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I. MEMÒRIA 

1. Antecedents 

▪ El Pla General d’Ordenació del Municipi de Girona va ser aprovat definitivament pel conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer de 2002 i publicat al diari oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 3654, d’11 de juny de 2002. L’Ajuntament va publicar en la seva 
integritat aquest text normatiu en el BOP del dia 14 d’abril de 2003 i posteriorment, en sessió de 
data 9 de febrer de 2006, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va donar conformitat al 
text refós de les normes de planejament general, que es va publicar íntegrament en el DOGC 4618 
de 21 d’abril de 2006. 

 
El pla especial que es desenvolupa, es recull al text refós del pla general vigent i, en data 4 d’octubre de 
2005 l’ajuntament de Girona l’aprovava definitivament, segons recull l’acord publicat al DOGC 4487. 
 
En data 9 de desembre de 2005, l’Associació de propietaris de Les Hortes del Ter de Girona,  va interposar 
recurs contenciós-administratiu contra l’acord adoptat pel ple de l’ajuntament de Girona pel qual s’aprovava 
definitivament el pla especial de Les Hortes de Santa Eugènia. Aquest recurs va ser resolt en la sentència 
del TSJC núm. 951 de 28 de novembre de 2008, en virtut de la qual s’estimava el recurs contenciós 
administratiu,  deixant sense efecte l’aprovació del pla especial de Les Hortes de Santa Eugènia per manca 
de cobertura jurídica, sense entrar a examinar el cas  de fons en relació a la consideració de sòl urbà de part 
de la finca de la recorrent per ser el planejament ineficaç. 
 
Atenent a la sentència, per donar seguretat jurídica als processos que es deriven del planejament i gestió 
aprovats, així com la inclusió d’un catàleg de masies dins l’àmbit del pla especial i, alguns ajustos en 
algunes qualificacions es tramita el present pla especial urbanístic 
 

2. Naturalesa, objecte i 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. 

El seu objecte és, a banda de la cobertura jurídica als processos derivats de l’aprovació definitiva del 
document deixat sense efecte en aplicació de la sentència del TSJC:  
 

▪ la protecció ambiental, paisatgística, i d’usos del sector primari existents 
▪ la rehabilitació, regulació d’usos i ordenació dels terrenys i elements del patrimoni cultural i natural 

inclosos en el seu àmbit territorial 
▪ la seva gestió i desenvolupament, d’acord amb les previsions de pla general d’ordenació urbana de 

Girona. 
▪ la inclusió en un catàleg de les 5 masies existents dins l’àmbit. 

 
La finalitat d’aquestes mesures és aconseguir una millora del medi natural afavorint la biodiversitat; protegir 
i regular el paisatge i els béns naturals i culturals; protegir i millorar la vialitat rural; fomentar l’activitat 
educativa i formativa en relació al medi natural; i afavorir la continuïtat de les activitats existents del sector 
primari.  
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3 . Conveniència i oportunitat 

La conveniència i oportunitat del present pla especial urbanístic ve donada per la voluntat municipal de 
protegir i recuperar el paisatge amb un criteri unitari d’actuacions tant per les infrastructures, rehabilitacions 
d’elements arquitectònics, tanques, casetes d’horta, senyalitzacions, plantacions, àrees d’estada...com per a 
la recuperació d’àrees d’interès ecològic, i el manteniment i protecció dels usos agraris d’horta d’aquest 
sector 
També es creu necessària la catalogació de les edificacions d’interès existents en l’àmbit, per assegurar la 
preservació dels elements característics que les fan susceptibles de ser incloses en un catàleg de masies i 
cases rurals. 
Aquests fets i, la sentència del TSJC deixant sense efecte l’aprovació definitiva del 4 d’octubre de 2005, 
justifiquen abastament la conveniència i oportunitat del pla especial de Les  Hortes de sta Eugènia, al marge 
de tractar-se del desenvolupament d’un planejament derivat de les determinacions del vigent pla general. 
 

4. 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.  

  

5. Formulació i tramitació 

El present pla especial de Les Hortes de santa Eugènia està promogut per l’ajuntament de Girona, d’acord 
amb el que s'estableix a l’article 78 del DLEG 1/2010 del TRLUC. 
La redacció del document ha estat realitzada per tècnics competents segons el que estableix  la disposició 
addicional tretzena del DLEG 1/2010 text refós de la LUC. 
La seva tramitació queda regulada pels articles 80 i 85 del DLEG 1/2010 del TRLUC. 
 

6. Marc urbanístic i legal  

El marc urbanístic i legal ve donat en primer lloc per el real decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de sòl, i pel decret legislatiu, d’àmbit autonòmic,  DL 1/2010 de 3  d’agost 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i el decret 305/2006, de 18 de Juliol, pel qual s’aprova 
el reglament de  la Llei d’Urbanisme. El reglament ha estat modificat pel decret 80/2009 de 19 de maig per 
l’establiment del règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament. 
En un segon ordre, referent al planejament general, resulta d’aplicació el pla general d’ordenació del 
municipi de Girona, aprovat definitivament pel conseller de política territorial i obres públiques en data 28 
de febrer de 2002, i el seu text refós conformat per la CTU de Girona en sessió de data 9 de febrer de 2006, 
publicat en el DOGC 4618 de 21/04/2006. 
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7. Estructura de la propietat, usos del sòl i estat de l’edificació  

L’estructura de la propietat s’ha grafiat al plànol d’informació número 10 “Estructura de la propietat”. 
En l’Annex I “Descripció i anàlisis de l’estat actual” s’estudien detalladament tant els usos actuals del sòl, 
com l’estat de les edificacions existents. 
 

8. Planejament vigent 

El pla especial urbanístic es redacta en compliment del que disposa l’article 260 de les normes 
urbanístiques del text refós del pla general d’ordenació urbana de Girona, que es transcriu a continuació: 

Art. 260. pla especial de les Hortes de Santa Eugènia  

1. Àmbit: 
a. Inclou els terrenys qualificats com a sistema de parc agrícola (Clau C.4) situats en la franja no 

urbanitzada entre el barri de Sta. Eugènia i el Ter. L’àmbit queda delimitat al nord pel marge dret del 
Ter, a l’est per l’avinguda Josep Tarradellas, al Sud per la Sèquia Monar i la façana de la ciutat com a 
espai de fons (barri de Santa Eugènia), i a l’oest pel límit municipal entre Salt i Girona. 

b. L’àmbit d’aquest sector ve delimitat en els plànols d’ordenació a escala 1/2.000.La superfície 
aproximada del Sector de planejament és de 41,27Ha. 

