.12., 4.1.13. 
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INDICADOR 15: RATI DE RESIDUS PER CÀPITA 
 
Unitat de mesura: 

Kg residu/habitant/any 

 
Objecte de l’indicador: 

Mesurar la capacitat de generació de residus per càpita per tal d’avaluar la correcta consciència 
ambiental dels ciutadans i l’aprofitament dels recursos vers el seu malbaratament. 

 
Descripció: 

Determinar la quantitat de residus que cada ciutadà genera, tenint en conte només els valors de 
RSU (Residus Sòlids Urbans), no pas altres residus generats al municipi com els industrials, els 
ramaders o els de runes. Aquests residus quantificaran els que s’hagin recollit als contenidors de 
residus generals, els de recollida selectiva, .els de medicaments  i els recollits a través de 
deixalleria. 
 
RRC = Residus generats anualment [ RSU + recollida selectiva + deixalleria + 
medicaments ] / habitants de Mont-ras. 

 
Dades de partida: 

 Residus generats (any 2002): 
o RSU: 1.111,67 Tn/any 
o Residus Recollida Selectiva (paper + vidre + envasos): 126,61 Tn/any 
o Residus deixalleria: 4,26 Tn/any 
o Residus medicaments: 0 Tn/any 

 Habitants (any 2002): 1684 
 
Fonts d’informació: 

Ajuntament, Agència de Residus de Catalunya 
 
Valor actual de l’indicador: 

 
 2001 2.002 2003 

RSU - brossa general 1111,67 

126,61  

1684   

1,90951 2,02151 0,0051 

 

2004 2005 2006 2007 
1.077      

Residus recollits selectivament (paper, 
envasos, vidre) 

87,49     

Residus deixalleria 2,81 4,26 3,40     

Residus medicaments 0,07 0      

habitants de Mont-ras 1675 1830   

RRC (Kg/hab/any) 696,97 737,85 1,86     
RRC (Kg/hab/dia)     

Tendència desitjable: 
Disminució del rati 

 
Periodicitat de càlcul: 

Anual 
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Objectiu a assolir en l’aplicació del Pla d’Acció ambiental: 
No es pot definir un paràmetre o valor concret de referència. 

 
Accions concretes: 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 6.2.1, 7.1.1 

Interès per la sostenibilitat: 
 

 Residus: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 6.2.1, 7.1.1 
 Soroll: 7.1.1 
 Aigües Residuals: 7.1.1 
 RRNN-Aigua: 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 7.1.1 
 Social: 6.2.1 
 Econòmic: 2.1.2 
 Sensibilització: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.3.1, 2.3.2, 6.2.1 
 Paisatge-Sòl: 2.2.2, 2.3.1 
 Urbanisme: 7.1.1 
 Energies: 2.2.2, 7.1.1 
 Noves Tecnologies: 6.2.1 
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INDICADOR 16: TAXA D’ATUR 
 
Unitat de mesura: 

% del Núm. Aturats / població activa (edats entre 15 i 64 anys) 

 
Objecte de l’indicador: 

Mesurar l’oferta laboral del municipi de mont-ras. 
 
Descripció: 

Determinar la proporció d’aturats respecte diferents fraccions de la població del municipi 
(població activa, població entre 15-64 anys i població entre 20 i 29 anys). 
 
TA = (Núm. Aturats / població activa ) X 100. 

 
Dades de partida: 

 Població activa 2001: 1.676 habitants (de 15 a 64 anys) 
POBLACIÓ ACTIVA (15 A 64 ANYS) 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 
593 --- --- --- --- 746 

 
POBLACIÓ ATURADA 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
79 82 56 49 48 44 34 42 

 
Fonts d’informació: 

Ajuntament / Institut d’Estadística de Catalunya 

Valor actual de l’indicador: 
 

 
TA (TAXA D’ATUR) % 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 
13,3 --- --- --- --- 5,8 

 
Tendència desitjable: 

Disminució, per tal d’assolir la plena ocupació dels ciutadans del municipi. 
 
Periodicitat de càlcul: 

Anual, en funció de la disponibilitat de les dades facilitades per l’Idescat. 
 
Objectiu a assolir en l’aplicació del Pla d’Acció ambiental: 

El valor mínim del 0 %, per tal d’assegurar la millora de la qualitat de vida dels montrasencs i 
permetre aconseguir un dels drets bàsics constitucionals com és el de l’obtenció d’una feina 
digna. 

