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INTRODUCCIÓ 
 
 
A continuació presentem la diagnosi de Mont-ras. En aquesta diagnosi es fa un anàlisi del document descriptiu de la situació de l’àmbit 
municipal. Aquesta fase consisteix en la valoració tècnica dels elements aportats en el document I i per tant, tindrà per principals objectius: 

1.- Determinació dels elements de millora (punts febles) a partir de les mancances detectades 
2.- Identificació dels factors favorables (punts forts) de cara a l’assoliment de la sostenibilitat 
3.- Delimitació de les amenaces que poden comprometre l’assoliment de la sostenibilitat dins del municipi. 
4.- Selecció de les fortaleses que, aprofitades convenientment, poden ajudar a l’assoliment de la sostenibilitat dins del municipi. 

 
Un cop identificats aquests aspectes es podra planificar i estructura correctament les accions de millora a proposar en el Pla d’Acció Local. 
 
Un esquema general d’aquest procés és el que a continuació es presenta: 
 
 

TTootteess  lleess  AAmmeennaacceess,,  DDeeffiicciièènncciieess,,  FFoorrttaalleesseess  ii  OOppoorrttuunniittaattss  
ppooddeenn  ddeerriivvaarr  eenn  AAcccciioonnss  ((jjaa  ssiigguuii  rreessoolluuttiivveess  oo  mmiilllloorraattiivveess  

Tota Amenaça pot derivar en una Deficiència 
Tota Fortalesa deriva en una Oportunitat 

De la valoració tècnica i participaciva de la realitat del municipi esdetecten un seguit d’elements característics del municipi

Matrius DAFO: Deficiències, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats 

Diagnosi: del gr. diagnosi 'discerniment, examen, decisió' 
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HIDROLOGIA 
 
En aquest punt s’analitza l’arrelament dels 
diferents aspectes de qualitat i quantitat de les 
aigües subterrànies i superficials, analitzant el 
recurs aigua com un dels elements necessaris 
de preservar de cara a la sostenibilitat del 
municipi. 
 
 

Indicis d’estabilització dels consums d’aigua de Mont-ras. 
 
Si analitzem l’evolució del consum global facturat del municipi de Mont-ras a partir de les 
dades de l’ACA, s’observa com: 
 

Evolució dels consums facturats d’aigua a Mont-ras 
Any 1995 1996 1997 1998 1999 
Consum 113.067 114.565 117.888 118.147 116.547 
Font: Agència Catalana de l’Aigua 
 
S’observa com el valor de 1999 marca una clara disminució, que, malgrat no poder ser 
imputable a una disminució real del consum (degut a que pot haver implicat un increment de 
consum d’aigua no facturat a partir de pous il·legals), pot ser interpretable com una 
tendència positiva a potenciar o, si més no, a ser objecte d’investigació i anàlisi. 
 

Manca de control de la qualitat de les aigües subterrànies i 
superficials que crea incertesa sobre la correcta gestió d’aquest. 
 
L’Agència catalana de l’Aigua no disposa de cap punt de control de qualitat de les aigües 
superficials (rieres de l’Aubí, Torrentbó i Mas-Solei) a la zona de Mont-ras ni tampoc realitza 
un control de qualitat efectiu de les aigües subterrànies de la zona (aqüífer de la riera de 
l’Aubí i aqüífer de la Fosa de Palafrugell). 
 
A nivell de qualitat de les aigües subterrànies només es disposen alguns valors referents al 
freàtic de Mont-ras, a partir de les mesures realitzades a l’aqüífer de Palafrugell, fet que 
provoca la incertesa d’interpretació de les dades. 
 
Els dos aqüífers existents a Mont-ras es troben protegits; el concepte d’aqüífer protegit 
implica que tots els titulars d’aprofitament d’aigües estan obligats a constituir-se en 
comunitats d’usuaris i que la Junta d’Aigües examinarà el projecte i es troba regulat a la 
normativa del decret 328/1988, d'11 d'octubre. Per una banda, no s’ha identificat cap 
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comunitat d’usuaris de la zona de Mont-ras (fet que provoca un incompliment legal), ni 
tampoc l’emissió d’informes preceptius a elaborar la mateixa comunitat d’usuaris a entregar 
a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 

Disminució general de la qualitat de les aigües subterrànies durant 
els últims anys que provoca riscos per a futurs aprofitaments de 
consum 
 
A partir dels valors analítics d’aigües subterrànies corresponents al mostreig de l’aqüífer de 
Palamós (compartit amb Mont-ras), es detecta com per als paràmetres de sulfats, 
conductivitat, sodi i clorurs, s’ha produït un increment dels valors mitjos anuals durant els 
últims dos anys (amb creixements de fins el 30%), fet que provoca una tendència paulatina 
de contaminació, malgrat que els valors es mantenen per sota de la C.M.A. (concentració 
màxima autoritzada). 
 
En canvi, cal destacar com el paràmetre de nitrats (identificador de contaminacions 
orgàniques per foses sèptiques i/o activitats agràries i ramaderes) ha patit una davallada 
important des de l’any 1999, amb nivells de reducció del 20%. Igualment, la contaminació 
mitja de l’any 2002 (29 mg/l) es troba bastant llunyà al nivell establert de C.M.A. de 50 mg/l. 
 

Important recurs natural i hídric ubicat a la Pedrera Morena, que 
permet assegurar la autosostenibilitat de subministrament, 
l’aprofitament lúdic i patrimonial i la minimització de riscos 
ambientals. 
 
Actualment, l’Ajuntament de Mont-ras i el Consorci de les gavarres estan duent a terme 
actuacions de restauració, adequació a nous usos i manteniment de la Pedrera Morena. 
 
Aquest important recurs natural provinent d’una antiga font d’aigua potable i una explotació 
de pedrera en profunditat ofereix un valor estratègic força important, ja sigui: 
 

a) des del punt de vista turístic i paisatgístic (degut a la magnitud i bellesa de la zona on 
es troba ubicat), amb la creació d’itineraris llargs (com el de Camí de Fitor) i d’altres 
de petits. 

b) des del punt de vista de riscos potencials, degut a la possibilitat de repostatge dels 
helicòpters de bombers durant incendis que es puguin produir a la zona 

c) des del punt de vista de l’autosuficiència i sostenibilitat d’abastament d’aigua per al 
municipi de Mont-ras. 

 
Del paratge de la Pedrera Morena està prevista la realització d’analítiques d’aigües residuals 
per tal de determinar la idoneïtat dels possibles usos futurs 
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OPORTUNITAT FORTALEÇA 

Utilització de la Pedrera Morena per aprofitament : 
turístic, possibilitat de repostatge d’helicòpters i 

per autosuficiència del poble. 
 

Indicis d’estabilització dels consums d’aigua a 
Mont-ras. 

 
Està en projecte la realització d’analítiques d’aigua 

de la Pedrera Morena 

 
Els dos aqüífers existents es troben regulats i 
protegits a través de la normativa del decret 

328/1988, d’11 Octubre. 
 

Els valors mitjos dels diferents paràmetres de 
contaminació de l’aigua es mantenen dins dels 

marges normatius establerts. 
 

Disminució dels nivells de contaminació per al 
paràmetre de Nitrats. 

 

AMENAÇA DEBILITAT 

Els valors màxims dels diferents elements a l’aigua 
superen els valors màxims admesos. 

 
Certa tendència incremental durant els últims dos 

anys en la contaminació d’aigües per als 
paràmetres de conductivitat, sulfats i sodi. 

 
Increment dels volums facturats d’aigua als 

darrers anys. 
 

L’ACA no disposa de cap punt de control de 
qualitat de les aigües superficials dels municipi. 

 
L’ACA no disposa de cap punt de control de 

qualitat de les aigües subterrànies a Mont-ras. 
 

S’ha produït un lleuger increment dels valors de 
conductivitat, sulfats, sodi i clorurs als darrers 

anys. 
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SISTEMES NATURALS 
 
 
 
En aquest punt s’ha analitzat els aspectes 
generals de flora i fauna presents al terme 
municipal per obtenir una valoració de l’interès 
ecològic, paisatgístic i connectivitat biològica de 
la zona àmbit d’estudi.  
 
 
 
 

Mont-Ras té una part del seu territori inclòs al PEIN de les Gavarres 
i una altra al PEIN de Castell-Cap Roig, i per tant sotmès a la 
normativa d’un espai PEIN. 
 
 
La confluència de dos PEIN al terme municipal de Mont-Ras fa que la varietat i la diversitat 
vegetal i faunística sigui abundant i d’una importància indubtable.  
 
Del PEIN de Castell Cap Roig s’ha elaborat un Pla Especial de Protecció del medi natural i 
del paisatge amb la finalitat de protegir els valors naturals i paisatgístics de l’espai, d’acord 
amb els objectius generals establerts pel Pla d’espais d’interès natural, la Llei 12/1985, 
d’espais naturals, i els que específicament estableix el propi Pla Especial. 
 
Del PEIN  de les Gavarres hi ha un ens creat per a la gestió dels seus espais naturals que 
és el Consorci de les Gavarres. 
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Una primera valoració dels espais compresos dins el terme 
municipal en funció del seu nivell d’interès, dona lloc a la 
catalogació de 3 zones de valor molt alt dins el terme municipal de 
Mont-Ras 
 
a) Zones de valor Molt Alt. 
 
1- Zona marina. S’hi troben les comunitats de fanerògames marines i els fons marins que els 
donen suport.  
 
2- Zona de platja compresa entre Pals i Palamós, i que per tant inclou part del municipi de 
Mont-Ras.  
 
3- Sistema fluvial. Aquesta zona inclouria la riera d’Aubí, la riera de Torrentbó i la riera de 
Canyelles.  
 
b) Zones de valor Alt:  
 
1- Zona forestal del PEIN de Castell-Cap Roig. 
 
2- Zona forestal del PEIN del massís de les Gavarres. 
 
3- Zona agrícola que es troba a la franja limítrofe de l’espai PEIN de Castell-Cap Roig.  
 
4- Pla d’Ermedàs.  
 
5-Puig de Migdia i Puig de’n Gotes.  
 
c) Zones de Valor Mitjà:  
 
1- Bàsicament s’inclouen a aquí les zones de territori rural, dominat primordialment per la 
presència de conreus, granges de ramats, petits boscos i una baixa superfície urbanitzada. 
 
2- Puig SesForques i Puig Gallifa.  
 
d) Zones sense catalogar: Aquesta zona inclou els àmbits de nuclis urbans, on és difícil la 
ubicació estable de comunitats animals protegides o en minva poblacional. 
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Al terme municipal de Mont-Ras s’han trobat hàbitats naturals de la 
flora i de la fauna catalogats a les Directives 92/43/CEE de 21 de 
maig i 97/62/UE i amb possibilitat d’incloure’ls a la Xarxa Natura 
2000. 

 

La Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de 
la fauna i la flora silvestres, i la Directiva posterior, 97/62/UE que modifica i completa alguns 
aspectes dels inclosos a la Directiva 92/43/CEE, pretenen conservar aquests hàbitats amb 
l’objectiu de crear en un futur una xarxa de connectivitat entre ells a nivell europeu, 
anomenada Natura 2000. Aquesta xarxa haurà de garantir el manteniment (o el 
reestabliment) en un estat de conservació favorable dels hàbitats i els hàbitats de les 
espècies en la seva àrea de distribució natural dins el territori de la UE. 

  
Actualment  existeixen dos espais proposats per ser inclosos a la xarxa Natura 2000 que 

abarquen 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 remarcar 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.  

 

L’estat de conservació del PEIN Castell-Cap Roig presenta algunes 
deficiències, i la zona forestal del PEIN de les Gavarres es troba en 
un estadi immadur 
 
Dins el PEIN de Castell-Cap Roig, es constaten zones que es troben intercalades en les 
àmplies zones boscanes, on hi poden aparèixer espais típicament desforestats fruit de la 
degradació de l’hàbitat i del difícil procés de recuperació, d’actuacions d’artigament i 
posterior pasturatge, així com també a vegades de l’acció dels incendis. Es consoliden, 
llavors, les comunitats arbustives, on la garriga i les brolles d’estepes i brucs adquireixen la 
seva màxima significació. 
 
Pel que fa referència a la zona de les illes Formigues es tracta d’una zona que, malgrat que 
es troba molt castigada per pescadors i submarinistes, s’hi troben representades totes les 
comunitats pròpies de la successió batimètrica. 
 
I pel que fa al PEIN  de les Gavarres, la zona “Mas Mortera” se situa en uns terrenys 
forestals molt propers al PEIN. Una elevada edificació d’aquesta zona pot arribar a ser 
incompatible amb la funció de corredor biològic que desenvolupen aquests terrenys. 
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La zona forestal es troba en un estadi immadur, degut fonamentalment a l’explotació forestal 
que ha anat patint la zona des de principis de segle i també pels incendis que hi ha hagut, 
així com a la pressió antròpica que està rebent. Aquesta comunitat forestal està dominada 
bàsicament per sureda i amb menor proporció pineda, i presenta un sotabosc molt abundant 
de màquia i brolla, fet que denota l’estat immadur esmentat. 
 

L’estat de conservació dels espais naturals i rurals a la zona de 
transició entre el massís de les Gavarres i Castell Cap-Roig, es 
considera prou acceptable. 
 
- La zona compresa pel Puig Sesforques, Ermedàs, Puig Pelegrí, el Rodonell i Puig Gallifa, 
la qual inclouria part del municipi de Palafrugell i part de Mont-Ras, es considera que 
presenta un estat de conservació prou acceptable, tot i que es dóna un cert risc d’afectació 
en tot el seu perímetre. 
- L’espai que comprèn la riera de Canyelles, plans de la TorreMirona, Platja de Castell i la 
Serra, la qual inclouria part dels municipis de Palamós, Mont-Ras i Palafrugell, es considera 
que presenta un estat de conservació prou acceptable,. 
- L’espai que es troba entre el Puig de Migdia i Puig de’n Gotes (que actuaria com a 
connector), i pertanyent als municipis de Palafrugell, Mont-Ras i Vall-Llóbrega, és una àrea 
que es troba ubicada entre el PEIN de les Gavarres, les àrees del Puig SesForques i els 
Plans de TorreMirona-riera de Canyelles. Es considera que presenta un estat de 
conservació bo, tot i que cal tenir molt en compte les pressions urbanístiques que pateix 
actualment. 
 
Per un altre banda, la valoració que els montrasencs fan de les zones i paratges verds és 
molt positiva (excel·lent). 
 

Al terme municipal de Mont-Ras hi ha diferents espais que actuen 
com a connectors. 
 
L’any 1999 l’Associació de Naturalistes de Girona va proposar a la Diputació de Girona i la 
Fundació de Territori i Paisatge l’elaboració d’un Catàleg d’Espais d’Interès Natural de la 
Costa Brava. Així, doncs i segons aquest Catàleg (entregat per l’Associació Naturalista de 
Girona a la Diputació de Girona el 20 d’agost de 2002), els possibles connectors i espais 
que es trobarien dins l’àrea d’estudi es representen tot seguit. 
 
a) Connector Puig Roig–Puig de les Pasteres. 
 
b) Connector Puig Sesforques- Ermedàs-Puig Pelegrí- el Rodonell i Puig Gallifa. 
 
c) Connector Riera de Canyelles-plans de la torre mirona-platja de castell i la serra. 
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d) Connector Puig del Migdia-Puig d’en Gotes. 