2. Objectius: 
a. Protegir i recuperar el paisatge amb un criteri unitari  d’actuacions tant per a les infrastructures, 

rehabilitacions d’elements arquitectònics, tanques, casetes d’horta, senyalitzacions, plantacions, 
àrees d’estada, etc., com per a la recuperació d’àrees d’interès ecològic: el marge dret del riu Ter 
com a corredor, les zones humides i els marges de les Hortes com a hàbitats, tota l’àrea de les 
Hortes com a gran peça verda essencial dins el mosaic de la ciutat, la franja de parc com a 
connector de recorreguts de vianants…(veure estudi sobre els principis d’ecologia del paisatge a 
l’àrea metropolitana). 

b. Protegir i mantenir una franja de deveses paral·lela al riu.  
c. Aconseguir amb el projecte de paisatge una continuïtat de recorreguts per a vianants i d’espai públic 

entre els municipis de Salt i Girona resseguint l’àrea protegida de les deveses del marge dret del Ter. 
d. Crear un parc amb un itinerari paisatgístic per a l’ús de vianants i bicicletes paral·lel a la sèquia 

Monar com espai de contacte amb la natura pel repòs i lleure dels veïns  
e. Mantenir l’ús d’horta tradicional tot conservant el recurs d’aigua quantitativament i qualitativament. 
f. Mantenir els llocs amb aigua permanent per potenciar les comunitats d’amfibis així com potenciar 

hàbitats nous i restaurar els hàbitats de ribera per a fomentar les espècies d’ambients humits i 
riberencs. 

g. Protegir, conservar i revaloritzar les saules com a element identificador del paisatge de les Hortes.  
h. Mantenir i fomentar les comunitats d’hidròfils per la seva excepcionalitat en el context del país. 
i. Mantenir la xarxa primària i secundària de recs amb la seva fisonomia original de marges i lleres 

naturals i regular la seva utilització i gaudir mitjançant la creació d’una comunitat de regants. 
j. Recuperar i conservar els elements arquitectònics que configuren el paisatge tradicional de les 

Hortes (ponts, safareig, dipòsits, recer i masos), per a poder fer-ne un ús dins les Hortes i un ús 
educatiu. 

k. Recuperar i mantenir la xarxa de camins.  
l. Establir l’estructura dels sistemes de sòl públic necessària per l’obtenció dels objectius definits en 

aquest apartat. 
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3. Condicions d’ordenació, d’edificació i ús: 
a. Ordenar la xarxa viària rural establint una jerarquia, amplades, traçat, tractament i ús corresponents 

per tal de donar servei a l’activitat agrícola juntament amb la de lleure; proporcionant un contacte 
directe amb la ciutat més consolidada;  creant una franja de parc de domini públic al costat de la 
Sèquia així com al marge dret del riu Ter amb una sèrie d’itineraris paisatgístics que connectin el 
municipi de Salt amb el de Girona. 

b. El sòl d’aprofitament privat agrícola s’ordenarà segons les disposicions de la zona de valor agrícola 
(Clau 8). 

c. Establir una superfície mínima de parcel·la en la que es permetrà la construcció d’una barraca 
d’horta.  

d. Creació d’un catàleg dels elements constructius existents lligats a l’horta. 
e. Recomanacions de vegetació a utilitzar en la restauració de les diferents àrees, i en les noves 

plantacions. 
f. Es mantindran els usos d’horta (tant tradicional com derivats) en aquesta àrea, exceptuant les franges 

laterals dedicades a parc públic i l’àrea de protecció de la llera del riu. Dins els usos derivats es 
consideren: vivers, tallers educatius d’horta, horta biològica, horta experimental lligada a la 
universitat, horta social (per a ser conreada per jubilats, emigrants, aturats…), i d’altres usos que es 
considerin adients sempre dins del camp de l’horticultura. 

4. Condicions de gestió: 
a. El pla especial definirà, si s'escau, els polígons d'execució que es considerin necessaris. 
b. Els sòls obtinguts per l'Ajuntament de Girona per via del desenvolupament d'aquest pla especial amb 

la finalitat de garantir l'estabilitat agrícola, es destinarà únicament i exclusiva a aquesta finalitat. 
c. Aquest pla especial que serà de Promoció Pública, establirà el sistema d'actuació, així com les 

etapes d'execució corresponents. 
f. En el marc del pla especial es definiran els criteris per la valoració de les terres que facilitin la 

posterior gestió del mateix d'acord amb l'anterior apartat  
 

9. Objectius i criteris del pla especial 

El pla general d’ordenació urbana de Girona té, com a un dels seus objectius, l’ordenació de les grans 
peces d’espais lliures i la protecció dels sòls no urbanitzables, per tal que aquests puguin incorporar valors 
urbans i paisatgístics al conjunt de la ciutat . Dins d’aquest marc, el Pla aposta de manera clara i decisiva 
per entrar la natura a la ciutat i, fer d’aquesta un element estructurador i signe d’identitat per la ciutat del 
futur.  La finalitat d’aquesta mesura de protecció és aconseguir una millora del medi natural afavorint la 
biodiversitat; protegir i regular el paisatge i els béns naturals i culturals; protegir i millorar la vialitat rural; 
fomentar l’activitat educativa i formativa en relació al medi natural; i afavorir la continuïtat de les activitats 
existents del sector primari. Dins d’aquests espais de protecció s’inclou l’àrea coneguda com a Hortes de 
Santa Eugènia. 
 
Els objectius del pla especial i que ja foren expressats a la memòria del pla general de Girona són: 
 

▪ Protegir i recuperar el paisatge amb un criteri unitari d’actuacions tant per a les infrastructures, 
rehabilitacions d’elements arquitectònics, tanques, casetes d’horta, senyalitzacions, plantacions, àrees 
d’estada, etc., com per a la recuperació d’àrees d’interès ecològic: el marge dret del riu Ter com a 
corredor, les zones humides i els marges de Les Hortes com a hàbitats, tota l’àrea de les Hortes com a 
gran peça verda essencial dins el mosaic de la ciutat, la franja de parc com a connector de recorreguts 
per a vianants...En aquest sentit es va realitzar, des dels serveis tècnics de l’ajuntament, un estudi sobre 
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els “Principis d’ecologia del paisatge a l’àrea de Girona” amb documentació explicativa tan escrita com 
gràfica. 

▪ Una funció important que portarà a terme aquest espai, un cop restaurat, és la connexió del tram mig 
del riu Ter, actuant com a corredor biològic entre diferents àrees, on la fundació Territori i Paisatge ja hi 
realitza actuacions, com són les deveses de Salt o l’illa del Ter de Girona. 

▪ Protegir i mantenir una franja de deveses paral·lela al riu. 
▪ Aconseguir, amb el projecte de paisatge, una continuïtat en els recorreguts per a vianants i d’espai 

públic entre els municipis de Salt i Girona resseguint l’àrea protegida de les deveses del marge dret del 
Ter. 

▪ Crear un parc lineal amb un itinerari paisatgístic per a l’ús de vianants i bicicletes paral·lel a la sèquia 
Monar com espai de contacte amb la natura pel repòs i lleure dels veïns.  

