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V. DOCUMENT DE SÍNTESI 

     DOCUMENT DE SÍNTESI  

            

PLA ESPECIAL DE LES HORTES DE STA EUGÈNIA   

            
            
 SITUACIÓ I ÀMBIT:                 

 

El seu àmbit és el delimitat als plànols i  comprèn, dins el terme municipal de Girona, tota la franja no urbanitzada entre 
el barri de sta. Eugènia i el Ter.  
L’àmbit queda definit al nord pel marge dret del Ter, a l’est pel Parador del Güell, al sud per la sèquia Monar i la façana 
de la ciutat com espai de fons (barri de sta. Eugènia), i a l’oest pel límit municipal entre Salt i Girona. 
El pla general d’ordenació urbanística (PGOU) municipal vigent, divideix la superfície corresponent a l’àmbit del pla 
especial de les Hortes en sistema de parc agrícola clau C4 i sistema de parc fluvial i deveses clau C5. 
La superfície total de l’àmbit del pla especial urbanístic és de 41,40 hectàrees.  

 

            

 ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:                 

 Àmbit del pla especial delimitat al plànol de proposta adjunt.  
            

 ABAST DE LA SUSPENSIÓ:.       

 

Se suspèn l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial. Aquest termini serà d'un any, comptat des de la publicació de l'acord d'aprovació 
inicial i de suspensió. 

 
            

 ABAST DE LA MODIFICACIÓ:     

 

Aquest document té la consideració de pla especial de les Hortes de santa Eugènia  pel desenvolupament  de les 
determinacions establertes en el PGOU vigent, la seguretat jurídica del pla, la catalogació de les masies de l’àmbit i 
l’ajust de les qualificacions previstes. 

 
            

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'ORDENACIÓ:       

 SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR  (m2): 413.966,00        
            
 Sistema viari 15.170,92        
 Sistema de parc agrícola 44.322,74        
 Sistema de parc fluvial i deveses 68.260,15        
 Sistema hidrològic 1.810,56         
          
 Total sòls titularitat pública  129.564,37       
          
 Sistema de parc agrícola 284.401,63         
          
 Total sòls titularitat privada  284.401,63        

 
 