Els impactes associats als diferents espais naturals del terme 
municipal de Mont-Ras es poden incrementar al llarg del temps si la 
planificació no és adequada. 
 

• 

• 

• 

• 

• 

Conjunt format pel Puig SesForques, Ermedàs, Puig Pelegrí, el Rodonell i Puig 
Gallifa.  

 
Els principals impactes significatius que té aquesta àrea són els següents: 
A l’estrem nord de l’espai i en concret al Puig Ses Forques hi ha un important acúmul de 
deixalles. Aquest espai es veuria afectat per la construcció d’edificacions al perímetre de 
l’espai, com per la construcció de tanques a les finques, i la projecció de variants d’accés a 
poblacions o pel desdoblament de l’actual carretera C-31. 
 

Conjunt format per l’espai de la Riera de Canyelles, Plans de la Torre Mirona, 
Platja de Castell i la Serra. 

 
Els principals impactes significatius que té aquesta és un especial empobriment de les 
comunitats de ribera i caldria controlar els usos que es fan a les seves àrees perimetrals. 
També seria important evitar la pèrdua de sòl agrícola. 
 

Connector Puig del Migdia-Puig de’n Gotes.  
 
Els impactes que caldria prevenir són bàsicament la construcció de futures urbanitzacions, i 
principalment el projecte de desdoblament de la carretera C-31 
 

Massís de les Gavarres. 
 
Els impactes que caldria prevenir són la pressió urbana de la zona “Mas Mortera”. 
 

PEIN Castell-Cap Roig. 
 
Els impactes que caldria prevenir són l’abandonament de les àrees forestals de tot l’espai, i 
la presència de línies elèctriques amb impacte paisatgístic. 
 
Cal esmentar els abocaments de residus incontrolats que es troben a diversos indrets del 
terme municipal de Mont-Ras, com per exemple als voltants de la riera d’Aubí i zones més 
marginades com vorades de camins. Aquests abocaments incontrolats han esdevingut un 
problema d’important consideració al litoral gironí i en concret al litoral del Baix Empordà. 
L’acumulació d’aquestes deixalles provoca efectes negatius des del punt de vista 
paisatgístic i afectacions a la flora i la fauna. Igualment, en aquest PEIN existeix una 
controvèrsia derivada de l’aprovació per a la construcció de quatre cases dins d’aquest. 
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OPORTUNITAT FORTALESA 

 
Espais PEIN del municipi de Mont-Ras  proposats 

per formar part de  la Xarxa Natura 2000 
 

Inclusió d’espècies catalogades a la Directiva 
hàbitats dins els formularis proposats per la Unió 

Europea, com espècies catalogades per a la creació 
de la Xarxa Natura 2000 

 
 Adequació a les Directrius estratègiques per al 
manteniment de les connexions ecològiques i 
paisatgístiques entre els espais protegits  
 

Potencialitats en la recuperació de la riera d’Aubí 
 

Potencialitats de la Pedrera de la Morena (com a 
punt d’interès, lleure, itineraris) 

 

 
Existència de dos espais PEIN: PEIN de les 

Gavarres i PEIN de Castell-Cap Roig 
 

Existència d’un Pla Especial de Protecció del medi 
natural de Castell-Cap Roig 

 
Existència d’ens creats per a la gestió d’espais 

naturals (Consorci de les Gavarres)  
 

Valors paisatgístics de l’espai comprès entre el 
Puig de Migdia i Puig de’n Gotes 

 
Existència d’espais d’alt valor o especial valor 

agrícola 
 

Els montrasencs valoren com a excel·lent la 
qualitat dels espais verds del seu municipi 

 

AMENAÇA DEBILITAT 
 

Possibilitat d’alteració de la funció de connector del 
Puig Migdia i Puig de’n Gotes. 

 
Degradació de la zona agrícola que es troba a la 

franja limítrofe de l’espai PEIN de Castell-Cap Roig.
 

Degradació, principalment dels marges de la riera 
d’Aubí i de trams del Torrentbó. 

 
Usos possibles a les àrees perimetrals de la riera de 
Canyelles, Plans de Torre Mirona, Platja de Castell i 

la Serra, i pèrdua de sòl agrícola 
 

Edificacions al perímetre de l’espai del Puig Ses 
Forques, Ermedàs, Puig Pelegrí, el Rodonell i Puig 

Gallifa, a la vegada també construcció de tanques a 
les finques i projecció de variants d’accés a 
poblacions o pel desdoblament de la C-31 

 
Pèrdua de sòl agrícola 

 

Projecte de desdoblament de la C-31 
 

Pèrdua de connectivitat entre espais naturals per 
infrastructures (C-31).  

 
Risc d’atropellament de fauna salvatge i risc 

d’accidents (porc senglar); manca connectivitat. 
 

Planificació urbanística de la zona “Mas Roqué” i de 
la zona “Mas Mortera” 

 
Risc d’incendi forestal de les masses forestals 

(naturalesa del bosc mediterrani, càrrega excessiva 
de combustible, manca de gestió forestal) 

 
Impacte de les línies elèctriques (paisatgístic, risc 

incendi) 
 

Dins el PEIN de Castell-Cap Roig , es constaten 
zones on hi poden aparèixer espais deforestats 
fruit de la degradació de l’hàbitat. Planificació 

urbanística i controvèrsia derivada de l’aprovació 
per l’edificació de quatre cases a dins del nou 

espai del PEIN delimitat. 
 

Manca de  rendibilitat dels boscos mediterranis: 
manca de gestió forestal. 

 
Empobriment de la comunitat de ribera a la 

voltant de la riera d’Aubí i a la seva 
desembocadura on proliferen els canyissars 

 
Dificultat per a la gestió  dels abocaments 

incontrolats que es troben a diversos indrets del 
terme muncipal de Mont-Ras 

 
Afectació de la població de Posidònia pels 

fondejos d’embarcacions 
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RISCOS NATURALS I TECNOLÒGICS 
 
 
 
 
En aquest punt s’han analitzat els aspectes 
generals dels riscos naturals i tecnològics que 
poden afectar el municipi de Mont-Ras 
 
 
 

La Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil té elaborats els 
riscos per cada muncipi, en el cas de Mont-Ras la sismicitat és de 
grau Vl-Vll, i per tant és un risc mitjà. 
 
 
 

La comarca del Baix Empordà, en línies generals, té un grau de risc sísmic mitjà, valorat 
amb VI-VII a l’escala MSK, que és la relativa a aquest risc. En el cas concret del municipi de 
Mont-ras, s’identifica aquest mateix grau. 
 

En els estudis geomorfològics de la zona, realitzats per l’ACA, no 
s’hi assignen els períodes de retorn. Per tant, aquests estudis no 
són definitoris de veritables àrees inundables.  
 
La informació relativa al risc d’inundacions al municipi s’ha obtingut a partir de les dades de 
l’INUNCAT, i de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil. 
 
L’estudi geomorfològic de la zona, que permet conèixer superfícies potencialment 
inundables, no s’hi han assignat els períodes de retorn, ni cabals del riu, i per tant, no és 
definitori de veritables àrees inundables en cas d’avinguda. L’anàlisi d’aquest estudi 
geomorfològic no dóna zones potencialment inundables. 
 
No s’ha realitzat cap modelització hidràulica de la zona.  
 
Es disposa de la identificació de punts crítics d’inundació en relació a activitats humanes on 
destaca un punt definit amb perill mig, és l’obra de pas sobre la Riera de Torrentbò de la 
carretera C-31. S’afirma que la secció de desguàs és insuficient creant risc d’inundació de la 
carretera per desbordaments. 
 

L’infocat ha anlitzat el risc d’incendi forestal, al municipi de Mont-
Ras determinant-lo com a risc alt. L’ICC ha realitzat un mapa de  risc 
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estival d’incendi forestal on es determina que aquest risc és 
moderat excepte les zones dels dos PEIN on el risc és alt 
 
Segons l’Infocat en el mapa de perill es determinen 4 categories de perill: Perill baix, Perill 
moderat, Perill alt i Perill molt alt. El municipi de Mont-Ras queda catalogat com a perill alt. 
 
Segons l’Infocat i pel que fa al mapa de vulnerabilitat es determinen 5 categories de 
vulnerabilitat: Baixa, Moderada, Mitja, Alta i Molt Alta. El municipi de Mont-Ras queda 
catalogat com a vulnerabilitat moderada. 
 
El municipi de Mont-ras, majoritàriament presenta risc estival d’incendis forestals de grau 
mitjà, el que correspon a l’espai PEIN Cap Roig-Castell i PEIN de les Gavarres es considera 
risc Alt i la resta del municipi de risc Moderat i fins i tot Baix corresponent a les zones més 
urbanitzades. 
 

L’Ajuntament de Mont-Ras ha realitzat un Pla d’Actuació Municipal 
d’Emergències per incendis forestals (PAM), però aquest no s’ha 
actualitzat 
 
El Decret 210/1999, de 27 de juliol dicta l’estructura del contingut per a l’elaboració i 
l’homologació dels Plans de Protecció Civil Municipals. Com a disposició transitòria, 
estableix que els municipis amb plans de protecció civil aprovats durant els anys 1997, 1998 
(com és el cas de Mont-ras) i 1999 disposen, per adaptar-los al contingut de l’estructura 
establerta en aquest decret  d’un termini de 2, 3 i 4 anys respectivament. El PAM de Mont-
ras no s’ha actualitzat, si bé hi ha un conveni signat amb la Universitat de Girona de forma 
que col·laborarà en la confecció del Pla d’Emergències Municipal durant l’any 2004. 
 

El municipi de Mont-Ras disposa d’una associació de defensa 
forestal (ADF), conjunta amb els municipis de Forallac, La Bisbal 
d’Empordà, Palafrugell, Torrent, amb algunes mancances 
organitzatives 
 
L’ADF Gavarres Nord està constituïda per més de 90 propietaris forestals distribuïts entre 
els municipis inclosos en l’agrupació 
 
Des de la pròpia agrupació no es disposa de dades acurades sobre la longitud de camins i 
pistes forestals existents exclusivament al municipi de Mont-ras, tot i que de forma 
estimativa s’afirma que és superior als 4.000 metres. 
Per altra banda, des de l’agrupació es constata que les principals problemàtiques existents  
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ara per ara es troben en les dificultats per trobar personal qualificat en el maneig de la 
maquinària. Per altra banda hi ha el problema d’alguns petits propietaris forestals que es 
troben absents o il·localitzables bona part de l’any.  
 

S’ha elaborat un Pla Especial de protecció del medi natural i del 
paisatge de Castell Cap Roig, amb  mesures de prevenció contra 
incendis en aquesta zona 
 

A la zona de Castell Cap Roig s'han constatat diferents incendis que han afectat la seva 
zona arbrada. 
 
Les principals mesures de prevenció establertes pel Pla Especial són l'ordenació de l'accés 
públic motoritzat a la zona costanera i l'adopció de mesures de gestió forestal. De l'altra, la 
gestió activa sobre les masses forestals, tot tenint en compte les àrees de major risc, ha de 
permetre establir uns marges de seguretat suficients d'acord amb els mitjans d'extinció 
disponibles. 
 

La Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil considera el 
terme municipal de Mont-Ras com una zona de risc d’incendi alt 
 

Segons el mapa municipal de perill d’incendi forestal elaborat per la Direcció General 
d’Emergències i Seguretat Civil, el municipi de Mont-ras es considera una zona d’alt perill 
d’incendi.  
 

La Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil considera que el 
risc industrial al terme municipal de Mont-Ras és inexistent. 
 

Segons la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, el municipi de Mont-ras no 
presenta cap risc relacionat amb instal·lacions industrials associades a accidents greus (o 
normativa SEVESO), ja que no hi ha constància d’establiments industrials d’aquest tipus. 
 

La Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil no contempla el 
risc per radiacions electromagnètiques al terme municipal de Mont-
Ras 
 

En aquest sentit, al municipi de Mont-ras no disposa de cap torre ni instal·lació d’aquestes 

característiques, motiu pel qual el risc per radiacions electromagnètiques és inexistent. 

 

Aquest risc no es troba contemplat en els treballs de la Direcció General d’Emergències i 

Seguretat Civil. 
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OPORTUNITAT FORTALESA 

Actualització de l’actual PAM (Pla d’Actuació 
Municipal), d’emergències per incendis forestals 

 
Implantar i mantenir operatiu i actualitzat el PAM 
(Pla d’Actuació Municipal), d’emergències per risc 

sísmic 
 

Conèixer els mitjans i recursos del municipi 
 

Informar a la població dels respectius PAM 
 

Confecció del Pla d’Emergències Municipal en 
col·laboració amb la UdG 

 

Actualment el municipi disposa d’un PAM (Pla 
d’Actuació Municipal), d’emergències per incendis 

forestals, però no es troba actualitzat 
 

El municipi té ADF ( Agrupació de Defensa 
Forestal), juntament amb els municipis de 

Forallac, la Bisbal d’Empordà, Palafrugell, Torrent 
i Vall-Llóbrega, amb més de 90 propietaris 

forestals distribuïts pels municipis 
 

Des de la Direcció General d’Emergències i 
Seguretat Civil es constata que no hi ha risc 

industrial en el municipi de Mont-Ras 
 

També des de la Direcció General d’Emergències i 
Seguretat Civil no es troba contemplat el risc per 

radiacions electromagnètiques 
 

S’ha elaborat un Pla Especial de protecció del 
medi natural i del paisatge de Castell Cap Roig el 
qual conté mesures preventives en cas d’incendi 

d’aquesta zona 
 

Existència d'una ordenança municipal per a la 
instal·lació i funcionament d'instal·lacions de 

radiocomunicació de l'Ajuntament de Mont-ras 
(edicte de 4 d'octubre de 2000) 

AMENAÇA DEBILITAT 

El risc d’incendi forestal estival als dos PEIN: -
Gavarres i –Castell Cap Roig és alt 

 
Afectació del municipi de Mont-Ras en cas d’incendi 

d’alguna àrea del terme municipal, ja sigui 
provinent dels PEIN com a la resta del territori del 

terme municipal 
 

L’obra de pas sobre la riera de Torrentbó de la C-31, 
té una secció de desguàs insuficient creant un risc 

d’inundació per la carretera 
 

La zona de Can Burjats no disposa del corresponent 
perímetre de 25 metres d’amplada mínima de 

superfície lliure de vegetació al seu voltant 
 

El risc sísmic de la zona és mitjà, i no es realitzen 
les mesures oportunes al respecte 

Es disposa d’un PAM (Pla d’Actuació Municipal), 
d’emergències per incendis forestals, però no es 

troba actualitzat 
 

No s’ha elaborat cap PAM (Pla d’Actuació 
Municipal), per emergències de risc sísmic, ni 

tampoc es tenen determinats els elements 
vulnerables de risc 
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MOBILITAT 
 
 
En aquest punt s’han analitzat les diferents 
implicacions que el transport (públic i privat) 
poden provocar per assolir la sostenibilitat del 
municipi i les causes que permeten entendre el 
flux de mobilitat de Mont-ras. 
 

Deficiència en el model viari actual, mancat de capacitat d’expansió 
municipal i de les seves zones funcionals. 
 