▪ Mantenir l’ús d’horta tradicional tot conservant el recurs d’aigua quantitativament i qualitativament. 
▪ Mantenir els llocs amb aigua temporal per potenciar les comunitats d’amfibis, així com potenciar 

hàbitats nous i restaurar els hàbitats de ribera per a fomentar les espècies d’ambients humits i 
riberencs.  

▪ Crear un parc d’aiguamolls amb un itinerari de recorregut a peu, una zona d’estada, una esplanada 
d’esbarjo i, un punt d’informació-educació. 

▪ Protegir, conservar i revaloritzar les saules com a element identificador del paisatge de les hortes. 
▪ Mantenir i fomentar les comunitats d’hidròfils per la seva excepcionalitat en el context del país.  
▪ Mantenir la xarxa primària i secundària de recs amb la seva fisonomia original de marges i lleres 

naturals i regular la seva utilització i gaudi mitjançant la creació d’una comunitat de regants. 
▪ Recuperar i conservar, si s’escau, els elements arquitectònics que configuren el paisatge tradicional de 

les hortes (ponts, safareig, dipòsits, recer, i masos), per a poder fer-ne un ús dins les Hortes i com a ús 
educatiu. 

▪ Recuperar i mantenir la xarxa de camins. 
▪ Establir l’estructura dels sistemes de sòl públic necessària per l’obtenció dels objectius definits en 

aquest apartat. 
 

Criteris d’implantació territorial: 
▪ Disposar amb coherència els usos del sòl amb els existents en les zones limítrofes a l’àmbit d’estudi, 

com són el parador del Güell i la unitat d’actuació de can Marfà.  
▪ Els projectes dels diferents espais lliures adjacents a l’àmbit del pla especial caldrà que adoptin una 

solució de continuïtat amb criteris globals  i, que permeti els usos d’horta en part dels terrenys del 
Parador del Güell, de parc Fluvial en les seves zones limítrofes amb el riuTer i, a la unitat d’actuació de 
Can Marfà, una solució  que doni continuïtat al parc i al passeig de la sèquia Monar. 

 
10. Estudis previs a la redacció del pla especial: 

▪ Estudis previs al pla especial de les Hortes de Sta. Eugènia / Geodèsia 2000 
▪ Principis d’ecologia del paisatge a l’àrea de Girona / Ajt. Girona 2000  
▪ Plànol de Connectivitat d’Espais lliures / Ajt. Girona 2000 
▪ Projecte de restauració i creació de zones humides al parc de les Hortes de Santa Eugènia / Ajuntament 

de Girona 2003 
▪ Projecte executiu de les obres de creació d’una zona humida amb tècniques de bioenginyeria al parc de 

les Hortes de Santa Eugènia / Naturalesa Conservació 2003 
▪ Cens de les Hortes de Santa Eugènia / Olga Comas 2004 
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11. Descripció del pla especial 

11.1. Sistema viari  

El pla especial preveu la preservació dels camins rurals existents a les Hortes que formen part de 
l’estructura principal de comunicacions de l’àmbit i, l’obertura d’alguns camins nous per a completar 
aquesta xarxa, per tal de garantir el seu bon funcionament, evitant camins sense sortida, o grans sectors que 
quedin aïllats.  
La xarxa de camins rurals serà de titularitat pública. La xarxa secundària de camins i corriols romandrà de 
titularitat privada. Un d’aquests camins rurals és el conegut com a “carril bici Girona-Olot” de més amplada 
i concurrència i, al voltant del qual, es vertebra el parc i l’equipament del Parc Fluvial i el Parc dels 
aiguamolls.  

La xarxa principal preveu tres eixos en la direcció nord sud i tres eixos en la direcció est oest que 
travessen Les Hortes al llarg i ample. Aquests eixos venen marcats al plànol 12. 
Per la restauració i millora d’aquests camins es proposen dues seccions-tipus: 

− Secció de camí de 1,5m. de pas + cuneta (ample afectat 3m.) 

− Secció de camí de 2 m. de pas + cunetes (ample afectat 4m.) 
 

Aquestes seccions-tipus venen grafiades al plànol 14, on s’assenyala on s’ha de situar la tanca de les 
hortes. Són seccions indicatives, el que és normatiu és l’afectació (mínima reserva) per a l’amplada del 
camí que preveu el pla especial. Per la restauració i millora d’aquests camins es redactarà un projecte 
en cada cas concret adequant-se a l’estat actual respectant les amplades mínimes que marca el pla 
especial, o les existents si són superiors a aquesta. La solució més adequada per al drenatge s’haurà 
d’estudiar en detall per cada cas. 
Es fixen franges de protecció de 5m. a partir dels límits laterals dels camins principals per preservar-les 
de construccions, i franges de protecció d’1m. respecte el camí per preservar-les de casetes d’horta. 
No es pavimentaran els camins, sinó que es mantindran camins de subbase compactada i estabilitzada. 
A l’àmbit de les Hortes tindrà sempre prioritat el vianant i no es preveu trànsit rodat excepte el restringit 
als veïns i usuaris.  
Qualsevol decisió relativa a la traça que el PGOU de Girona qualifica de viari sobre Les hHortes es 
prendrà tenint present el que posin de manifest els estudis de mobilitat,  vialitat, i d’impacte ambiental 
que caldrà dur a terme un cop executades les obres del desdoblament de la N-II. No cal dir, que hauran 
de contemplar l’entrada en funcionament d’infraestructures noves com és el desdoblament de la N-II, 
dels desenvolupaments urbanístics al sud de Salt i nord de Vilablareix i, evidentment tot el que faci 
referència al pla especial de Les Hortes de Santa Eugènia. 

 
11.2. Qualificació del Sòl 
Es proposen bàsicament les següents zones: 

 

Parc fluvial i Deveses  
La franja paral·lela al riu Ter i limitada pel carril bici pertany a la primera terrassa fluvial i per les seves 
característiques ve qualificada pel pla general com a parc fluvial i deveses amb la clau C5. En aquesta 
franja es preveu crear una àrea de caràcter transicional entre el riu i l’espai d’horta per tal que es vagi 
recuperant el bosc de ribera i verneda, així com la creació d’un parc d’aiguamolls. Aquestes actuacions 
pretenen millorar el medi natural, potenciar la biodiversitat, així com fomentar l’activitat educativa i 
formativa en relació al medi natural.  
Aquests sòls inclouen la delimitació d’un àmbit de reserva on es permetria, d’acord amb la legislació 
mediambiental vigent i previ EIIP, la construcció d’una edificació amb usos públics, col·lectius o 
comunitaris i a dotacions d’interès públic o social al servei directe dels ciutadans. En principi 
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l’ajuntament preveu que pugui esdevenir  un punt d’informació, divulgació i àrea de repòs lligada al Parc 
dels Aiguamolls, i amb serveis tant per al carril bici com per als usuaris de Les Hortes. 

 

La superfície total d’aquesta àrea és de 68.132,86 m2, que suposa el 16,45% del total de l’àmbit del pla 
especial.  