 
Accions concretes: 
 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.2.4., 7.2.5., 7.2.6., 7.2.7., 7.2.8., 7.2.9., 7.2.10, 6.3.8., 6.3.11. 
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Interès per la sostenibilitat: 

 Mobilitat: 6.3.11. 
 Econòmic: 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.2.4., 7.2.5., 7.2.6., 7.2.7., 7.2.8., 7.2.9., 7.2.10., 6.3.8. 
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INDICADOR 17: NIVELL DE RECOLLIDA SELECTIVA 
 
Unitat de mesura: 

% del nivell de residus recollits selectivament  
(Quantitat de residus recollits selectivament / Quantitat de residus totals – RSU) * 100 

 
Objecte de l’indicador: 

Conèixer el nivell de segregació de residus del municipi de Mont-ras, que permeti conèixer el 
nivell de reaprofitament de matèries. 

 
Descripció: 

Determinar la proporció de residus recollits selectivament mitjançant contenidors de recollida 
selectiva, respecte el total de residus sòlids urbans (RSU) del municipi de Mont-ras. 

NRS = (Residus Recollits Selectivament/Residus Sòlids Urbans Totals) X 100 

Dades de partida: 

 

 

 RSU: 1111,67 Tn 
 Residus recollits selectivament (contenidors de paper/vidre, envasos + deixalleria): 130,87 Tn 

Fonts d’informació: 
 

Ajuntament / Institut d’Estadística de Catalunya 
 
Valor actual de l’indicador: 

 
 2001 2.002 2003 2004 2005 2006 2007 

 

RSU - brossa general 1.077 1111,67      

Residus rec. selectivament (paper, 
envasos, vidre) 

87,49 126,61      

Residus deixalleria 2,81 4,26 3,40     

NRS (Kg Selectivament/Residus 
Totals) 

8,38 11,77      

Tendència desitjable: 
Incremental: implica una major segregació de residus i una major potencialitat d’estalvi de 
matèries. 

 
Periodicitat de càlcul: 

Anual, aprofitant les dades emeses per l’Agència de Residus de Catalunya o bé del Consell 
Comarcal del Baix Empordà. 

 
Objectiu a assolir en l’aplicació del Pla d’Acció ambiental: 

Límit de 100 %, malgrat aquest és un llindar utòpic perquè sempre es considera que existiran 
residus que no podran ser valoritzats (amb la tecnologia actual). Aquest indicador caldria que a 
més lligat, necessàriament, a un descens del rati de residus per càpita de Mont-ras. 

Accions concretes: 
 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.6, 
6.2.1 
 
Interès per la sostenibilitat: 
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 Residus: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 
 Econòmic: 2.1.2 
 Culturals-Educació: 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.6 
 Paisatge-Sòl: 2.1.9, 2.3.1, 2.3.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.6 
 Mobilitat: 2.1.9 
 Noves Tecnologies: 6.2.1 
 Sensibilització: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 5.1.1, 5.1.6, 

5.1.3, 5.1.2, 6.2.1 
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INDICADOR 18: NIVELL DE SATISFACCIÓ SOBRE LA SOSTENIBILITAT AL MUNICIPI 
 
Unitat de mesura: 

Número adimensional, mitjana de les diferents respostes de diferents ciutadans. 

 
Objecte de l’indicador: 

Conèixer el nivell d’acceptació de la sostenibilitat al municipi, dins de l’àmbit de diferents vectors i 
temàtiques, de acara a replantejar algun dels punts del Pla estratègic del Pla d’Acció Local per a 
la Sostenibilitat. 

 
Descripció: 

Realitzar una enquesta anual als vilatans (un mínim de 50 persones distribuïts de forma 
aleatòria) sobre diferents punts i temàtiques referents a sostenibilitat (Residus, Aigües, 
Habitatge, Educació, Nivell Econòmic, ... Les preguntes seran valorables de 1 a 10, on 10 és la 
situació més favorable per a la sostenibilitat. 
Per a cada pregunta: 

NSSM per vector = Σ notes rebudes / Σ enquestats 
Per a totes les preguntes: 

NSSM global = Σ (Σ notes rebudes )i / Σ enquestats / Σ preguntes 
a on i és el número de preguntes 

 
Dades de partida: 

 a determinar i elaborar l’acció. 
 
Fonts d’informació: 

Ajuntament  
 
Valor actual de l’indicador: 

 
 2005 2007 2009 

   

 

2004 2006 2008 2010 

NSSM     

Tendència desitjable: 
Incremental (sempre i quan es facin preguntes de caire positiu, en el que la valoració alta sigui 
correspongui a una valoració positiva per a la sostenibilitat). 

 
Periodicitat de càlcul: 

Anual, aprofitant la realització de l’enquesta. 
 
Objectiu a assolir en l’aplicació del Pla d’Acció ambiental: 

Objectiu màxim = 10. 
 
Accions concretes: 
Totes les accions, en major o menor mesura, poden tenir una incidència sobre aquest indicador. 
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