El municipi de Mont-ras disposa d’un seguit d’àrees funcionals molt variades i marcades; així 
doncs, trobem: 
 
 la zona de major activitat industrial i comercial (zones annexes a la C-31 i la GI-654) 
 diverses urbanitzacions i/o barris 
 el municipi de Palafrugell, gran atractor de la mobilitat externa al municipi de Mont-ras 
 altres municipis costaners del Baix Empordà (Sant Feliu de Guíxols, Platja d’Aro, o 

Palamós entre d’altres) 
 
La descripció urbanística de la travessia de la C-31 es caracteritza per una consolidació 
urbana força marcada, amb un desenvolupament poc estructurat (i poc regulat) que han fet 
que els seus accessos es trobin poc desenvolupats, amb creixement d’establiments diversos 
a banda i banda de la carretera. 
 
Els eixos vertebradors de comunicació dins de Mont-ras corresponen a la C-31 i a la GI-654. 
Aquests dos eixos han demostrat una manca d’eficiència de regulació del tràfic rodat, degut 
a que la realitat de circulació ha superat amb escreix les expectatives amb les quals va ser 
dissenyats ambdós vials. En èpoques estivals es produeixen situacions de saturació del 
tràfic, identificades amb nivells d'Índex de Mobilitat Diària (IMD) de fins a 35.000 
vehicles/dia. 
 
Aquest infradimensionament actual de les infraestructures viàries, juntament amb la 
estacionalitat del trànsit provoca un seguit de problemàtiques de mobilitat, d’entre les quals 
destaca la creació d’una barrera per a la mobilitat a peu que no ha estat solucionada amb la 
creació de passos soterrats. Com a valor de referència, estudis de la Direcció General de 
Carreteres (DGC), demostren com en períodes de màxima afluència, la carretera només es 
creuada per 16 persones en l’interval d’una hora. 
 
Actualment existeix una alternativa de desdoblament de la carretera C-31 que rep tot el 
suport institucional per part de la Generalitat de Catalunya (DPTOP) però que troba 
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reticències per part de la població, argumentant-se l’increment de les barreres de mobilitat i 
de connectivitat biològica i la desproporció de la obra i exageració d’aquesta dins d’un àmbit 
rural o semi-rural com és el Baix Empordà. 
 

Actualment s’està en ple procés de revisió de les Normes Subsidiàries que permetria 
reorganitzar els usos i aprofitaments de les infraestructures viàries. 
 
A nivell de comunicacions globals, la meitat de montrasencs valorarien positivament la 
millora de les comunicacions cap a Girona i, igualment, consideren la mobilitat com un dels 
principals problemes del municipi. 
 

Mobilitat urbana marcada per una important dependència de Mont-
ras amb el seu entorn més immediat. 
 

Mont-ras es configura com un municipi de caire residencial, amb una part important de la 
població que treballa i realitza bona part de les seves gestions en llocs pertanyents a l’àrea 
urbana de Palafrugell i Palamós principalment. Com a indicadors d’aquest fet trobem com: 
 només el 3,5% del total de desplaçaments dels montrasencs amb motivacions 

educatives prenen com a destinació final Mont-ras. 
 un 32% del total de desplaçaments dels montrasencs amb motivacions de treball prenen 

com a destinació final Mont-ras. 
 L’autocontenció laboral del municipi de Mont-ras és baixa, arribant a nivells del 29,5 %, 

amb tendència decremental durant l’interval temporal comprès entre 1991 i 1996. 
 
Igualment, Mont-ras també esdevé com a nucli atractor dels municipis propers, així doncs, 
trobem com: 
 el 64,5 % dels desplaçaments que agafen com a destinació final de treball a Mont-ras, 

provenen de municipis fronterers (dels quals aprop de la meitat provenen de Palafrugell i la 
resta de Palamós, Begur i Girona principalment). 
 només el 7% dels desplaçaments que agafen com a destinació final d’estudis a Mont-

ras, provenen de municipis fronterers (el 90% provenen de  Palafrugell i la resta de Pals). 
 
A les fases de fòrum, es detecta com que hi ha gent que realitza desplaçaments en cotxe 
per recorreguts a 10 minuts a peu (per portar el nen al col·legi). 
 

Trànsit rodat de caire privat (turismes) predomina sobre altres 
alternatives de major sostenibilitat i provoca problemàtiques 
ambientals. 
 

El parc de vehicles ha augmentat, tant a nivell del municipi com a nivell comarcal i català. 
Cal destacar, però, que en el cas de Mont-ras, l’increment del nombre de vehicles fins a 
l’any 2003 estat d’un 72 % relatiu a l’any 1991 i d’un 56 % si es té en conte la darrera 
dècada. En canvi, tant a nivell comarcal com català trobem que aquest augment de la 
dècada oscil·la sobre el 45%, xifra notablement inferior a la del municipi de Mont-ras.  
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L’augment mig (des de 1991 fins al 2003) del parc de vehicles a Mont-ras respon a un ritme 
de 65 vehicles/any, i disgregant-ne els turismes i motocicletes, es produeix un augment de 
36 turismes/any i de 24 motocicletes i ciclomotors/any. D’altra banda, l’augment de població 
des de l’any 1991 (i fins a 2003) respon a un augment de 38,25 persones/any (relatiu als 
censos de població i el padró municipal). Es podria deduir, per tant, que una part de 
l’augment del parc de vehicles (aproximadament el 50 %) va associat a l’augment de 
població però també hi ha una important vessant deguda a l’augment de mobilitat amb 
vehicle privat i a nous estatus socials i econòmics. L’any 2003, l’índex de motorització és de 
936,1 vehicles/1000 habitants (gairebé 1 vehicle/habitant). L’any 2001 s’enregistraren índex 
de motorització de 908,71 per Mont-ras, superior als 845 del Baix Empordà i als 649,85 de 
Catalunya. 
 

La peculiaritat de mobilitat de Mont-ras (poble residencial-dormitori), la gran influència 
estacional estival, la nul·la infraestructura ferroviària (que parcialment es vol recuperar a 
partir del Pla de Transports de Viatgers de Catalunya – PTVC) i l’incipient transport públic 
d’autobusos fa del municipi totalment depenent del vehicle privat.  
 

Igualment, no existeix dins del Municipi de Mont-ras cap carril bici que pugui ser utilitzat per 
la ciutadania. Tampoc existeixen rutes comarcals en bicicleta senyalitzades que hi passin 
per dins del terme municipal de Mont-ras, siguent la més propera una que transcorre pel 
terme de Fitor. Malgrat tot, existeix un projecte de crear un carril bici (Palamós-Girona), 
aprofitant la plana d’Aubi. Aqust projecte l’elaborarà la diputació de Girona i seria finançat 
pel Minsteri de Medi Ambient. La tramitació i gestió del projecte seria a càrrec del Consorci 
de Vies Verdes de Girona. 
 

El fet que aproximadament el 90% del total de desplaçaments de i cap a Mont-ras es 
realitzin en vehicle privat, juntament amb que la carretera C-31 no pot desenvolupar 
correctament  la funció de distribució de trànsit, i que entre el 40% i el 98 % dels turismes 
que hi circulen per la C-31 superen la regulació de velocitat (depenent del límit de establert) 
provoca una important disminució de la qualitat de vida dels ciutadans. Els greuges 
ambientals que se’n deriven són la contaminació ambiental, la contaminació acústica, 
accidentalitat, barreres per a la lliure circulació pedestre, trencament de la connectivitat 
(porcs senglars) i l’impediment de circular amb d’altres mitjans de transport més sostenibles, 
com ara la bicicleta. 
 

Incipients infrastructures d’estacionament de vehicles privats. 
 

S’han detectat problemàtiques d’aparcament dins del municipi de Mont-ras, en especial 
durant certs períodes estivals, en que la gent aparca el seu vehicle aprop dels nuclis 
d’estiueig habituals com són Palafrugell, Calella, Llafranc, Aiguablava o Palamós, o bé en 
esdeveniments festius. 
 

No obstant, el fet que el municipi de Mont-ras no sigui un lloc de destí turístic i no es trobi 
massificat, el fet de que sigui un municipi de caire residencial, amb edificacions unifamiliars 
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que incorporen pàrquings propis i, el fet de que tots els nuclis caracteritzats com a atractors 
de mobilitat (com podrien ser el poliesportiu, l’ajuntament, el camp d’esports, l’església, 
l’escola Torres Jonama i algunes urbanitzacions) disposin de zones d’estacionament, 
afavoreix la minimització de la problemàtica de l’aparcament. Tot i així, les zones properes a 
les Escoles, la Llar d’Infants, la urb. Mas Solei i la urb. Mas Roqué presenta certes 
problemàtiques a les Escoles. 
 

Incipient desenvolupament i arrelament del transport públic 
interurbà en qualsevol de les seves modalitats. 
 

Actualment el transport públic es redueix a tres línies de servei discrecional per part de 
l’empresa Sarfa (Girona, Figueres i Barcelona) amb una mitja de 5 sortides diàries i dues 
rutes de transport escolar que funciona 177 dies/any i gestionada pel Consell Comarcal del 
Baix Empordà, sota la subvenció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. Aquestes dues rutes de transport escolar (amb destí IES Frederic Martí Carreras  
el IES Baix Empordà de Palafrugell i el Centre d’Educació Especial Els Àngels de Palamós) 
tenen una antiguitat de 4 anys i en els últims anys gairebé ha triplicat el número total 
d’usuaris. De totes maneres s’observa com encara la majoria d’usuaris de les escoles hi 
arriben mitjançant transport privat (vehicles turismes), com és el cas de l’Escola Torres 
Jonama de Mont-ras. Les dades de mobilitat obligada per estudi de l’any 1996 especifiquen 
com un 0% dels desplaçaments interns es realitzava mitjançant transport col·lectiu. 
Actualment existeix una proposta de crear una nova para d’autobús al centre del poble, al 
costat del futur Centre Cívic. 
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OPORTUNITAT FORTALEÇA 
Existència d’àrees sense pavimentar a l’Església 

que fan funció d’aparcament; possibilitat de 
pavimentació i construcció d’aparcaments 

 

Disminució dels col·lapses pel desdoblament de la 
carretera C-31 o bé un altre alternativa. 

 

Potenciació de recorreguts a peu i bicicleta per 
potenciar el patrimoni del poble. 

 

Possibilitat de tenir un carril bici al municipi 
(Diputació Girona, Ministeri Medi Ambient i 

Consorci Vies Verdes de Girona) 
 

Construcció d’una nova parada d’autobús que 
faciliti l’ús de transport públic 

Augment del transport públic escolar per part de 
la gent de Mont-ras al llarg dels últims anys. 

 

Bona capacitat d’aparcament del municipi de 
Mont-ras 

 

Definició i/o millora dels accessos i la xarxa de 
carreres de les diferents zones funcionals (revisió 

de Normes Subsidiàries). 

AMENAÇA DEBILITAT 

Degut a l’augment del parc de vehicles, necessitat 
d’una major superfície del sòl par aparcaments. 

 

Augment de l’ús de vehicles turismes 
 

Disminució de l’ús global de transport públic. 
 

Disminució de l’autocontenció laboral del municipi. 
Elevada dependència econòmica i social del 

municipi de Mont-ras 
 

Afavoriment del transport privat amb el 
desdoblament de la carretera C-31. 

 

Ruptura d’un corredor biològic amb el 
desdoblament de la carretera C-31. 

 

Problemàtica social i controvèrsia generada pel 
projecte de desdoblament de la C-31. 

 

Dependència econòmica de Mont-ras 
 

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

 
El 60% de la població considera que el servei de 

transport públic ofereix un mal servei. 
 

Important polarització de l’actitud en front de 
l’alternativa de comunicació (C-31) 

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). Superació de la 
capacitat total d’assimilació de tràfic d’aquests 

dos vials i problemes d’aparcament 
 

La carretera C-31 representa una gran barrera 
física per anar a peu no solucionada per el pas 

soterrat. Funció de distribució de tràfic 
deficientment assumida per la carretera C-31. 

 

El parc de vehicles ha augmentat més a Mont-ras 
que a la resta de la comarca i la comunitat. 

 

Manca de l’estructura d’un carril bici urbà. 
 

El transport individual es el més utilitzat per 
desplaçaments municipals i intermunicipals. 

 

Problemàtiques d’aparcament en situacions 
concretes (festivitats i estacionalitats). 

 
El 50% dels montrasencs valoren la mobilitat 
com a un problema de convivència i ambiental 

mig, i només un 17% ho consideren com a 
problema greu. (zona Casc Antic). 

 
Més del 50% dels montrasencs millorarien les 

comunicacions cap a Girona 
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BALANÇ D’AIGUA 
 
 
 
En aquest punt s’ha fet una estimació el més 
acurada possible del balanç d’aigua al municipi. 
Aquest balanç correspon a l’aigua consumida 
pels seus habitants i activitats comercials i 
industrials.  

 

Gestió de l’abastament en mans d’una empresa externa autoritzada, 
CAPSA 
 
 

Quant a l’aigua potable subministrada per CAPSA, prové de dos pous i de la compra a una 
altra entitat d’abastament. El primer dels pous es troba al terme municipal de Palafrugell i el 
segon al de Palamós. L’entitat d’abastament és Aigües Ter-Llobregat. En aquest sentit, 
l’Ajuntament disposa d’un Pla Director de Subministrament d’aigua potable confeccionat per 
CAPSA per al municipi. 
 

L’abastament privat no està regularitzat per part de l’ACA 
 
Les dades dels pous particulars s’han agafat de la La Secció de Mines, ja que l’ACA no té la 
regularització dels pous existents al municipi de Mont-Ras. 
 
Pel que fa a donar una xifra estimada de captació per aquests aprofitaments particulars 
caldrà recòrrer, paradoxalment, a una estimació feta per l’ACA.  
 
Així, la xifra de captació d’aigües subterrànies estimada corresponent al municipi de Mont-
ras es troba al voltant dels 40.000 m3 

 

L’aigua de la xarxa presenta uns nivells de desinfecció dins la 
normativa, en les extraccions d’aigua subterrània no es potabilitza 
l’aigua 
 
Els controls de qualitat de l’aigua realitzats a la xarxa asseguren el grau suficient de 
desinfecció establert per la normativa quant a consum humà. 
 
No es té constància de processos de potabilització en les extraccions d’aigua subterrània al 
municipi. 
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La distribució s’efectua a tots els nuclis habitats, exceptuant algun 
mas aïllat que encara es troba en procés de sol·licitud de connexió.  
 
Tant des de CAPSA com des del mateix Ajuntament no es té constància de l’existència de 
cap nucli habitat important que no es trobi connectat, si bé es constata la presència d’algun 
mas aïllat que encara es troba en procés de sol·licitud de connexió.  
 

La qualitat de l’aigua d’abastament està dins els límits permesos per 
normativa, només un inexplicable augment en la concentració de 
nitrats està al llindar d’aquests límits 
 

En tots els anàlisis realitzats per CAPSA la qualificació sanitària va resultar ser de potable, 
sense que es detectés cap paràmetre per sobre de la concentració màxima admissible. 
 

Cal fer esment a la concentració de nitrats detectada per CAPSA. De forma sobtada, i des 

del juliol de 2002, la mitjana es va incrementar fins a 45 mg/l, detectant-se nivells punta de 

47,6 mg/l el mateix mes esmentat de 2002. Des de l’Ajuntament, s’ha demanat a CAPSA 

que analitzi la qualitat de l’aigua de la Pedrera Morena per estudiar la viabilitat del seu ús. 