 

Parc agrícola 
La zona central pertanyent ja a la segona terrassa fluvial ve qualificada al pla especial com a “parc 
agrícola” amb clau C4. En aquesta àrea es pretén - tal i com marca el pla general - intervenir-hi 
activament per a preservar l’activitat agrícola i la seva continuïtat. En aquesta àrea es preveu que 
continuïn els usos d’horta, i es regulen al pla especial les construccions que s’hi permeten i la seva 
ordenació. Concretament es regulen les construccions com casetes d’horta, tanques, magatzems de 
maquinària, i hivernacles, per tal de millorar la imatge i funcionament del lloc, i fer d’aquest indret un 
parc pel gaudi tant dels usuaris de Les Hortes com dels ciutadans que s’hi passegin. 

 

La superfície total d’aquesta àrea és de 274.842,00 m2, que suposa el 66,36% del total de l’àmbit del 
pla especial.  

 

Parc agrícola-parc de la Sèquia Monar 
Aquest pla especial delimita els terrenys que hauran de constituir el parc de la Sèquia Monar amb la 
clau C4.a. En aquesta franja paral·lela a la façana del barri de Sta. Eugènia cap a Les Hortes es proposa 
la creació d’un parc lineal amb un itinerari paisatgístic per a l’ús de vianants i bicicletes, paral·lel a la 
sèquia Monar i, com a espai de contacte amb la natura pel repòs i lleure dels veïns. És especialment 
important aquest parc com a espai protector de la Sèquia, així com de transició entre la ciutat i la zona 
central de les hortes de producció agrícola.  
En aquesta delimitació s’inclou la masia de Can Po Vell, actualment seu de l’escola-taller municipal i on 
es permetrien usos públics col·lectius o comunitaris i dotacions d’interès públic o social al servei 
directe dels ciutadans. 

 

La superfície total d’aquesta àrea és de 52.292,24 m2, que suposa el 12,63% del total de l’àmbit del pla 
especial.    

 

 

11.3. Sòl d’ús privat i edificació  

Horta: 
El sòl d’ús privat com a horta abasta l’àrea classificada com a clau C4 Parc Agrícola tot i que, mentre 
que no s’executin els parcs dels límits de l’àmbit, es podrà continuar l’ús d’horta també en els sectors 
qualificats amb clau C4.a, i C5. El Pla de Gestió preveu promoure la implantació gradual de l’horticultura 
ecològica, i sistemes de cultiu menys agressius amb el medi, i menys contaminants que els que es 
porten a terme en l’actualitat, sovint per desconeixement.  
 

Masies: 
Dins de l’àmbit del pla especial existeixen un seguit de masies grafiades al plànol de “Patrimoni 
cultural”. Algunes estan habitades per famílies que, en alguns casos, es dediquen o s’han dedicat a 
l’horta;  d’altres tenen ús d’equipament, com és el cas de Can Po Vell que s’utilitza d’escola-taller 
municipal i altres estan desocupades. El pla especial protegeix aquestes construccions i es recullen en 
unes fitxes normatives, assenyalant les condicions de restauració i ampliació  permeses. 
Les ampliacions contemplades permeten o afavoreixen alguns usos en funció de la situació de 
cadascuna de les masies, vetllant així per  l’equilibri ecològic dels sòls de les Hortes. Amb aquest 
objectiu es permet i possibilita l’ampliació de Cal Gras per a l’ús de turisme rural, atesa la seva posició 
al límit del sòl no urbanitzable i preveient que la circulació addicional de vehicles i persones no tindrà 
cap incidència en el sòl no urbanitzable, més enllà dels límits de Cal Gras. 
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Casetes d’horta, magatzems de maquinària, i hivernacles: 
Dins les parcel·les d’horta es permet la ubicació de casetes d’horta, magatzems de maquinària o 
hivernacles, d’acord amb les condicions i models que marca la normativa del pla especial. Aquestes 
construccions són elements associats a l’ús d’horta i el Pla estableix uns criteris de conjunt per a tot 
l’àmbit per tal de millorar la imatge del paisatge agrícola i de tot l’àmbit de les Hortes en el seu conjunt. 
 
11.4. Xarxa de Recs 
El pla especial preveu la protecció dels recs principals d’abastament de les Hortes que es grafien en el 
plànol 12. Aquests recs tenen aigua de manera permanent i en l’actualitat  transporten aigua 
constantment des de la sèquia Monar al Ter o al Güell.   
Els recs secundaris i terciaris formen el sistema que distribueix l’aigua cap a les diferents finques i les 
parcel·les d’horta.  
 

El pla especial preveu la protecció i/o recuperació de la xarxa primària de recs amb la seva fesomia 
original de marges i lleres naturals, i fixa una secció tipus. Aquestes actuacions inclouen la reparació 
dels trams defectuosos, el desmantellament d’actuacions no integrades en el conjunt del rec o 
recuperació de trams en desús per falta de manteniment. El Pla d’Usos i Gestió  promou també el 
manteniment i recuperació dels recs secundaris que han de fer els privats.  
 

L’ús principal dels recs a la zona d’hortes és l’abastiment d’aigua per regar a les finques. El pla especial 
preveu el “parc fluvial i deveses”, on l’ajuntament promou un projecte de “parc d’aiguamolls" que 
aprofitarà l’aigua que no es fa servir per regar per crear unes basses d’aiguamolls abans d’abocar l’aigua 
al medi.  
 

Per tal de millorar l’aprofitament de l’ús de l’aigua pel rec el Pla d’Usos i Gestió preveu promoure nous 
sistemes de rec alternatius al rec per inundació actual, en els casos en què sigui viable i es valori 
positivament la seva integració i funcionament.  
 

11.5. Xarxes de serveis  

El pla especial de les Hortes preveu el soterrament dels serveis existents dins del seu àmbit, que es farà 
soterrant-los pel mig dels camins propers corresponents: el camí del carril bici i el camí dels vivers. Així 
mateix preveu fer arribar a les àrees qualificades com equipaments els serveis d’aigua, telèfon i 
electricitat. 
Els drenatges d’aigües pluvials es preveu que es facin directament al medi mitjançant pous de graves o 
abocant-les als recs.  
El sistema de sanejament de les edificacions i instal·lacions dins l’àmbit de les Hortes haurà d’estar 
connectat a una fossa sèptica biològica i seguint les condicions que marca la normativa per tal de 
minimitzar l’impacte ambiental.  

 
12. Memòria social 

 
La disposició transitòria sisena del DLEG 1/2010 del tet refós de la LUC, estableix que “els instruments 
de planejament urbanístic derivat,relatius a sectors que preveuen usos residencials”, han de contenir 
una memòria social que defineixi els objectius de producció d’habitatge protegit o assequible. 
L’objecte del present pla especial és::  

 

▪ la protecció ambiental, paisatgística, i d’usos del sector primari existents 
▪ la rehabilitació, regulació d’usos i ordenació dels terrenys i elements del patrimoni cultural i natural 

inclosos en el seu àmbit territorial 
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▪ la seva gestió i desenvolupament, d’acord amb les previsions de pla general d’ordenació urbana de 
Girona. 