 

Pel que fa a les analítiques realitzades pel Departament de Sanitat i Seguretat Social: 

 

Es constata que la pràctica totalitat dels controls realitzats proporcionen resultats que es 

troben dins de la franja dels 0,2 als 0,6 mg/l, amb una valor mitjà de 0,45 mg/l. Tanmateix es 

detecten 5 controls que excedeixen els 0,6 mg/l, incloent-hi un que arriba dins els 1,18 mg/l, 

i que supera per tant el límit establert per la normativa.  

 

Pel que fa als controls realitzats al càmping Relax-Natura (que inclou també el càmping 

Relax-Ges, que es troba proper), el Departament de Sanitat detecta nivells elevats de clor 

amb assiduïtat. 

 

La població de Mont-ras valora de forma majoritària i positiva (80%) la qualitat de l’aigua 

d’abastament com satisfactòria (bona o molt bona). 
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S’ha elaborat la distribució final per sectors a partir de dades de 
CAPSA i de l’ACA, i se n’ha extret el consum per càpita 
 

Sectorització del consum d’aigua (2002) 
SECTOR CONSUM (en m3/any) 

Domèstic i Agrícola/Ramader 155.395 

Industrial 27.075 

TOTAL 182.470 
Taula 3.5.6: Distribució del consum d’aigua a Mont-ras per sectors l’any 2002. 

Font: Elaboració pròpia 

El consum per càpita és de 93 m3/persona/any.   
 

La xarxa de sanejament no arriba a tots els habitatges del municipi 
de Mont-Ras 
 

Des de l’Ajuntament es té constància que hi ha habitatges i activitats industrials que no 
disposen de connexió a la xarxa municipal. Es tracta de cases que es troben més o menys 
aïllades del centre del municipi.  
 
Es vol ampliar  l’actual xarxa de clavegueram per la construcció de dues noves zones:  SAU 
1A industrial i  SAU 1B residencial. Està previst que la zona residencial es finalitzi en un 
període de mig any des del juny de 2003 i la zona industrial en un any. 
 

La totalitat de les indústries de Mont-Ras no disposen del permís 
d’abocament i moltes d’elles no estan connectades a clavegueram 
 

A més dels abocaments procedents de les llars (abocaments de caràcter domèstic) i les 
activitats amb abocaments assimilables al tipus domèstic, en el llistat d’activitats industrials 
es pot veure que les indústries del municipi de Mont-Ras no disposen de permís d’aocament 
i algunes d’elles no estan connectades a clavegueram.  
 
Per altra banda, hi ha activitats que disposen de permís d’abocament a llera pública o 
d’infiltració al subsòl o bé es troben en tràmit per aconseguir-lo. Novament, és l’ACA 
l’organisme encarregat de concedir les sol·licituds. 
 

El col·lector general presenta una sèrie de problemàtiques 
associades a l’elevat cabal que hi passa, i es pretèn doblar-ho a 
l’estiu del 2004 
 

Concretament, al seu pas pel terme municipal de Mont-Ras, travessa una zona de 

pollancres, la qual ha anat creixent aquests darrers anys, fet que ha provocat que les arrels 
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d’aquests arbres s’introduïssin dins el col·lector. Per altra banda, els pagesos de la zona han 

utilitzat les aigües del col·lector per regar els camps, utilitzant diferents elements d’obstrucció 

(com per exemple soques d’arbre) per poder-ne obtenir l’aigua que hi circula. Aquestes 

soques han acabat dins el mateix col·lector fent que cada vegada s’embussés més. Quan, 

addicionalment plou molt el problema es fa palès en les parcel·les pertanyents al Sr.Vidal, 

sobreeixint les aigües del col·lector als seus camps. 

 

D’una banda, i atesa la creixent urbanització que es preveu que tingui  la zona, es té 

projectat doblar el col·lector general el proper estiu (any 2004), l’estudi del qual ha estat ja 

aprovat per l’ACA. En principi tindria les mateixes característiques que l’actual, de ∅  

600mm i de formigó, així com es trobaria coordinat amb l’ampliació de la depuradora de 

Palamós que també es vol realitzar. 
 

L’EDAR de Palamós la qual tracta les aigües residuals de Mont-Ras, 
té problemàtiques associades a la variació del cabal de les aigües 
d’entrada 
 

Una important problemàtica a l’EDAR de Palamós ve donada per les variacions del cabal 

d’entrada, principalment en els dies de pluja intensa. L’increment sobtat del cabal procedent 

del col·lector principal pot afectar negativament el correcte funcionament del procés de 

depuració, fet que cal evitar. En aquestes situacions es vehicula tota l’aigua excedent (i que 

és impossible de tractar a causa del seu volum excessiu) mitjançant un by-pass. 
 

Les analítiques de control de les aigües d’entrada i de sortida a 
l’EDAR de Palamós, estan dins la normativa 
 

Les dades analítiques realitzades pel mateix laboratori intern de la depuradora ens mostren 

clarament un increment en les concentracions d’entrada de tots els paràmetres, excepte el 

fòsfor, per als anys 1999 i 2000, amb una tendència a estabilitzar-se a l’any 2002. Per altra 

banda, es pot observar com el rendiment de depuració de la planta es manté constant tot i 

les fluctuacions en l’aigua d’entrada, amb un percentatge elevat. Pel que fa a les analítiques 

que realitza l’ACA, es conclou que la planta funciona correctament pel que fa als sòlids en 

suspensió, DQO i DBO5. 

 

I pel que fa a la producció de fangs, es pot dir que la quantitat de fangs generada s’ha 
mantingut molt constant, tot i que amb lleugeres disminucions durant els darrers anys.  
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OPORTUNITAT FORTALESA 

El Consorci Costa Brava té projectat doblar el 
col·lector general, el proper estiu 2004 

 
El Consorci Costa Brava té projectada l’ampliació de 

l’EDAR de Palamós 
 

Neteges al col·lector general 
 

Aprofitament de les aigües residuals tractades a 
l’EDAR 

 
Anàlisi de l’aigua de la Pedrera Morena 

 
Un 80% dels vilatans consideren que la qualitat 

d’aigua abastada és bona o molt bona. 
 

 
Gestió de l’abastament en mans d’una empresa 

externa autoritzada, CAPSA 
 

No es té constància de l’existència de cap nucli 
habitat que no es trobi connectat a la xarxa 

d’abastament, excepte alguns massos 
 

Qualitat de l’aigua d’abastament, en general, 
bona 

 
CAPSA realitza controls de la qualitat de l’aigua, 
dels quals el Departament de Sanitat constata 

que es realitzen correctament 
 

Bon seguiment analític de les aigües residuals 
que s’aboquen al mar 

 
Pla Director de subministrament d’aigua 

 

AMENAÇA DEBILITAT 

 
Concentració de nitrats al llindar del permès per 

normativa, en l’aigua d’abastament 
 

Contaminació als aqüífers per aigües residuals que 
sobreeixen del col·lector general 

 
Contaminació pel mal funcionament de l’EDAR de 

Palamós per variacions del cabal d’entrada 
 

Petits problemes de qualitat d’aigua abastada als 
barris de les Gavarres, Mas Solei i Casc Antic (cal, 

clor i olors) 
 

Només una tercera part de la població diu haver 
realitzat alguna actuació de cara a la minimització 

del consum d’aigua. 
 

 
L’abastament privat no es troba regularitzat per 

l’ACA 
 

Habitatges que no disposen de connexió a la 
xarxa de clavegueram 

 
La totalitat de les indústries de Mont-Ras no 

disposen de permís d’abocament i moltes d’elles 
no estan connectades a la xarxa de clavegueram 

 
Sobreeiximent d’aigües del col·lector general en 
determinats punts concrets i repetits al llarg del 
temps ubicats al terme municipal de Mont-Ras 

 
Col·lector general insuficient al cabal que hi 

circula 
 

Pèrdues a la xarxa de distribució de l’aigua 
d’abastament 

 
No es controlen els abocaments incontrolats 

d’aigües residuals 
 

No hi ha una digitalització ni de la xarxa de 
clavegueram ni de la d’abastament 

 
No hi ha control de punts crítics i incidències de 

la xarxa de clavegueram 
 

No s’han instal·lat cabalímetres per discriminar 
els diferents cabals d’aigües residuals aportats 

pels diferents municipis 
 

No hi ha un pla exhaustiu de manteniment i 
neteja de la xarxa de clavegueram i del col·lector

 
 

sm, sistemas medioambientales, SL  25 



Pals de Mont-ras 

ATMOSFERA 
 
 
En aquest punt s’analitzen les emissions 
atmosfèriques que es deriven de l’activitat 
ambiental del municipi de Mont-ras i que 
provenen, en la seva pràctica totalitat, del 
consum de les diferents energies fòssils 
(combustibles per automoció i per calefacció). 
 
 

Manca de control sobre la qualitat ambiental del municipi de Mont-
ras. 
 
El municipi de Mont-ras no disposa d’una estació de control atmosfèric pròpia i, durant els 
últims anys tampoc s’ha enregistrat la presència de cap estació itinerant propietat de 
Direcció General de Qualitat Ambiental. 
 
Les dades de qualitat d’ambient atmosfèric provenen d’estacions situades a Begur (mesura 
de Ozó i pluja àcida), a Figueres (mesura de diàoxide  sofre i fums negres) i a Bisbal de 
l’Empordà (mesura de Plom). 
 
Degut a la relativa llunyania d’aquestes estacions es fa difícil extrapolar els valors a la 
realitat del municipi de Mont-ras i, per tant, poder determinar la seva qualitat atmosfèrica. 
 
Igualment, a Mont-ras, fins a la data, no s’han dut a terme campanyes de control atmosfèric 
a vehicles, no existint cap registre d’emissions dins del terme municipal. 
 
Aquesta desconeixença de la qualitat de l’aire de Mont-ras provoca una difícil implementació 
d’actuacions dirigides a la millora ambiental. 
 
Uns dels principals focus emissors del sector domèstic són les calderes de calefacció. 
Aquestes instal·lacions en la seva majoria (font pròpia) no estan sotmeses a revisions 
periòdiques tal com es recomana en el reglament del R.I.T.E., i puntualment poden tenir 
problemes de deficiències, sobretot de funcionament del cremador i manca de regulació  
d’aire (que permetés assegurar una correcta combustió) entre altres. 
 

Bona qualitat atmosfèrica del municipi de Mont-ras degut a les 
seves característiques i situació. 
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Els mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori (MVCT) representen una eina racional de 
planificació del territori, que permet, a priori, ubicar indústries potencialment contaminadores 
de l’atmosfera en aquells punts en que hi hagi unes condicions òptimes per a la dispersió de 
contaminants i compartir així una mínima agressió a la població, fauna, flora, espais 
d’interès natural ..., malgrat que també s’han de tenir en conte altres criteris soci-econòmics. 
 
En relació amb la capacitat  vulnerabilitat del territori de Mont-ras s’ha de consultar el Volum 
6 (Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès i Pla de l’Estany). En aquest volum es 
defineixen els conceptes de vulnerabilitat i capacitat. 
 
A partir dels valors que es detecten al MVCT, Volum 6, es pot observar com hi ha una baixa 
contaminació atmosfèrica a la zona de Mont-ras i que no és esperable l’existència de 
problemàtiques de consideració. Malgrat que els valors referits en aquests mapes de 
Vulnerabilitat daten de 1991, les condicions que podrien fer variar aquesta contaminació dins 
del municipi no han patit, en alguns casos, canvis en excés; així doncs no s’ha produit un 
sobre-desenvolupament industrial (no existeix cap focus dins del CAPCA), s’han anat 
substituïnt paulatinament les calefaccions de carbó i/o fusta. En contrapartida, les emissions 
atsmofèriques degudes al transport per carretera han superat les espectatives marcades als 
MVCT per a Mont-ras 
 
La dispersió de contaminants derivats dels mitjans de locomoció són afavorits pel règim de 
vents bastant intens (incloent fenòmens de marinada)  i per la convecció a les zones de 
muntanya (zona de les Gavarres). Les zones urbanes pròpiament dites, malgrat inicialment 
tenir una morfologia poc favorable a la dispersió de contaminants, no ofereixen a priori 
problemes d’acumulació de contaminants, degut a la seva baixa concentració de carrers, 
baixa alçada d’edificació i l’ús no intensiu i discontinu de vehicles 
 
Aquesta qualitat d’ambient atmosfèric també és valorada positivament per part dels 
ciutadans de Mont-ras 
 

Els nivells d’immissió locals no vulneren la legislació vigent 
 
El total calculat d’immissió atmosfèrica del municipi de Mont-ras no supera els límits vigents 
pel que fa a nivells de diòxid de sofre, plom i fums negres. Precismanet els compostos de 
diòxid de sofre i monòxid de carboni són els que major representativitat tenen dins del 
municipi de Mont-ras. 
 
Pel que fa a la pluja àcida, no existeix una limitació legal en referència al pH que pot arribar 
a tenir la pluja àcida. Un valor guia de referència seria el més proper a pH=7. Al municpii de 
Mont-ras, durant els últims 4 anys, presenta certa estabilització dels valors de pH 
enregistrats, aproximant-se al valor guia per la part inferior. 
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Pel que fa als nivells d’ozó (prenent dades de l’estació de control ubicada a Begur) es 
comprova com hi ha episodis de superació de límits legals. La causa més probable és 
deguda a la presència de COV’s generats a la combustió dels transports i les condicions de 
radiació (ultraviolada) que es donen a la tarda. Sigui com sigui s’ha de fer notar que la 
tendència clara és la decremental durant els últims anys, o sigui que cada cop hi ha menors 
nivells d’Ozó i durant menors temps 
 

El nivell d’emissions atmosfèriques a Mont-ras és contribuït de 
forma majoritària per el transport privat i activitats domèstiques. 
 
Les emissions atmosfèriques enregistrades al municipi de Mont-ras, majoritàriament 
corresponen les activitats domèstiques (99 %) i, en menor grau, a les activitat de transport 
privat (aprox. 1%). Cal comentar, però que les emissions calculades per a mobilitat només 
tenen en conte valors corresponents a desplaçaments per treball i estudi (any 1996), no 
contemplant la mobilitat lúdica originada per vivendes de segona residència de cap setmana 
o en períodes estivals vacacionals.  
 
Les emissions atmosfèriques degudes a calefaccions domèstiques són participades de 
forma majoritària pel combustible gasoil, degut a la incipient utilització del gas natural. 
 
El fet de que la majoria d’emissions de Mont-ras siguin produïdes a nivell domèstic i pel 
transport privat ofereix una elevada potencialitat de millora ambiental. 
 

Incompliments legals a nivell de contaminació lumínica 
 
S’han detectat incompliments a nivell de contaminació lumínica. Concretament es, hi ha 
alguna instal·lació ubicada a la Carretera C-31, direcció Palamós, que incompleix clarament 
la Llei 6/2001, article 6.b: on es prohibeixen les fonts de llum que, mitjançant projectors 
convencionals o làsers, emetin per sobre del Pla Horitzontal, llevat que il·luminin elements 
d’un espai interès històric. 
 