▪ la inclusió en un catàleg de les 5 masies existents dins l’àmbit. 
 

Atès que aquest pla especial -en sòl no urbanitzable- no preveu habitatge de nova implantació, sinó que 
únicament reconeix les 5 masies existents en l’àmbit del pla, l’actuació no suposa afectacions sobre les 
reserves o desenvolupament del teixit social del pla general per la qual cosa, aquest document no cal 
que contingui noves precisions en aquest aspecte. 

 
13. Quadres resum de superfícies  

 
 
ZONIFICACIÓ    
Sòl de titularitat pública Illa Sistema  
Sistema Viari. Xarxa de camins rurals 
(A.5)    15.170,92 3,66% 
  7.671,80    
  5.901,97    
  13.588,43    
  5.851,49    
  3.504,69    
  7.804,36    
Sistema de parc agrícola (C.4.a) 44.322,74 44.322,74 10,71% 
  24.924,09     
  43.336,06    
Sistema de parc fluvial i deveses (C.5) 68.260,15 68.260,15 16,49% 
  1.201,01    
  609,55    
Sistema hidrològic (D) 1.810,56 1.810,56 0,44% 
Total titularitat pública  129.564,37 31,30% 
    
Sòl de titularitat privada o pública     
  70.351,48     
  61.033,45    
  38.657,82    
  3.801,02    
  59.886,13    
  23.616,94    
  19.294,97    
  3.929,55    
  3830,27    
Sistema de parc agrícola (C.4) 284.401,63 284.401,63 68,70% 
Total titularitat privada o  pública  284.401,63 68,70% 
    
Superfície total sector   413.966,00 100,00% 
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III. INFORME MEDIAMBIENTAL 

Estructura de l’informe 
 

▪ El present informe ambiental s’estructura en tres apartats: part descriptiva, anàlisi ambiental, i 
justificació de l’ordenació. El contingut de cada capítol s’ha agrupat pels vectors que s’han tingut 
en compte a l’hora d’estudiar l’impacte del planejament. Els vectors s’han escollit a raó dels 
criteris establerts en la llei 6/2001 i el decret 114/1988 d’avaluació de l’impacte ambiental i les 
característiques del pla especial. Els vectors són: a) Consum del sòl; b) Entorn natural i 
biodiversitat; c) Riscos ambientals; d) Cicle de l’aigua; e) Protecció del paisatge i del patrimoni 
cultural; f) Aspectes socials; g) Accessibilitat i mobilitat; h) Qualitat atmosfèrica (qualitat aire, 
contaminació acústica i lumínica); i i) Altres (Gestió de residus, energia, materials, ...). 

▪ En la part descriptiva (capítol 1) es detalla l’àmbit d’estudi i els treballs i estudis encarregats per tal 
de conèixer la situació de l’espai. També es detallen els criteris normatius i els principis de 
sostenibilitat tinguts en compte.  

▪ En l’apartat d’anàlisi ambiental (capítol 2) es resumeixen, agrupats per vectors, la situació 
ambiental actual del vector en l’àmbit d’estudi i la tendència de la situació, si el pla especial no es 
desenvolupés. La informació prové dels estudis i treballs descrits en la part descriptiva, 
actualitzant la informació quan ha estat necessari. A continuació, dins del mateix capítol, i per 
cada vector, s’han resumit els valors susceptibles de preservació. 

▪ Finalment, en l’apartat de justificació de l’ordenació (capítol 3) s’ha detallat, també agrupats pels 
mateixos vectors, la justificació de l’alternativa proposada, així com l’expressió de les mesures 
ambientals, enteses aquestes dins del concepte de sostenibilitat, d’aplicació directa proposades 
en el pla especial de les Hortes i, també, les recomanacions i condicionants ambientals 
específics que cal tenir en compte en les diferents fases de desenvolupament de l’ordenació 
proposada o en la gestió futura de l’espai. 

 

 

1. PART DESCRIPTIVA: 

Àmbit de l’estudi: 

▪ L’àmbit de l’informe és el del pla especial de les Hortes de Santa Eugènia, que  inclou els terrenys 
qualificats com a sistema de parc agrícola (Clau C.4) i parc fluvial i devesa (Clau C.5) en el Pla 
General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Girona i situats en la franja no urbanitzada entre el barri de 
Sta. Eugènia i el Ter. L’àmbit queda delimitat al nord pel marge dret del Ter, a l’est pel Pla Parcial 
del Parador del Güell, al sud per la Sèquia Monar i la façana de la ciutat com a espai de fons 
(barri de Santa Eugènia), i a l’oest pel límit municipal entre Salt i Girona.  

 

Estudis descriptius:  

Per a la realització d’aquest informe s’ha tingut en compte la documentació present en els següents estudis: 
 

- Estudis previs al pla especial de les Hortes de Sta. Eugènia / Geodèsia 2000 
- Principis d’ecologia del paisatge a l’àrea de Girona / Clara Jiménez Xiberta 2000 
- Plànol de Connectivitat d’Espais lliures / Clara Jiménez Xiberta 2000 
- Projecte de restauració i creació de zones humides al parc de les Hortes de santa Eugènia / Clara 

Jiménez Xiberta 2003 
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- Projecte executiu de les obres de creació d’una zona humida amb tècniques de bioenginyeria al parc de 
les Hortes de Santa Eugènia / Naturalesa Conservació 2003 

- Cens de les Hortes de Santa Eugènia / Olga Comas 2004 
- Atles ambiental i patrimonial del riu Ter / Consorci Alba-Ter 2004 
 

En especial, i per a una descripció acurada del patrimoni natural, cultural i el medi socioeconòmic, cal tenir 
en compte els  Estudis previs al pla especial de les Hortes de Sta. Eugènia (Geodèsia 2000) i el Cens de les 
Hortes de Santa Eugènia (Olga Comas 2004) 
 

Aspectes normatius i criteris de sostenibilitat que es tenen en compte: 
 

Els objectius i criteris de sostenibilitat que es tenen en compte en el pla especial de les Hortes de Santa 
Eugènia són els recollits en els següents documents: 
 

• Objectius del planejament general 
• Objectius del pla especial de les Hortes de santa Eugènia 
• Fites del Pla d’Acció Local cap a la sostenibilitat de Girona: Dibuixem un camí 
• Criteris sobre el planejament territorial del DPTOP 

 

▪ Els objectius que el Pla General d’Ordenació Urbana de Girona fixa pel desenvolupament del sòl no 
urbanitzable es troben recollits en l’article 256 del planejament  que especifica el següent: 

 