Igualment, també s’ha detectat que gran part de les lluminàries del municipi, no disposen de 
sistemes anti-reflexants que evitin l’emissió de llum a la part superior del fanal. 
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OPORTUNITAT FORTALEÇA 

El major percentatge d’emissions atmosfèriques 
deriva, en primer lloc de l’ús de combustibles fòssils 

a nivell domèstic i, en segon lloc, del transport 
mitjançat vehicle privat. 

 

 
Les indústries de Mont-ras no representen 
emissions atmosfèriques importants. Cap 

activitat catalogada al CAPCA. 
 

Disminució a l’any 2002 de les emissions dels 
principals contaminants. 

 
El paratge on s’ubica Mont-ras afavoreix la 

dispersió dels contaminants. 
 

Hi ha una baixa contaminació a Mont-ras a partir 
de les previsions fetes als MVCT. 

 
Els montrasencs valoren com a notable la qualitat 

d’aire del seu municipi 
 

AMENAÇA DEBILITAT 

Degut a la concentració de les calefaccions 
domèstiques en un lloc, les emissions d’aquestes 

poden arribar a ser de certa importància. 
 

Desconeixença dels paràmetres de contaminació de 
Mont-ras. Inexistència d’una estació analítica de 

qualitat atmosfèrica. 

No s’han dut a terme campanyes de control 
atmosfèric. No hi ha cap registre d’emissions de 

vehicles dins del terme municipal durant els 
últims 5 anys. 

 
L’ escassa utilització de gas natural al municipi 

implica l’ús de gas-oil produeixen més 
contaminació. 

 
Calderes de calefacció privades (domèstiques) no 
estan sotmeses a revisions periòdiques tal i com 

es recomana en el reglament R.I.T.E 
 

No existeixen dades de consum de llenya, però es 
sap de la seva utilització. Tampoc hi ha dades de 

consum de gas-oil. 
 

Les emissions per part dels vehicles han 
augmentat en les últims anys. 

 
Inexistència d’aprofitaments d’energies 

renovables al municipi (escoles i/o edificis 
públics). 

 
Contaminació lumínica degut a certes activitats 

desenvolupades al llarg de la C-31. 
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SOROLLS 
 
 
 
 
En aquest punt s’han analitzat els elements 
generadors de soroll del municipi i els seus 
nivells a efectes de determinar els possibles 
efectes sobre la població. 
 
 
 

Mont-Ras no disposa d’Ordenança municipal de sorolls, tot i que 
disposa d’una normativa local anomenada “Ordenança de policia i 
bon govern”. 

 
Al no disposar d’Ordenança municipal el municipi de Mont-Ras, la normativa aplicable és, 
per tant, la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
Aquesta llei defineix tres tipus de zones en funció de la seva sensibilitat acústica: alta, 
moderada i baixa. 
 

L’equip auditor va realitzar un treball de camp per obtenir dades 
dels nivells acústics del terme municipal, essent la C-31 la font de 
soroll més significativa del municipi 
 
 
Un cop realitzat el treball de camp, es van determinar quines eren les fonts més 
problemàtiques i a quins llocs els nivells acústics s’adequaven a la normativa anteriorment 
esmentada. 
 
La carretera C-31. Sens dubte és la font de soroll més significativa del municipi. Tal i com 
es mostra a les taules, tant a la franja diürna com nocturna del dia laboral i del festiu es troba 
que es generen un nivells acústics que excedeixen el límit proposat quant a sensibilitat 
acústica. Aquesta situació era previsible, ja que és una problemàtica molt habitual als 
municipis catalans amb característiques semblants a les de Mont-ras. Concretament, 
s’excedeixen entre 4 i més de 8 dBA respecte dels màxims diürns i nocturns. Aquest fet és 
certament corroborat per l’enquesta ciutadana, on 2/5 parts de la poblacó reconeix tenir 
problemes sonors a la zona de la carretera C-31. 

 
La zona residencial en cap de setmana. Tot i que en grau menor a l’identificat a la 
carretera, també es percep a la zona considerada com a residencial, a la franja diürna un 
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lleuger excés del nivell acústic màxim proposat. Això és degut a l’increment de pas de 
vehicles pertanyents als propietaris que hi viuen a la zona. El moviment de cap de setmana 
sembla ser la causa més probable d’aquest fet. Tanmateix, l’increment respecte del nivell 
màxim no supera més de 2 dBA. 

 
Altres aspectes destacables. Tot i que la resta de resultats obtinguts no excedeixen dels 
límits, s’ha de fer esment d’alguns punts significatius. En primer lloc es constata un nivell 
molt proper al límit pel que fa a la franja nocturna en dia laborable a la zona residencial. 
Novament, com en el punt anterior, això és degut al trànsit de vehicles de les persones que 
hi resideixen o hi passen per la zona. Encara que al mesurament realitzat no s’excedeix del 
límit, la seva proximitat fa que sigui fàcil ultrapassar-lo en casos de dies amb un major pas 
de vehicles. 

 
També és un fet destacable els baixos nivells assolits a la zona anomenada industrial. Com 
ja s’ha dit, no es pot parlar en propietat d’una veritable àrea industrial a Mont-ras, en tant 
que no es troba cap acumulació significativa d’indústries al municipi. Aquest fet comporta 
que no es trobin els elements que habitualment caracteritzen els nivells acústics d’aquestes 
zones, com són les fonts de sorolls procedents d’equipaments (compressors i altra 
maquinària diversa) i del trànsit de vehicles pesants a la majoria dels casos. Els nivells 
acústics assolits són perfectament assimilables als d’una zona de sensibilitat acústica alta. 

 
Finalment, cal esmentar la molt bona qualitat acústica identificada a les zones forestal i 
agrícola, amb uns nivells de soroll sempre per sota dels màxims i sense tendència a 
apropar-s’hi. Certament la poca presència de fonts antròpiques, ja siguin vehicles, vianants o 
infrastructures facilita aquest fet. 

 
Perspectiva des de l’Ajuntament. Des del propi consistori es constata que no hi ha una 
problemàtica de soroll destacable al municipi. Segons els serveis tècnics del mateix 
Ajuntament, no hi ha un registre de queixes o denúncies en aquest sentit, ja que només es 
recorda una única queixa individual durant els darrers tres anys, sense que arribés a 
esdevenir denúncia. 
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OPORTUNITAT FORTALESA 

Delimitació concreta de les problemàtiques de 
soroll (C-31), degut al pas de cotxes i camions, per 

una banda i a la celebració de festes 

Nivells acceptables de sorolls a la major part del 
municipi 

AMENAÇA DEBILITAT 

Augment progressiu del soroll al voltant de la C-31 
 

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

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

 
2/5 parts de la població diu patir problemes de 
sorolls a Mont-ras (principalment. Al Casc Antic, 

urb. Mas Solei i urb. Mas Roque). 

No hi ha Ordenança municipal de sorolls 
 

Cadastre acústic realitzat per la Direcció General 
de Qualitat Ambiental, el qual només s’han 
realitzat controls sonomètrics de la C-31) 

 
Segons la Llei de  contaminació acústica (DOGC 

3675, 11/07/02) l’ ajuntament no ha elaborat un 
mapa de capacitat acústica 

 
No s’han incorporat criteris de protecció acústica 

en noves construccions 
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RESIDUS 
 
En aquest punt s’analitza la gestió dels residus 
així com les tendències actuals de generació 
per part de la ciutadania de Mont-ras. Es 
plantegen els diferents punts a millorar i/o a 
potenciar tant a nivell d’equipaments com a 
nivell de conscienciació. 
 
 

La recollida selectiva al municipi guanya importància i facilita la 
valorització del residus, malgrat que existeix una important 
potencialitat de millora. 
 
Observant les següents gràfiques es veu com s’ha produït un augment de la recollida 
selectiva en cinc anys a Mont-ras. La recollida selectiva d’envasos que a l’any 1998 no 
existia va arribar a ser d’un 2% a l’any 2002. 
 
Aquest increment va ser progressiu durant els cinc anys d’estudi, per tant si aquesta 
tendència continua cada vegada s’estarà mes a prop dels objectius de la Generalitat 
Catalana per a l’any 2003. 
 

Generació i recollida de residus any 1998 (Tn)

0%
2%3%

95%

Vidre Paper-cartró Envasos Rebuig

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic: Generació de residus i recollida selectiva al municipi de Mont-ras. 
Font: Junta de residus. Elaboració pròpia. 
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Generació i recollida de residus any 2002 (Tn)

90%

4%
4%

2%

Vidre Paper-cartró Envasos Rebuig

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gràfic: Generació de residus i recollida selectiva al municipi de Mont-ras. 
Font: Junta de residus. Elaboració pròpia. 
 
Cal destacar que també s’ha experimentat un augment de la quantitat total de residus 
generats i de les tipologies; però el percentatge de recollida selectiva ha augmentat al llarg 
d’aquests anys en aproximadament un 5%. Igualment, s’observa com a Catalunya, els 
percentatges de recollida selectiva de residus domèstics han incrementat en 
aproximadament un 20%. 
 
En aquest sentit, també cal destacar que la immensa majoria dels vilatans de Mont-ras 
(89%) coneixen la recollida selectiva de residus i valoren com a excel·lent el sistema de 
recollida de residus. 
 

El volum de brossa domèstica per càpita de Mont-ras és superior al 
comarcal i autonòmica i amb clara tendència incremental 
 
La producció de residus domèstics a Mont-ras mostra una clara tendència incremental , amb 
una pujada de 0,8 Kg/hab/dia des de l’any 1998. Actualment (any 2002) el valor de residus 
generats arriba a un valor de 2,01 Kg/hab/dia, molt superior al valor mig de Catalunya, que 
és proper a 1,5 Kg/hab/dia 
 
En canvi, els valors de generació de residus per càpita dels mont-rasencs és inferior als 
enregistrats a la comarca del Baix Empordà (2,74 Kg/hab/dia per a l’any 2001). 
 
Els montrasencs reconeixen, en un 85% no haver realitzar actuacions dirigides a la 
minimització de residus dins de les seves capacitats. 
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Mancança en les infraestructures de gestió de residus (domèstics 
banals, de recollida selectiva i de runes) 
 
S’han detectat certes infraestructures de gestió de residus que no donen resposta al creixent 
volum de recollida de residus. Aquestes es procedeixen a enumerar a continuació: 

1.- Els dos càmpings de la zona (Càmping Relax NAT i Relax GE) no disposen de 
contenidors de gran volum per a vidres i envasos, fet que provoca una saturació de la 
seva capacitat de recollida. 
2.- Diverses persones relacionades amb la gestió de residus a Mont-ras comenten 
que possiblement en dos o tres anys l’abocador arribi a la seva màxima capacitat. 
Caldria, per tant, activar la recerca d’alternatives per dipositar els residus. 
3.- Existència de certa estabilització del número de contenidors de vidre, paper i 
cartró i envasos lleugers, fet que, juntament amb l’increment poblacional esdevingut 
els últims temps, ha provocat que s’hagi disminuït la cobertura per càpita de 
contenidors. Per exemple l’any 2001 es detecten 140 hab/cont. envasos i 168 
hab/cont. paper i cartró quan a l’any 2000 existien 137 i 164, respectivament. 
4.- Inexistència de gestors autoritzats de residus (ja siguin bé de tractament o 
valorització) dins del terme municipal de Mont-ras, fet que provoca un encariment de 
la gestió i majors impactes de transport. De totes formes, actualment, s’està en 
procés de construcció i implementació de dues plantes de reciclatge, una situada a 
Regencós i un altre a Palafrugell. 
5.- La gestió dels residus de runes es realitza al dipòsit controlat de San Julià de 
Ramis, després de que fossin clausurats i/o aturats, en un període relativament curt, 
els de Santa Cristina d’Aro i de Begur 

 

La situació del reciclatge té requeriments i perspectives d’àmplia 
millora. 
 
El percentatge de recollida selectiva a Mont-ras ofereix un nivell de creixement lleu, 
incrementant-se tan sols un 5 % en els darrers 5 anys. Aquesta progressió no és molt 
esperançadora de cara a complir els objectius de la nova legislació vigent. 
 

Comparatiu normatiu de la recollida selectiva. Horitzons del PGRMC 
 A Mont-ras s’ha aconseguit i cal aconseguir ... 

Tipus de residu % reciclatge/ residu 
generat (Mont-ras) (1) 

Llei envasos. 
Horitzó 2001 

Llei d’envasos. 
Horitzó 2006 

paper 4,3 % 15 % 75 % 
vidre 3,6 % 15 % 75 % 

plàstic 2,2 % 15 % 75 % 
(1) Dades corresponents a l’any 2002 
Taula: Comparatiu normatiu de la recollida selectiva. Horitzons del PGRMC 
Font: Junta de residus, 2002 i elaboració pròpia 
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Per acomplir els objectius marcats pel Pla Gestió de Residus Municipals de Catalunya 
(PGRMC), l’atenció ha d’anar dirigida a totes les fraccions de residus especificats. 
 
Aquest fet de la baixa quantitat de residus que entren dins del circuit de reciclatge de residus 
domèstics, queda palès amb els números generals, a partir dels quals s’observa com només 
una desena part del total de residus s recullen als contenidors específics. 
 
A nivell de tots els residus generats al municipi e Mont-ras, observem com només el 6,6% 
dels residus totals de Mont-ras (runes, medicaments, industrials, domèstics i ramaders) són 
valoritzats; amb especial atenció sobre aquests dos últims tipus de residus. 
 

El volum de residus ramaders local, actualment no supera la 
capacitat d’assimilació del territori, minimitzant-se la possible 
contaminació per nitrogen de les aigües subterrànies. 
 
El municipi de Mont-ras té un balanç de dejeccions ramaderes deficitari amb qualsevol dels 
dos escenaris d’hipòtesis de càlcul proposats al Programa de gestió de dejeccions 
ramaderes de la comarca del Baix Empordà, complint igualment, els requeriments establerts 
a la Directiva 91/676/CEE, del Consell Europeu, de 12 de desembre de 1991, relativa a la 
protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats procedents de fonts 
agràries. 
 
Per aquest motiu, és d’esperar que no es produeixin problemàtiques de contaminació de 
freàtics per nitrats originats per aquesta activitat ramadera, que malgrat ser tradicional al 
municipi de Mont-ras es demostra com sostenible. 
 

Manca de regulació municipal relativa a residus de tipus minoritaris, 
com són els residus de runes i els de medicaments i sanitaris, fet 
que provoca certa dedesconeixença per part dels usuaris habituals i 
poc èxit en la recollida. 
 
Actualment, el municipi de Mont-ras no disposa de cap ordenança municipal que prevegi i 
delimiti la gestió dels residus de runes, quedant aquesta supeditada a la que puguin dur a 
terme els constructors i/o contractistes de l’obra. 
 
Igualment, no existeixen cap centre sanitari inscrit al Registre de productors de residus 
sanitaris de Junta de Residus ni es quantifiquen les dades de recollida de medicaments 
caducats, malgrat que sí s’ha detectat com la gent porta una fracció d’aquests cap al CABE 
de Palafrugell. 
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OPORTUNITAT FORTALEÇA 

La recollida selectiva ha augmentat durant els 
últims 5 anys. 

 
Està en tràmit la construcció de 2 plantes de 
gestió de residus. Una planta de reciclatge a 

Regencós i una altra a Palafrugell 
 

La majoria dels mont-rasencs (89%) coneixen 
la recollida selectiva, amb pràctiques diverses 

segons barris. 
 