Les determinacions sobre el sòl no urbanitzable contingudes en aquest Pla, sens perjudici de l’aplicació 
immediata, es podran desenvolupar mitjançant Plans Especials, els quals tindran les finalitats següents: 
 

a. La millora del medi rural.  
b. La protecció i la regeneració de conreus i espais forestals.  
c. La protecció i la regeneració del paisatge i dels béns naturals i culturals.  
d. La promoció i el desenvolupament agrícola, ramader i forestal.  
e. La protecció i la millora de la vialitat rural.  
f. L’activitat educativa i formativa en relació al medi natural.  
g. D’altres finalitats anàlogues  

  

El pla general d’ordenació urbana, en el article 260, específica quin són els objectius específics del pla 
especial de les Hortes de Santa Eugènia i les condicions d’ordenació, d’edificació i ús: 
 

Objectius: 
 

▪ Protegir i recuperar el paisatge amb un criteri unitari d’actuacions tant per a les infraestructures, 
rehabilitacions d’elements arquitectònics, tanques, casetes d’horta, senyalitzacions, plantacions, 
àrees d’estada, etc., com per a la recuperació d’àrees d’interès ecològic: el marge dret del riu Ter 
com a corredor, les zones humides i els marges de les Hortes com a hàbitats, tota l’àrea de les 
Hortes com a gran peça verda essencial dins el mosaic de la ciutat, la franja de parc com a 
connector pedestre…(veure estudi sobre els principis d’ecologia del paisatge a l’àrea 
metropolitana).  

▪ Protegir i mantenir una franja de deveses paral·lela al riu.  
▪ Aconseguir amb el projecte de paisatge una continuïtat pedestre i d’espai públic entre els 

municipis de Salt i Girona resseguint l’àrea protegida de les deveses del marge dret del Ter.  
▪ Crear un parc amb un itinerari paisatgístic per a l’ús de vianants i bicicletes paral·lel a la sèquia 

Monar com espai de contacte amb la natura pel repòs i lleure dels veïns  
▪ Mantenir l’ús d’horta tradicional tot conservant el recurs d’aigua quantitativament i qualitativament.  
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▪ Mantenir els llocs amb aigua permanent per potenciar les comunitats d’amfibis així com potenciar 
hàbitats nous i restaurar els hàbitats de ribera per a fomentar les espècies d’ambients humits i 
riberencs.  

▪ Protegir, conservar i revaloritzar les saules com a element identificador del paisatge de les Hortes.  
▪ Mantenir i fomentar les comunitats d’hidròfils per la seva excepcionalitat en el context del país.  
▪ Mantenir la xarxa primària i secundària de recs amb la seva fisonomia original de marges i lleres 

naturals i regular la seva utilització i gaudir mitjançant la creació d’una comunitat de regants.  
▪ Recuperar i conservar els elements arquitectònics que configuren el paisatge tradicional de les 

Hortes (ponts, safareig, dipòsits, recer i masos), per a poder fer-ne un ús dins les Hortes i un ús 
educatiu.  

▪ Recuperar i mantenir la xarxa de camins.  
▪ Establir l’estructura dels sistemes de sòl públic necessària per l’obtenció dels objectius definits en 

aquest apartat.  
 

Condicions d’ordenació, d’edificació i ús: 
 

▪ Ordenar la xarxa viària rural establint una jerarquia, amplades, traçat, tractament i ús corresponents 
per tal de donar servei a l’activitat agrícola juntament amb la de lleure; proporcionant un contacte 
directe amb la ciutat més consolidada; creant una franja de parc de domini públic al costat de la 
Sèquia així com al marge dret del riu Ter amb una sèrie d’itineraris paisatgístics que connectin el 
municipi de Salt amb el de Girona.  

▪ El sòl d’aprofitament privat agrícola s’ordenarà segons les disposicions de la zona de valor agrícola 
(Clau 8).  

▪ Establir una superfície mínima de parcel·la en la que es permetrà la construcció d’una barraca 
d’horta.  

▪ Creació d’un catàleg dels elements constructius existents lligats a l’horta.  
▪ Recomanacions de vegetació a utilitzar en la restauració de les diferents àrees, i en les noves 

plantacions.  
▪ Es mantindran els usos d’horta (tant tradicional com derivats) en aquesta àrea, exceptuant les 

franges laterals dedicades a parc públic i l’àrea de protecció de la llera del riu. Dins els usos 
derivats es consideren: vivers, tallers educatius d’horta, horta biològica, horta experimental lligada 
a la universitat, horta social (per a ser conreada per jubilats, emigrants, aturats…), i d’altres usos 
que es considerin adients sempre dins del camp de l’horticultura.  

 

2. ANÀLISI AMBIENTAL 

2.1. Consum del sòl 

Situació actual i tendència  
▪ La totalitat de l’espai es troba dins del sòl no urbanitzable. Pel que fa als usos i estat del sòl, i tal i 

com es posa de manifest en el “Cens d’usuaris de les Hortes de Santa Eugènia”,  en l’actualitat el 
74,5% del sòl té un ús agrícola principalment d’horta familiar, però també d’horta professional i 
vivers. La resta del sòl es qualifica d’erm (18,5% del total) i també hi ha una part petita del sòl 
amb altres usos (aparcaments, estabulació de bestiar, ...) però que va en augment, i que tot sovint 
desfiguren l’espai d’horta tradicional transformant-la en un espai marginal. 

▪ En els marges pròxims al riu Ter, l’espai ocupat per les Hortes i altres activitats ha limitat 
l’existència del bosc de ribera. En l’actualitat, l’abandonament d’algunes de les activitats ha 
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permès la recuperació de part de la vegetació de ribera. En els espais de titularitat municipal 
pròxims al riu s’està realitzant un projecte  re restauració i creació de zones humides. 

 

Valors a preservar 
• Mantenir i potenciar l’ús del sòl com a espais naturals, agraris i no urbanitzables.  
• Mantenir l’ús d’horta tradicional i reduir els usos marginals 
• Recuperar els hàbitats de bosc de ribera, i zones humides, en els sectors pròxims al riu Ter 
 

2.2. Entorn natural i biodiversitat 

Situació actual i tendència  
▪ Pel que fa a la vegetació, dins de l’espai de les Hortes, no hi ha comunitats vegetals naturals tret 

dels marges, dels erms i dels recs. La vegetació predominant en els marges i els erms és ruderal 
i sense gran interès botànic. Cal vigilar però el creixement excessiu i sense control d’algunes 
espècies oportunistes, com les canyes, que si no són controlades podrien dominar grans espais 
marginals sense ús (erms, marges de camins i recs, ..) i reduir la biodiversitat en l’espai. Cal 
destacar les comunitats d’hidròfits que creixen en els recs naturals amb talussos estassats 
permanentment. Aquesta és una comunicat rica en espècies i amb un important paper ecològic en 
l’espai. L’estat d’aquestes comunitats es de regressió tant per la manca de manteniment apropiat 
dels recs com per la probable presència de herbicides en les aigües. 

A banda de les comunitats vegetals, en les Hortes cal destacar la presència d’exemplars d’arbres aïllats i 
singulars, especialment fruiters i saules, però també algun pollancre i noguers. Les saules, algunes d’elles 
de mides singulars, han anat desapareixent al convertir-se molt sovint en una molèstia a la microparcel·lació 
de les Hortes. 

▪ En l’entorn més pròxim al riu Ter, hi ha una certa recuperació del bosc de ribera, que és un dels 
hàbitats més amenaçats a casa nostra. Aquesta incipient recuperació del bosc de ribera va 
acompanyada també de la presència d’espècies bio-invasores de ribera (robínia, etc.) que si no 
es realitzen mesures de prevenció i control poden acabar  dominant en detriment de les espècies 
pròpies de l’entorn. 

▪ Pel que respecte a la biodiversitat, cal destacar també la diversitat de productes cultivats en les 
Hortes, conseqüència directa de la diversitat d’origen dels usuaris. 

▪ Respecte a la fauna, hi ha una notable diversitat de petits mamífers i aus a causa de la presència de 
les Hortes, la diversitat d’espais que representen els diferents marges i recs, i també a la 
presència pròxima del riu Ter i les Hortes de Salt, que actuen de corredor biològic. També és 
important a l ‘espai la presència d’amfibis i rèptils. La dinàmica actual de l’espai comporta una 
pèrdua gradual de la diversitat i quantitat d’amfibis i rèptils. No hi ha dades clares sobre la 
dinàmica i evolució de les poblacions de mamífers. Per contra, la presència d’aus, en els darrers 
anys, s’ha mantingut i fins i tot ha tingut un cert increment.  

▪ Entre les més comunes cal destacar diferents rèptils i amfibis (Dragó Tarentola mauritanica, 
Sargantana Podarcis hispanica, Serp verda Malpolon monspessulanus, Serp d’aigua Natrix maura, 
Tòtil Alytes obstetricans, Reineta Hyla meriodinalis, ...) i també el conjunt dels ratpenats. 

▪ Altres espècies protegides que eren habituals a l’espai però es van extingir a mitjans del segle XX 
són la llúdriga i les nàiades. Recentment, i com  a conseqüència del programa de reintroducció 
de l’espècie a Catalunya,  s’ha tornat a observar la presència de llúdrigues a sectors del Ter 
pròxim a l’espai de les Hortes, i es possible la recuperació de l’espècie. Les nàiades, que eren 
comunes a la Sèquia i als recs d’aigua permanent, van desaparèixer a conseqüència de la pèrdua 
de qualitat de les aigües. Res fa preveure la recuperació de l’espècie si no hi ha una millora de la 
qualitat de les aigües del recs  i un programa de reintroducció. 
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També hi ha en l’espai la presència d’espècies introduïdes (principalment cranc americà) que és previsible 
que augmentin la seva població. 
 

Valors a preservar 
• Potenciar i mantenir les comunitats d’hidròfits 
• Potenciar i mantenir els hàbitats lligats a la zona d’hortes (marges, recs, conreus, tanques vegetals, ...) 
• Protegir les saules antigues  
• Mantenir els arbres exemplars i grans, les tanques arbustives i de pedra, els marges i recs, i els espais 

d’horta, per afavorir els hàbitats necessaris per la fauna. 
• Potenciar la diversitat d’espècies i varietats pròpies d’hortes (espècies agrícoles) 
• Potenciar la presència i diversitat d’amfibis i rèptils, mantenint i augmentant la presència d’espais 

d’aigües permanents i temporals 
• Potenciar hàbitats nous i recuperar hàbitats de ribera, i en especial la verneda. 
• Potenciar el paper del tram del Ter com a corredor biològic. 
 
 

2.3. Riscos ambientals 

Situació actual i tendència 
▪ No es donen riscos ambientals significatius. L’espai està fora de l’àmbit d’inundació. No hi ha 

masses forestals amb risc d’incendi. Els únics rics ambientals que es donen són de risc 
antropogènic, i en especial els derivats de la incorrecta manipulació de productes fitosanitaris a 
causa de l’augment de usuaris ocasionals i no professionals.  

▪ També pot ser un risc l’activitat no controlada de cremes de marges i canyers. 
  

Valors a preservar 
• Mantenir la qualitat  de les aigües de rec dels canals evitant la contaminació amb productes fitosanitaris 
• Evitar neteja de marges i canyers amb cremes  
 

2.4. Cicle de l’aigua 

Situació actual i tendència  
Consum d’aigua: 

▪ La concessió que regula el pas de l’aigua procedent del Ter per la sèquia Monar estableix una 
quantitat de 3 m3/s, si bé el cabal real que passa per la sèquia és molt variable i especialment en 
els últims anys ha estat molt sovint inferior als 3 m3/s.  

▪ No hi ha una regulació de l’ús de l’aigua de la sèquia per usos agrícoles, tot i que l’ACA ha fet 
recentment un estudi de l’aigua destinada a usos agrícoles. No hi ha però problemes de 
subministrament d’aigua de rec, més enllà dels motivats al mal estat dels recs de 
subministrament. Alguns problemes d’aigua es poden donar també si hi ha una concentració 
d’usuaris regant al mateix temps (especialment els dissabtes). 

 

Estat xarxa de recs: 
▪ Manca de manteniment amb acumulació de sediments i pèrdua de secció. Pèrdua progressiva de 

la fisonomia natural a causa de la utilització de materials diversos en la reconstrucció i 
estabilització dels marges 
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Qualitat de l’aigua: 
▪ La qualitat de l’aigua va anar davallant de manera notable a partir dels anys seixanta, si bé a partir 

de l’última dècada hi ha hagut una recuperació progressiva.  La qualitat no és encara l’òptima tal i 
com indica l’absència d’espècies bio-indicadores de qualitat com són les nàiades. 

▪ Es desconeix el nivell i qualitat de l’aigua freàtica. 
 

Valors a preservar 
• Incidir en la gestió de l’aigua del riu Ter (Pla Zonal del Ter – Pla sectorial de cabals de manteniment de 

les conques internes de Catalunya) 
• Oferir formació sobre bones pràctiques agràries i d’ús de productes fitosanitàris;  i promoure l’horta 

ecològica entre els usuaris per tal de minimitzar la utilització d’adobs, fertilitzants, herbicides i 
pesticides. 

• Mantenir la xarxa primària i secundària amb la seva fisonomia original de marges i lleres naturals 
• Reduir i ordenar el consum de les aigües 
• Assegurar la màxima infiltració de l’aigua de pluja i el seu retorn a la xarxa de recs 
• Gestionar els excedents d’aigua de rec per a la creació de noves zones humides d’interès natural. 
 