Potencialitat de millora referida al 
compostatge de residus de jardins (gespa i 

esporgues). 

 
Existència de un servei de deixalleria mòbil.

 
El balanç de dejeccions ramaderes es 

deficitari per la qual cosa 
 

Balanç de dejeccions ramaderes deficitari 
(bona capacitat d’assimilació del terreny) 

 
Els montrasencs valoren com a excel·lent la 

qualitat de la gestió de residus del seu 
municipi 

 
Sistema de d’acúmul i recollida de residus 

soterrats. 
 

AMENAÇA DEBILITAT 

Certa estabilització del nivell de contenidors 
de recollida selectiva 

 
L’abocador de Solius on es porten els residus 

de Mont-ras, pot arribar a la seva càrrega 
màxima en 2 o 3 anys. 

 
Inexistència de control en la generació de 

residus sanitaris. 
 

Només el 15% dels enquestats diuen haver 
realitzat alguna actuació dirigida a la 

minimització de residus (en molts casos per 
manca de coneixement) 

 
Als dos càmpings que existeixen al poble no 
disposen de contenidors grans de recollida 

selectiva (envasos i vidre) 
 

Nivells de recollida selectiva inferiors a les 
mitges catalanes i comarcals. 

 
No es disposa de cap ordenança que prevegi 

i delimiti la gestió dels residus de runes 
 

Rati incremental de Kg residu/hab/dia 
durant els últims quatre anys i superior a la 

mitja catalana i del Baix Empordà 
 

Inexistència de gestors autoritzats de 
residus a Mont-ras. 

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

 
Recollida selectiva només arriba a nivells del 

6.6% del total. 
 

Inexistència de sistema de recollida de 
residus orgànics i manca de promoció del 

compostatge 
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ENERGIA 
 
En aquest punt s’ha analitzat el balanç 
energètic del municipi i les potencialitats de 
millora de usos, tipologies i consums de les 
diferents Energies a Mont-ras. Les implicacions 
que aquestes provoquen sobre la qualitat de 
l’aire són tractades amb més profunditat al punt 
d’atmosfera. 
 

Dependència energètica externa total i manca d’impuls de les 
energies alternatives. 
 
El municipi de Mont-ras és totalment dependent energèticament, ja que no existeix cap 
instal·lació d’energia de cogeneració ni cap instal·lació d’energia solar i/o eòlica, malgrat que 
hi ha una important potencialitat de creixement i aplicabilitat. Així doncs, es detecta que el 
59,4 % de la superfície total del municipi es troba dins de “Zona Compatible” (Mapa 
d’Implantació Ambiental de l’Energia Eòlica a Catalunya, Decret 174/2992, de 11 de juny). 
 
L’ajuntament no disposa d’instal·lacions que assegurin i promoguin l’estalvi energètic i 
energies alternatives que puguin actuar com a exemplificador de cara a la ciutadania. 
Igualment, tampoc disposa de cap ordenança municipal relativa a energia solar tèrmica i/o 
fotovoltàica. 
 
La dependència energètica exterior es decanta de forma clara cap a l’energia elèctrica, 
siguent els percentatges d’explotació energètica els següents: 
 

Electricitat Combustibles 
locomoció Gas butà Gas canalitzat fusta Energies 

alternatives (1) 

64,2 % 32,1 % 3,4 % 0,3 % No dades -- 
(1) Energia solar tèrmica i fotovoltàica i energia eòlica. 

 

El consum total d’energia és inferior a la mitja catalana. El sector 
que més consumeix és el domèstic. 
 
El consum total final d’energia a Mont-ras per a l’any 2002 va ser de 1.899,63 tep. Amb 
aquest valor es calcula l’índex de consum per càpita que per aquell any va ser de 1,134 
tep/hab/any, inferior a la mitja catalana que va ser de 3,47 tep/hab/any. 
 
El sector que més energia va consumir va ser el domèstic (42,2%), seguit del transport 
(32,1%). El fet que el municipi de Mont-ras sigui un municipi residencial amb una forta 
dinàmica poblacional basada en el turisme i amb forta estacionalitat estival pot justificar que 
aquests siguin els sectors de major consum. 
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Les accions dirigides a incrementar l’eficiència de consum d’aquests dos sectors (domèstic i 
transport) presenten una important potencialitat de millora ambiental associada, juntament 
amb importants estalvis econòmics per als ciutadans. La sectorització del consums 
energètics es reparteix de la següent manera: 
 

Consum Energètic a Mont-ras per sectors

42,2%

32,1%

19,7%

1,2% 3,5%1,2%

Domèstic Transport Comercial Inst. municipals Enllumenat Industrial

 
 
En aquest gràfic s’observa igualment com Mont-ras no es pot catalogar com un municipi 
industrialitzat, arribant a tenir un pes total del 3,5% del total d’energia consumida (tractant-se 
pràcticament en la seva totalitat d’energia elèctrica). 
 

L’arribada i creixement potencial del gas natural a Mont-ras 
desplaçarà altres fonts energètiques i reduirà l’emissió de 
contaminants atmosfèrics. 
 
El municipi de Mont-ras, des de l’any 2002 ha iniciat el subministrament domèstic de gas 
natural a la zona residencial de la Saureda (S.A.U. 1.b.), mantenint-se fins a l’actualitat. 
 
Actualment no es disposen de valors de consum pormenoritzats, però degut a l’entrada de 
l’escomesa de gas a dins del municipi, al menor cost del combustible respecte el gas-oil de 
calefacció i a la capacitat de creixement del terme (referit amb la revisió de Normes 
Subsidiàries), és d’esperar un increment en el número d’usuaris d’aquest servei. 
 

Manca d’una gestió ambiental de la despesa energètica de les 
instal·lacions municipals. El servei públic amb més despesa 
energètica és l’enllumenat públic. 
 
El consum energètic derivat d’instal·lacions dependents de la gestió municipal és de un 
3,1%, on s’inclourien l’enllumenament públic que és d’1,24% i instal·lacions i serveis públics 
que és d’1,4%. 
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Les instal·lacions municipals que s’inclouen en aquest apartat són : 
 La Parròquia de Sant Esteve. 
 Local juvenil. 
 Pavelló esportiu. 
 Consultori mèdic. 
 Camp d’esports “la Ciutadella”. 
 Escoles. 
 Ajuntament 
 Enllumenat 

 
Les distribucions de consums energètics a totes les instal·lacions municipals es representen 
en la següent gràfica: 
 

Consum energètic d'instal·lacions municipals

78,80%

19,06% 0,14%2,00%

Gasoil Benzines Electricitat GLP
 

 
L’electricitat elèctrica és la més consumida. Fet que es normal ja que el servei de major 
importància, a nivell de nombre de persones que ho gaudeixen, és el enllumenament públic 
totalment depenent de l’energia elèctrica. 
 
El segon tipus més utilitzat son els GLP, s’utilitza per escalfar l’aigua en les instal·lacions 
esportives i col·legi, i vehicles dels serveis de l’ajuntament. 
 

El consum energètic presenta un gran potencial d’estalvi, incloent-hi 
el foment de les energies renovables, sobretot a les instal·lacions 
municipals. 
 
A les instal·lacions municipals no existeixen mecanismes que intentin regular la despesa 
energètica tals com temporitzadors, bombetes de baix consum o luxòmetres entre d’altres.  
Igualment, tampoc s’efectua un seguiment de les mesures relacionades amb l’eficiència 
energètica ni un control exhaustiu de consums. 
 
Finalment, en cap instal·lació municipal no existeixen sistemes d’aprofitaments d’energies 
renovables (llevat del propi ús d’energia elèctrica provinent d’hidroelèctrica), ni existeix cap 

sm, sistemas medioambientales, SL  40 



Pals de Mont-ras 

política local de subvencions o incentius per a la implantació d’aquestes que puguin actuar 
com a exemplificador davant la ciutadania. En aquest sentit, tampoc s’han realitzat 
campanyes d’instrucció medi ambientals a la població en general. Tenint en compte que a 
Mont-ras el major consum energètic és del sector domèstic podria reduir-se molt el consum 
energètic total al municipi si s’incideix en aquest ampli col·lectiu. 
 
Respecte a l’energia eòlica, Mont-ras compta amb 730 Ha compatibles, fet que representa 
un 59,4% de la superfície total del territori del municipi, molt semblant a la mitja catalana.  
 
Tot això permet predisposar un important volum de millora en la gestió i en l’eficàcia d’ús de 
les energies per part de la ciutadania i el propi consistori, malgrat que un 50% de la població 
ja considera realitzar actuacions relatives a l’estalvi d’energia. 
 
 

OPORTUNITAT FORTALEÇA 
El consum del sector domèstic es el 50% del 

consum total del municipi. 
 

Gran capacitat de millora dins de la gestió 
energètica. 

 
Gran superfície compatible amb la creació 

d’energies renovables (eòlica i solar). 
 

Arribada del Gas Natural (Saureda) 
 

La meitat de la població de Mont-ras consideren 
que estalvien energia. 

 

L’índex de consum d’energia per càpita es de 1,34 
tep/hab/any, inferior a la mitja catalana, que es 

de 3,4 tep/hab/any. 
 

El consum d’energies renovables a Mont-ras es 
major a la mitja catalana (energia hidroelèctrica).

 
Es fa una comptabilitat exhaustiva en referència 

a l’energia elèctrica amb comptadors, també es fa 
amb el gas propà  

AMENAÇA DEBILITAT 

L’augment del nombre de vehicles els darrers anys 
pot incrementar encara més el consum de 
combustibles fòssils (gasolina i gas-oil). 

 
Dependència energètica externa pràcticament del 

100 % (llevat aprofitament de llenya) 
 

Manca d’utilització dels sistemes de comunicació 
referents a informació d’estalvi energètic 

No existeixen dades de autoconsum energètic en 
el cas de combustibles renovables (fusta) 

 
Inexistència de cogeneració dins de les diferents 

indústries. 
 

El consum de combustible líquid dels vehicles de 
propietat de l’ajuntament no està centralitzat ni 

registrat de forma periòdica. 
 

No s’ha detectat cap equipament ni protocol que 
permeti reduir el consum energètic dins de les 

instal·lacions municipals. 
 

No s’ha realitzat cap auditoria energètica als 
edificis públics, tampoc s’ha detectat cap política 

de millora de l’eficiència d’energia. 
 

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

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

 
Inexistència d’ordenança municipal referent a 

energia solar 
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SPECTES DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

€€  n aquest punt s’ha analitzat els aspectes 
enerals de l’activitat econòmica i productiva 
el municipi, analitzant l’estructura econòmica i 
ocial de la vila i els aspectes de sostenibilitat 
ocioeconòmica. 

ont-Ras es configura com un municipi de caire residencial amb una 
art important de població que treballa fora i amb el conseqüent 
esplaçament amb transport privat 

a mobilitat obligada per desplaçament a causa de la residència o bé pel treball en el 
unicipi es fa en cotxe privat. Els transports públics són poc utilitzats. Majoritàriament són 
omes que marxen a treballar a fora del municipi, encara que hi ha un nombre destacat 
’homes que venen a treballar al municipi.  

l balanç entre les entrades i sortides de la població femenina és negatiu, igual que el 
asculí, però una mica més superior. Aquest fet ve dotat pel tipus d’oferta de llocs de 
eball, que a Mont-ras atrau més la població masculina en el sector de la indústria que la 
menina. 
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Els sectors agrícola i l’industrial són els que tenen major 
representació al municipi. I en concret, el sector industrial és el que 
provoca una major mobilitat 
 
Gran part de la població que es dedica al sector agrícola i ramader viu i treballa a Mont-ras. 
 
El sector de la indústria i de les manufactures es caracteritza majoritàriament per mà d’obra 
que té la residència a fora del municipi però treballa a Mont-ras. En aquest sector es detecta 
una gran mobilitat, ja que un nombre important de persones que resideixen al municipi van a 
treballar a fora, però també un nombre important de persones que resideixen fora del 
municipi van a treballar a Mont-ras. 
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En contrapartida amb el punt anterior, la població que es dedica a la construcció 
majoritàriament treballa a fora del municipi. Tot i que és important el nombre de persones 
que treballen i resideixen a Mont-ras les quals treballen en aquest sector. 
 
La població que es dedica a la mediació financera, el sector immobiliari, serveis a les 
empreses, a l’administració pública, a la Seguretat Social, a l’educació, a la sanitat i a 
d’altres serveis socials majoritàriament ha d’anar a treballar fora del municipi malgrat residir-
hi. 
 

La taxa d’ocupació al municipi de Mont-Ras és més elevada que la 
mitjana de la comarca 
 

 
Població activa de Mont-ras en relació a l’activitat 

RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT HOMES DONES TOTAL 

Població activa 442 231 673 
Ocupats 399 194 593 

Busquen 1a ocupació 11 5 16 
Desocupats amb ocupació anterior 32 32 64 

Població no activa 338 480 818 
Servei militar 9 0 9 

Jubilats no pensionistes 119 114 233 
Incapacitats permanents 18 5 23 

Escolars i estudiants 174 159 333 
Feines de la llar 3 185 188 
Altres situacions 24 17 41 

TOTAL POBLACIÓ 789 711 1500 
Taula 4.2.1: Població activa de Mont-ras en relació amb l’activitat, any 1996. 
Font: IDESCAT 1996. 
 

L’agricultura es pot considerar una activitat important pel que fa a 
l’ocupació territorial del municipi, tot i que el seu pes específic dins 
de l’economia de Mont-Ras és baix. 
 
 

1. Les explotacions amb 1 parcel·la han disminuït.  
2. Les explotacions amb 2 a 3 parcel·les han augmentat.  
3. Les explotacions amb 4 a 5 parcel·les no s’han modificat.  
4. Les explotacions amb 6 a 14 parcel·les han augmentat.  
5. Les explotacions amb 15 a 29 parcel·les han augmentat.  
6. Les explotacions amb 30 o més parcel·les s’han creat durant el període 1989-1999, 

concretament n’hi ha 2. 
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Al municipi de Mont-Ras el sector de la ramaderia ha experimentat 
una forta davallada a partir de l’any 1999 en el nombre 
d’explotacions i en el nombre de bestiar. 
 
El boví ha disminuït (més vaques de llet i bovins de menys de 12 mesos, comparant amb els 
altres tipus de bovins). 
L’oví també ha disminuït. 
El cabrum ha augmentat. És important a nivell del municipi. 
El porcí ha augmentat respecte l’any 1989, però en canvi ha disminuït respecte 1982. 
Hi ha hagut una forta davallada de l’aviram respecte l’any 1982. 
No hi ha equins. 
 

Al municipi de Mont-Ras la indústria constitueix el segon sector 
econòmic més important en relació als llocs de treball existents a 
Mont-Ras, essent el primer el sector serveis. 
 
El sector serveis és el que té major rellevància en termes d’ocupació, seguit del sector 

industrial. Aquest fet, també es soporta pel fet que la ciutadania considera com a principal 

problema global els temes de caire econòmic. 
 

Al municipi de Mont-Ras les activitats terciàries han guanyat terreny 
de forma molt significativa durant les darreres dècades al municipi, 
però el comerç no es diversifica suficientment 
 

La importància del sector serveis a nivell del municipi de Mont-Ras i de la seva comarca 

esdevé el motor de l’economia. 

 

Pel que fa a la composició sectorial, els principals elements són els del comerç i 

reparacions, els segueixen restaurants, cafès i hostaleria, juntament amb educació, 

investigació i cultura. 
 

A Mont-ras és necessari remarcar la importància dels establiments de productes alimentaris, 

seguit dels de comerç no classificat i d’articles per a la llar. També destacar que no hi ha cap 

establiment dedicat a llibres i diaris.  Dins el sector serveis són importants els serveis 

personals, el comerç a l’engròs i l’hostaleria. Per contra tenen poca importància en el 

municipi els transports, les comunicacions i els establiments de productes químics. Pel que 

fa a serveis d’empresa i de mediació financera, són inexistents a Mont-ras. 
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En referència a les perspectives comercials, cal comentar com el 21 % de la ciutadania 

desitjaria un municipi més comercial, per un 16% un de més residencial i un 50% ja els hi 

està bé el tipus de municipi actual. Els barris on más favorablement es valora l’oferta 

comercial són els de Mas Solei i el del Casc Antic. 

 

El municipi de Mont-Ras, no ha tingut mai una gran tradició turística, 
tot i que ara s’està incrementant el turisme de segona residència 
 

La poca tradició turística es deu bàsicament, a la seva situació geogràfica i a la proximitat 

d’altres municipis més grans que ofereixen unes ofertes turístiques més diversificades. Ha 

estat en aquests darrers anys que ha començat a explotar un tipus de turisme que instal·la la 

seva segona residència i busca la tranquil·litat. Aquestes segones residències es troben, 

majoritàriament, a la urbanització de Can Burjats. Els seus residents procedeixen 

principalment de Barcelona, França i Alemanya. El 83% dels habitants de dret viuen al nucli 

urbà del municipi, mentre que de la resta ho fan a les diferents urbanitzacions. Només a 

Torre Simona els habitatges secundaris superen els principals. 
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OPORTUNITAT FORTALESA 

 
Continuar potenciant els comerços al municipi de 

Mont-Ras 
 

Activitats de promoció lúdiques o comercials 
 

Potenciació de l’agroturisme (cases de turisme 
rural, cases de colònies..) 

 
Possibilitat de potenciar la Ruta de les Mines 

 
La ciutadania es considera majoritàriament del 

municipi 
 

El 21% de la ciutadania voldria un municipi més 
comercial, un 16 % més residencial i un 50% 

consideren que ja està bé tal i com està 
 

 
Taxa d’ocupació dels habitants de Mont-Ras 

elevada, en comparació a la resta de municipis de 
la província de Girona 

 
Lleuger augment de l’agricultura al terme 

municipal de Mont-Ras, a diferència de la forta 
regressió experimentada a Catalunya els darrers 

anys 
 

Els ciutadans consideren el municipi com 
Residencial, tranquil, net i segur 

 
El 84% de la ciutadania considera que no hi ha 

problemes de convivència 
 

Els ciutadans valoren com a correcta l’oferta 
comercial als barris de Mas Solei (69 %), i Casc 

Antic (55 %) 
 

AMENAÇA DEBILITAT 

 
Davallada del sector agrícola i ramader 

 
Envelliment de la població activa del sector primari

 
La població detecta deficiències relatives a actuació 

comercial (sobre tot als barris de Mas Roque, 
Sadurní i Torre Simona) 

 

 
Dependència elevada de les ciutats més grans 

com Palamós o Palafrugell 
 

Atur femení més elevat que el masculí 
 

Per la major part d’agricultors i ramaders 
l’activitat agrícola no és la única font d’ingressos 

per a l’economia familiar 
 

Regressió de l’activitat agrària 
 

Disminució elevada de la ramaderia 
 

No s’ha instaurat una associació comercial 
 

No s’impulsa la creació d’una Cooperativa de 
producció, Societat Agrària... 

 
No ha tingut èxit la prova d’un mercat setmanal 

 
Ciutadania considera com a principal problema 

global els temes econòmics 
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POBLACIÓ 
 
En aquest punt s’analitza la influència de la 
població de Mont-ras en les diferents relacions 
socio-econòmiques. Igualment s’analitza 
l’evolució poblacional com a element de bàsic 
per entendre la realitat actual de Mont-ras i per 
poder detectar possibles deficiències del model 
sostenible de poble a curt, mig i llarg termini. 
 

El creixement poblacional als darrers anys i la seva tendència 
incremental incideixen en aspectes socials i urbans de Mont-ras. 
 
Les dades del nombre d’habitants a Mont-ras els darrers cinc anys esdevenen un increment 
poblacional d’aproximadament un 18%. Aquest creixement correspon amb la tendència 
general de la resta de la comarca del Baix Empordà i de Catalunya. 
 
Existeixen diverses causes per les quals s’ha produït aquest increment, la més destacada es 
el saldo migratori a Mont-ras que es major que a la resta de la comarca i de la comunitat. 
 
En la següent gràfica es mostren els valors de creixement natural i saldo migratori per una 
sèrie de 10 anys (1991-2001): 
 

Creixement de la població - taxes per mil habitants
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Gràfic: Creixement poblacional – taxes per mil habitants. 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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S'observa com el creixement natural al llarg dels anys ha disminuït paulatinament fins arribar 
a ser negatiu.Com a la resta de la comarca i de la comunitat, la taxa de natalitat es inferior 
que fa deu anys, encara que la disminució a Mont-ras es major que a la resta. 
 
La principal causa de creixement a Mont-ras es el saldo migratori, siguent major que a la 
resta de la comunitat. 
 
Un creixement continu de població al poble implica una nova reestructuració a nivell 
urbanístic, la demana d’habitatge ha de ser resposta amb noves construccions. Es produeix 
una nova demanda de reestructuració del sòl del municipi, creant-se una pressió vers les 
zones no urbanitzables. Aquesta futura i possible manca de sòl en situacions de creixement 
poblacional produeix l’encariment dels habitatges ja existents. Tots aquests factors 
repercuteixen al nivell de vida dels habitants de Mont-ras. 
 
Igualment, la millora de la qualitat de vida ha permès un cert envelliment de la població. En 
aquest aspecte, com comentar com el 75 % de la gent gran enquestada considera que les 
seves necessitats es troben correctament cobertes dins de Mont-ras, malgrat que la gent 
d’altres franjes d’edats consideren en un 40% que les necessitats de la gent gran no es 
troben perfectament cobertes. 
 

L’immigració de nacionalitat estrangera es la més important fent 
necessària una gran integració cultural. 
 
Les dades observades els últims sis anys revelen que existeix un percentatge incremental 
d’immigració al municipi de Mont-ras (6,1 % del total de població – any 2001), equivalent a 
l’enregistrat a Catalunya i tres punts per sota de l’existent al Baix Empordà (9,7 % de la 
població total de la comarca – any 2001). 
 
Del total d’immigració, una tercera part correspon a gent que prové fóra de Catalunya, 
mantenint-se aquesta proporció tant a Mont-ras, com a la Bisbal d’Empordà i a tota 
Catalunya. 
 

 Mont-ras Bisbal Empordà Catalunya 
 % immigració % fora Catalunya % immigració % fora Catalunya % immigració % fora Catalunya

2001 6,1 30,2 9,7 30,6 6,3 32,3 
1996 3,3 28,9 5,6 28,3 2,8 31,6 
1991 3,1 30,2 3,7 27,9 1,7 32,5 

 
Si analitzem la immigració per nacionalitats, trobem com a Mont-ras es produeix cert equilibri 
entre Africans (principalment temporers que treballen a la terra i a la construcció) i Europeus, 
existint una fracció gairebé testimonial d’oriunds de sud-amèrica. Aquesta proporció es 
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manté de forma similar al Baix Empordà, mentre que s’inverteix si mirem el conjunt de tota 
Catalunya. 
 

Població segons nacionalitat (%)
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De cara a facilitar l’integració, l’Ajuntament de Mont-ras ha iniciat un “Estudi de pobresa 
entre Palafrugell i Mont-ras, promogut per Càrites i la Universitat de Girona. En aquest estudi 
es plantegen enquestes, reunions amb associacions i reunions amb entitats. 
 

OPORTUNITAT FORTALEÇA 

El nivell de joventut existent a Mont-ras pot 
esdevenir una important llavor per emprendre 

noves iniciatives dirigides cap a la sostenibilitat. 

S’ha produït un augment de l’envelliment de la 
població. 

 
Creixement total de la població major que a la 

Bisbal d’Empordà i Catalunya. 
 

La disminució de gent jove durant els darrers 
anys a Mont-ras es menor que a Bisbal d’Empordà 

i la resta de la comarca. 
 

La gent gran considera en un 70% que les seves 
necessitats es troben cobertes 

 
Estudi de Pobressa de Palafrugell i Mont-ras 

 

AMENAÇA DEBILITAT 

 
Tendència a una disminució del creixement natural 

de la població. 
 

Possible problemàtica per l’augment de gent que 
viu sola, problemes assistencials com de qualitat de 

vida. 
 

Un 40% de la població consideren que les 
necessitats de la gent gran  no es troben cobertes 

correctament 
 

El creixement natural de la població disminueix 
fins i tot a ser negatiu. 
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HABITATGE 
 
En aquest punt s’analitzen les evolucions 
constructives i residencials existents al municipi 
de Mont-ras, els hàbits de compra existents. 
 
També s’avaluarà la possible incidència en 
l’evolució poblacional de la ciutadania i el futur 
global. 
 
 

L’evolució de l’edificació a Mont-ras als últims anys esdevé el seu 
caràcter cada vegada més turístic i presenta certa estabilització. 
 
A la dècada dels vuitanta observem un augment general del nombre de vivendes de caràcter 
secundari a Catalunya (aprox. 4%). Aquest augment es fa més important encara a la 
comarca del Baix Empordà (14.36%) i al municipi de Mont-ras (12.25%).  
 
Aquesta tendència reflecteix el caràcter turístic de Mont-ras, cada vegada més important. 
Existeix una gran part de la població del municipi que no viu tot l’any a Mont-ras, utilitzen la 
casa per les vacances i tenen el seu habitatge principal al lloc on treballen. 
 
També s’ha produït un canvi en el tipus de promoció per a la construcció d’habitatges. De 
l’any 1981 al 1991 la promoció que més s’utilitzava era la de Protecció oficial, en canvi a 
partir d’aquest any va ser la promoció lliure.  
 
 
 Nombre de vivendes construides per tipus de promoció. Evolució temporal 

(1981-2002)
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Es veu una evolució més constant al llarg dels anys de la Promoció lliure, la Protecció oficial 
va tenir el seu “boom” durant l’any 1986 i a partir de l’any 1991 no s’ha tornat a produir cap 
promoció d’aquesta mena. 
 
Per altra banda les dades d’habitatges en construcció durant l’any 2002 entreveuen una 
baixa intensitat de construcció a Mont-ras, amb una contribució de només el 0,8 % de l’índex 
de construcció global d’habitatge del Baix Empordà (1). Aquest valor es troba molt per sota 
de municipis fronterers com Palafrugell (amb una contribució del 23,5%) o Palamós (amb un 
4,5%). 
 (1) Nota: índex de construcció: [habitatges projectats del muncipi/habitatges projectats de la comarca)x100] 

 

La tendència de construcció a Mont-ras té una vocació de ciutat 
dormitori de Palafrugell i/o Palamós. 
 
A la següent taula es mostren les superfícies totals a edificar a Mont-ras i part de la comarca 
del Baix Empordà i Catalunya: 
 

Superfícies totals a edificar per demarcacions. Any 2002 

 residencial Local 
residencial Ramadera Indústria Comercial Oficines Hosteleria Altres No 

residencial
Catalunya 4.107.160 1.126.917 8.243 293.015 187.966 119.588 92.761 305.765 2.134.255

Comarques 
Gironines 2.642.624 328.726 278 138.787 236.917 278.277 187.928 197.155 1.368.068

Baix 
Empordà 330.460 4.639 241 0 3.397 50 9.502 1.576 19.405

Mont-ras 3.865 0 0 0 0 0 0 0 0
 
S’observa com a Mont-ras solament s’ha edificat a zones residencials, fet que corrobora la 
potencialitat del municipi com ciutat dormitori i de cert àmbit turístic respecte els municipis 
fronterers. Es construeixen habitatges amb superfícies relativament elevades, amb jardins, 
piscines i una important superfície útil... 
 
En relació amb la qualitat de les vivendes en general, la majoria de les cases son dels anys 
seixanta en davant, per tant son relativament moderna i de bona qualitat. 
 
Passa lo mateix amb la superfície útil de les cases. Mont-ras es un municipi de caràcter 
rural, per això hi ha més superfície per construir i les cases, en general, son més amples. 
 

Important tarannà constructiu de vivendes de qualitat dins del 
municipi que dificulta la possibilitat d’emancipació dels joves. 
 
El fet de la tendència de creixement urbanístics de segona residència i/o residència dormitori 
ha fet que les noves edificacions siguin de qualitat, tant a nivell constructiu com de les 
característiques intrínseques de la vivenda. 
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Així doncs trobem com els habitatges de major superfície son els que dominen a Mont-ras, 
molt per sobre de les proporcions que s’enregistren a la comarca del Baix Empordà i a 
Catalunya. Aquest fet es pot corroborar al següent gràfic: 
 Distribución del nombre d'habitatges segons Supefície útil.1991
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Aquesta major superfície, en molts casos implica una major quantitat de jardins i zones 
lúdiques existents dins del terreny projectat. Aquestes vivendes de qualitat tenen la 
contrapartida de que acostumen a ser més cares; així doncs, s’ha trobat com el peru mig de 
les zones properes a Mont-ras osciel·len pels volts de.s 1.834,1 €/m2. 
 

Falta de cobertura total en alguns dels serveis bàsics de les 
vivendes. 
 
Dins del municipi s’ha detectat com una fracció de les vivendes edificades a Mont-ras no 
disposen dels servis bàsics. Així doncs, segons dades de 1991, es troba com un 7,6 % dels 
habitatges no disposen de servei d’aigua corrent (1,5%) i/o d’energia elèctrica (3,8%) i/o de 
vàter (2,3%). 
 
Aquest fet es justifica pel perfil clarament dispers d’algunes edificacions dins del terme 
municipal que fa que sigui difícilment viable econòmicament (i en alguns casos 
ambientalment) l’arribada d’aquests serveis bàsics. 
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OPORTUNITAT FORTALEÇA 

Edificació de segona residència, identificant el 
caràcter de municipi residencial. 

Vivendes de qualitat elevada (superfícies 
elevades). 

AMENAÇA DEBILITAT 

Caràcter dispers de fraccions de les edificacions del 
municipi. 

 
Baixa tendència constructiva dins de l’àmbit del 

Baix Empordà  respecte a municipi propers 
(Palafrugell i Palamós) 

 
Existència de vivendes disperses sense serveis 

bàsics com son aigua potable, electricitat i vàter. 
 

Preus elevats que dificulten l’emancipació de la 
gent del municipi 

 
Manca d’edificació de promoció pública. 
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SALUT 
 
En aquest punt s’analitza l’arrelament dels 
diferents serveis sanitaris (malgrat aquests 
trobar-se descentralitzats) per part de la 
ciutadania de Mont-ras. Igualment s’analitza el 
nivell de servei i de tecnificació dels equipaments 
i instal·lacions de salut. 
 
 

La assistència sanitària per part del CABE de Palafrugell és eficient 
i informatitzada i amb un grau de satisfacció ciutadà elevat. 
 
Els serveis de medicina general a Mont-ras es realitzen Consultori mèdic, mentre que al 
propi municipi no es disposa d’un Centre d’Assistència Primari específic, assumint les 
funcions el CABE de Palafrugell. Aquest CABE (Centre d’Assistència del Baix Empordà), es 
troba totalment informatitzat, mantenint-se l’historial dels pacients al dia. 
 
A partir de converses mantingudes amb el personal del CABE de Palafrugell, es constata la 
satisfacció en termes generals dels usuari del servei assistencial, degut a l’adequació dels 
equipaments sanitaris i infraestructures. Aquesta satisfacció en la recepció del servei sanitari 
es pot entendre si analitzem com l’utilització d’aquest s’ha incrementat gairebé un 4% durant 
els últims dos anys; passant de 2.544 visites dels montrasencs l’any 1991 a 2626 visites 
l’any 2002. 
 
Malgrat aquests valors certament positius, la percepció de la meitat dels vilatans sobre el 
servei assistencial, no és del tot positiu. 
 

Major càrrega assistencial per a la gent reconeguda legalment com 
a disminuïda, incrementant els nivell de qualitat de vida. 
 
No s’ha detectat una important problemàtica relativa a la solitud de la gent gran. De fet, el 
percentatge de gent que viu sola al municipi de Mont-ras (12,36 %) és sensiblement inferior 
que el que trobem a la comarca del Baix Empordà (18,4 %) o Catalunya (17,31 %). Això 
provoca inicialment una disminució del nivell total de càrrega social suportat al municipi de 
Mont-ras, que és compensat per l’increment constant des de 1998 del nivell de persones 
reconegudes legalment com a disminuïdes (amb un total de 77 habitants, aproximadament 
un 5% del total de població dels montrasencs). 
 

Bona infraestructura i cobertura de farmàcies a Mont-ras, que 
permet entendre el nivell elevat d’automedicació existent 
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Només existeix una farmàcia al municipi de Mont-ras, ubicada al C/Torres Jonama, 15 dins 
de la urbanització Mas Solei. Aquesta farmàcia, implica que el rati municipal arribi a 0,63 
farmàcies/1000 habitants, valor molt per sobre de la mitja catalana, gironina i comarcal 
(0,47, 0,53 i 0,54 respectivament). Per tant podem concloure que la cobertura de farmàcies 
de Mont-ras és bastant positiva, tot i que aquests valors varien lleugerament en períodes 
estivals on incrementa el nivell poblacional de fet (no pas de dret). 
 
Aquest fet, juntament amb la confiança que es té amb el personal farmacèutic, la certa 
llunyania del CABE de Palafrugell i la limitació horària assistencial del consultori de Mont-ras 
(obert només dimarts i dijous de 11’00 h a 13’00 h) fan que els nivells d’automedicació siguin 
relativament elevats (segons els metges del propi CABE de Palafrugell). 
 

Potencialitat de millora del sistema de recollida de residus sanitaris 
 
Actualment, la farmàcia de Mont-ras no disposa d’un sistema de recollida de residus de 
medicaments caducats, fet que obliga a que la ciutadania hagi de desplaçar-se al CABE de 
Palafrugell per dipositar aquests, o, en menor mesura, poder dipositar-ho en el Consultori 
Municipal, fet que provoca en primer lloc molèsties a la ciutadania i, en segon lloc la manca 
d’universalització d’aquest servei entre els monrasencs. 
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OPORTUNITAT FORTALEÇA 

El percentatge de gent major que viu sola al 
municipi es inferior que a la resta de la comarca. 

 
Possible potenciació del Consultori Municipal, de 

cara a facilitar l’accés al servei sanitari de gent amb 
dificultats de desplaçament 

 
Satisfacció en termes generals dels usuaris del 

servei assistencial. 
 

Existeix adequació dels equipaments sanitaris i 
infrastructures en relació a les necessitats del 

poble. 
 

L’atenció primària està bé informatitzada, tant a 
l’àmbit d’expedient administratiu, com informació 

clínica del pacient. 
 

Bona salut de la població del poble. 
 

No existeixen queixes o retards en relació al 
servei del VAM (Vehicle d’Atenció Medicalitzada o 

Ambulàncies). 
 

Cobertura de farmàcies a Mont-ras positiva. 
 

AMENAÇA DEBILITAT 

Possible increment de l’automedicació per 
confiança a la farmàcia de la gent del poble. 

 
Només el 50% de la població considera que l’oferta 

sanitària és correcte 
 

 
El municipi no disposa d’un servei d’atenció 

primària específic. 
 

No existeixen dades de recollida de medicaments 
caducats, malgrat que sí consta un sistema de 

deposició. 
 

Existeix una manca de servei d’informatització 
dins de la estructura mèdica . 
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EDUCACIÓ 
 
En aquest document es determinen les 
característiques educatives delimitades al 
municipi de Mont-ras, juntament amb els 
elements referits a aportacions culturals no 
regulades, com pot ser l’aportació de valors, el 
coneixement del català o bé el patrimoni artístic 
intrínsec.  
 
 

Cobertura educativa parcialment coberta de forma autònoma. 
 
El municipi de Mont-ras presenta un nivell important de desenvolupament pel que fa 
referència a instal·lacions i infrastructures educatives. Així doncs destaquen la presència 
d’una llar d’infants (a les instal·lacions de l’Ajuntament) i una escola d’educació primària 
(Escola Torres Jonama). En canvi els estudis d’Institut, escoles verdes i Universitat, de 
forma lògica es troben descentralitzats a Palafrugell i Girona, respectivament. 
 
Cal comentar com tres quartes parts de la població valoren de forma positiva les 
infrastructures i serveis educatives, amb l’excepció de l’urbanització San Sadurní. 
 
També existeix cobertura de formació en l’àmbit dels valors, degut a la catequesi 
desenvolupada per l’església de Sant Esteve de Mont-ras. 
 

Equipament de la Llar d’Infant parcialment Infrautilitzada. 
 
La llar d’infants gestionada per l’Ajuntament de Mont-ras, dóna cobertura a nens d’edat 
compreses entre 4 mesos i 3 anys. Hi ha un horari bàsic de 9h a 12h i de 15h a 18 h i un 
altra suplementari de 8h a 9h, de 12h a 13h i de 18h a 19h. 
 
Les places ocupades són: 
 P2: 15 places ocupades de 20 totals (75 % d’ocupació) 
 P1: 13 places ocupades de 13 totals (100 % d’ocupació) 
 P0: 5 places ocupades de 8 totals (62 % d’ocupació) 

 
Es pot observar com la llar d’infants es troba infrautilitzada i, a nivell general, només es troba 
ocupada al 80 %. Aquest fet pot justificar-se degut a la relativa “joventut” d’aquest servei, 
que va començar a funcionar a mitjans de l’any 2003. 
 

Elevat nivell cultural dels Mont-rasencs que es troba en creixement. 
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A partir de les dades d’instrucció (entenen aquesta com la gent amb formació respecte al 
total de població del municipi) enregistrades a l’Institut Estadístic de Catalunya s’observa 
com a Mont-ras existeix un increment del nivell d’instrucció en tots els àmbits llevat dels de 
primer grau, això es pot justificar mitjançant la reducció de la natalitat ( i per tant una 
disminució dels nens que comencen a anar a l’escola). Així doncs, els nivells d’instrucció 
globals són (dades de 1996): 

 Mont-ras 83,81 %  

Percentatge de nivell d’instrucció comparatiu 
 Mont-ras Baix Empordà Catalunya 
 1991 1996 1991 1996 1991 1996 

Sense titulació 16,31 16,19 16,22 14,14 16,87 17,72 
Primer grau 68,38 61,39 67,66 61,15 57,29 51,55 
Segon grau 10,26 16,25 10,56 17,13 14,74 20,72 
Tercer grau 3,20 3,35 3,44 4,19 2,76 5,22 
Grau superior 1,85 2,82 2,12 3,39 3,68 4,8 
TOTAL Població 1.189 1.347 80.216 86.316 5.441.582 5.539.012 

 Catalunya 82,28 % 
 Baix Empordà 85,86 % 
 

Pel que fa referència al coneixement del català, aquest s’ha mostrat com majoritari per tota 
la població de Mont-ras, arribant a nivells d’aprop del 86% que el parlen i el llegeixen, 
percentatge que baixa fins al 61 % en referència a la capacitat d’escriure’l. Per un altre 
banda, l’any 1996, es determinà (Idescat) que només un 1,2% reconeixia no entendre el 
català. 
 

De totes formes, el fet de l’arribada de gent immigrant que s’està produint actualment, sense 
ànims de tipificar el seu nivell cultural, pot fer baixar el nivell d’instrucció dels vilatans de 
Mont-ras i, de forma important, fer baixar el nivell de coneixement del català. 
 
Es detecta un baix coneixement del català per part de gent immigrant, que pot servir com a 
element integrador. 
 

Correcta valoració de les comunicacions tecnològiques per part dels 
montrasencs. 
 
Els vilatans de Mont-ras valoren de forma positiva els serveis relatius a televisió i telefonia 
mòbil (amb nivells del 87 %de valoració favorable). 
 
Només es detecten certes deficiències a nivell d’internet, on un 20% considera que hi ha 
problemes. Malgrat això, cal comentar com durant els últims anys l’Ajuntament ha fet un 
esforç per tal de fer extensiu el servei d’internet a la població, mitjançant l’oferiment de 
connexions a la Biblioteca i Escola Torres Jonama. 
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OPORTUNITAT FORTALEÇA 

Pàgina web de l’Ajuntament 
 

Explotació del servei de la Llar d’Infants. 
 

Tendència Incremental del nivell d’instrucció 
enregistrat durant el període 1991-1996 

 
Important diversificació de l’oferta cultural (art, 

miscel·lània, classes de reforç escolar a la Sala de 
Lectura etc ...) 

 
Desenvolupament projecte Informàtic NODAT 

 
Projecte de la Ràdio Municipal 

 
Existència de la nova pàgina web de l’Ajuntament 

 
Ensenyament del català a gent immigrant. 

 
Sol·licitud de l’Ambibus 

 
Nivells d’instrucció similars als enregistrats a 

Catalunya 
 

Servei ofert per la Llar d’Infants a altres 
municipis 

 
Important cobertura educativa de tipus 

autònoma (llar d’Infants i Escola Primària) 
 

Elevat coneixement del català 
 

Valoració positiva del servei de la llar d’infants 
 

¾ parts dels montrasencs consideren que l’oferta 
educativa és correcte (amb l’excepció de la urb. 

Sadurní) 
 

Només un 13 % dels montrasencs consideren 
que existeixen certes deficiències a nivell de 

televisió i telefonia mòbil. 
 

Existència d’un castell inflable que fa funcions de 
sensibilització als nens petits sobre recollida 

selectiva de residus 
 

AMENAÇA DEBILITAT 

 

Possible baixada del nivell d’instrucció degut a 
l’arribada de gent sense titulació cercant feina 

(immigració). 
 

 
Manca de places de la llar d’infants en front de la 

demanda existent (llista d’espera). 
 

Un 20% dels enquestats consideren que 
existeixen deficiències a nivell de serveis 

d’internet. 
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ACTIVITAT ESPORTIVA 
 
 
 
 
En aquest punt s’ha analitzat els aspectes generals de les diferents 
activitats esportives desenvolupades dins del municipi de Mont-ras, 
com a element vertebrador i integrador dins del sistema educatiu 
de la zona. 
 
 
 

Mont-Ras disposa d’importants infrastructures esportives, referents 
dins de la comarca 
 
El municipi de Mont-ras disposa d’un bon entramat d’instal·lacions esportives, amb 
importants referents com el Camp d’Esports o el Polisportiu que es troben amb nivells alts 
d’ocupació. 
 
Igualment, aquestes infrastructures es troben en continu procés d’evolució, com a símbol de 
l’interès que des del consistori es vol promoure. Així doncs, dins del polisportiu s’han 
realitzat noves sales, s’ha modificat el paviment de ciment originari per un de resines, 
lavabos per a gent de mobilitat reduïda etc... 
 
Igualment existeix un pressupost aprovat per la col·locació de cortines separadores de dos 
espais dins del Pavelló, es preveu la ubicació de graderies, la conversió de camp de futbol 
de sorra a camp de gespa artificial etc ... 
 
Finalment, l’Ajuntament ha adquirit una parcel·la de 12.000 m2 annexa al camp d’esports per 
a crear un centre d’esports, amb la inclusió de pistes de tennis i una piscina i, la previsible 
construcció de 24 pistes de bitlles, per donar resposta a l’elevada demanda d’aquest esport i 
deslliurar-se de l’ús de les instal·lacions de l’Escola. 
 

Integració de diferents col·lectius i aportació de valors de conducta 
en els diferents esdeveniments esportius 
 
En els diferents actes esportius promoguts i desenvolupats a Mont-ras, com són els 
campionats de bitlles, el Campus Anual d’Esports o l’Escoleta es treballen aspectes de salut 
física, però també es fa incidència en temes relacionals; així doncs, es donen els valors de 
treball en equip, de col·laboració, de solidaritat, d’obertura de la gent als altres i, en el cas de 
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les bitlles, de contacte entre col·lectius tant diferents com gent gran, gent de mitjana edat i el 
jovent. 
 
Aquest fet es considera que permet promoure la tolerància, el concepte de que tots i tothom 
som iguals, i que, siguis de l’ètnia, raça, edat o nivell social que siguis, necessites conviure 
amb l’altre gent que t’envolta. 
 
Per un altre banda, el fet que molta gent jove es trobi ocupada i dedicada a la realització 
d’activitats esportives, evita que es puguin derivar a fer altres activitats que es podrien 
considerar inicialment com més conflictives. 
 

Possibilitats de millora i potenciació d’altres activitats esportives 
 
Existeixen activitats i competicions enfocades a futbol-sala, futbol 7, futbol 11 i bitlles. Es 
detecta com aquests esports són majoritàriament practicats per homes/nens, malgrat que 
aquesta sectorització es va equilibrant quan es parla d’edats més joves. 
 
Existeixen altres esports, que actualment es realitzen, però que no es troben potenciats, per 
exemple, mitjançant la realizació de camionats i/o competicions específiques. Estem parlant 
d’esports com el Bàsquet, el Voleibol o el Hockey, que, malgrat no ser tant majoritaris, 
permetrien ampliar el ventall d’opcions esportives de Mont-ras (major atracció d’altres 
col·lectius de gent). 
 

 

OPORTUNITAT FORTALESA 

Instal·lacions Esportives de Mont-ras com a 
referent dins de la comarca. 

Treball amb nens petits amb gran potencialitat 
d’aprenentatge 

Importants infrastructures Esportives i en 
contínua expansió 

Promoció de valors dins dels actes organitzats de 
promoció esportiva 

Elevat nivell d’associacionisme esportiu. 
Integració de diferents col·lectius en els clubs de 

Bitlles. 

AMENAÇA DEBILITAT 

 
Sectoritzacó dels esports de futbol, sense donar 

cabuda a altres esports (que permetrien una major 
integració d’altres col·lectius) 

Instal·lacions de bitlles previsiblement deficitàries 
en un període més o menys curt. 

 

 
Manca d’il·luminació natural a la zona del 

Polisportiu 
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