 

2.5.  Protecció del paisatge i patrimoni cultural  

Situació actual i tendència  
▪ El paisatge tradicional de les Hortes està format per espais oberts a la vista, amb amplia visió 

panoràmica de l’horitzó, però gens homogeni o monòton. La panoràmica horitzontal es trenca 
constantment amb la presència d’arbres aïllats i significatius, molt sovint saules, i amb la 
diversitat de cultius que es troben en cada parcel·la. La constant divisió de les parcel·les en 
subparcel·les més petites ha augmentat la fragmentació del paisatge. La tendència actual és la 
d’augmentar la fragmentació i divisió de les parcel·les. 

▪ Formen també part del paisatge de les Hortes un important conjunt de patrimoni cultural format 
pels masos i barraques i altres elements constructius destinats a l’explotació de les Hortes o a 
l’aprofitament de les aigües dels recs, tals com: tanques, parets de protecció de les Hortes (les 
Hortes), safareigs, ponts, passeres, dipòsits de comuna... També cal tenir present en aquest 
apartat  la xarxa de recs que s’ha tractat amb anterioritat, amb tot el sistema de bagants, 
distribuïdors, ... 

▪ Els elements constructius ja vells tenen un estil i mètode constructiu ben definit, i formen part del 
paisatge. Per contra els elements més moderns s’han realitzat amb tota mena de materials, molt 
sovint aprofitant materials de rebuig, i donen una sensació de desendreçament i tenen un elevat 
impacte visual. La tendència actual és d’un augment del nombre i mida de barraques i de la 
presència de tanques. Aquests elements es construeixen amb tota varietat de materials i criteris, i 
sovint utilitzant materials de rebuig, donant una imatge de marginalitat i desendreçament. Els 
ponts i passeres, i el conjunt d’elements que formen part de la xarxa de recs s’han anat deteriorant 
amb el pas del temps per manca de manteniment. Quan s’han construït o arreglat modernament 
s’han utilitzat també  materials diversos i diferents a la pedra de les construccions originals. 

▪ Hi ha en l’espai la presència de línies aèries de serveis telefònics, que travessen l’espai 
principalment d’est a oest i en la zona més propera al riu. 

 

Valors a preservar 
• Protegir el paisatge d’hortes tradicionals i utilitzar les saules i arbres singulars com a elements de valor 

paisatgístic. 
• Recuperar l’aspecte original i mantenir una unitat de paisatge 
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• Preservar el patrimoni cultural i en especial els elements hidràulics, conservant els distribuïdors i 
bagants més antics i recuperant-ne l’aspecte original 

• Recuperar l’ús de la pedra de Girona com a element constructiu. 
• Enterrar les línies de serveis que travessen l’espai 
 

2.6. Aspectes socials 

Situació actual i tendència  
Tal i com es posa de manifest en el cens de les Hortes de Santa Eugènia (2004), l’horta professional s’ha 
anat reduint de manera notable (actualment només queden dues explotacions en actiu) i hi ha hagut un 
notable augment de l’horta de lleure dedicada a l’autoconsum. Hi ha actualment un total de 398 hortolans 
que fan ús del sòl de les Hortes. El 6,53 % són propietaris del terreny, el 1,5% són gestors del terreny i la 
resta, la gran majoria, són arrendataris. Les parcel·les s’han anat fragmentant amb subparcel·les de mida 
petita (entre 200 i 500 m2). Afegit a l’augment de l’horta de lleure hi ha també un augment de la diversitat 
de plantes i tècniques de cultiu. Cal destacar que l’ús de productes fitosanitaris i adobs és generalment 
incorrecta i sobredimensionat.  
L’assiduïtat dels usuaris  és variable, tot i que són pocs els que hi van només el cap de setmana. Prop de la 
meitat dels usuaris són jubilats. Una tercera part dels usuaris no es preocupa de la neteja i manteniment  
dels recs. Hi també una greu problemàtica d’inseguretat i un augment del bandalisme. 
 

les Hortes tenen també un ús social com a zona de passeig i esbarjo, aquesta activitat, està pot regulada i, 
en certa manera, desencoratjada, per la incompleta senyalització dels espais i camins. 
 

Valors a preservar 
• Afavorir i promoure l’associacionisme entre usuaris per millorar la gestió de l’aigua i l’espai.  
• Evitar la microparcel·lació 
• Augmentar la cultura i coneixement dels usuaris no professionals sobre l’ús de productes fitosanitaris, 

adobs i tècniques ecològiques de cultiu 
• Millorar la senyalització de l’espai i els camins. 
• Mesurar la seguretat ciutadana  i establir mesures antibandalisme 
 

2.7. Accessibilitat i mobilitat 

Situació actual i tendència  
Existeix una notable xarxa de camins en l’espai, sense però que estiguin clarament jerarquitzats i 
senyalitzats, tot i que hi ha uns cinc camins principals. Tots els camins són de terra batuda. Es detecta un 
cert ús dels camins (especialment del carril bicicleta) com a ús alternatiu per a esquivar el trànsit en hores 
punta en la carretera del Güell i de Santa Eugènia. 
Cal solucionar els problemes d’accessibilitat, tant des del tram urbà de Girona com des de les Hortes de 
Salt, però procurant que això no suposi un augment important de la freqüentació en els espais destinats a 
l’horta, ni que els camins principals es converteixin en camins de pas alternatius per comunicar espais 
diferents a les Hortes. 
El pla general de Girona preveu la possibilitat d’un vial de comunicació. Queda pendent de valorar com 
aquesta infraestructura afectaria la mobilitat interna dins de l’espai. L’estudi d’impacte ambiental del 
projecte, en cas de realitzar-se, hauria d’aportar les solucions per evitar l’afectació a la zona de les Hortes. 
 

Valors a preservar 
• Prioritat per a vianants, bicicletes. 
• Crear itineraris paisatgístics com a camins de lleure. 
• Evitar el trànsit rodat (excepte per casos de necessitat dels usuaris de les Hortes). Evitar que els camins 

de siguin camins de pas cap a altres zones. 
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• Evitar que l’accés al riu segueixi un camí paral·lel i a tocar al riu i, facilitar els accessos transversals des 
d’un camí paral·lel més allunyat del curs de l’aigua. 

• Continuïtat amb les vies verdes (xarxa carrils bicicleta)  
• Continuïtat amb els camins de les Hortes de Salt 
 

2.8.  Qualitat atmosfèrica (qualitat aire, contaminació acústica i lumínica) 

Situació actual i tendència  
L’espai actualment no té problemes de qualitat ambiental importants. La majoria de fonts de sorolls i 
contaminació prové del trànsit de les carreteres pròximes. L’única font de contaminació atmosfèrica dins de 
la zona són les cremes puntuals de residus vegetals en èpoques determinades. Les activitats pròpies de les 
Hortes no ocasiona ni sorolls ni contaminació lumínica. Alguna activitat marginal que es doni si que en pot 
ocasionar. 
A la zona no hi ha il·luminació pública ni està previst que n’hi hagi properament.  
El pla general de Girona preveu la possibilitat d’un vial de comunicació. Queda pendent de valorar l’impacte 
paisatgístic i de sorolls que representaria l’eix de santa Eugènia, així com l’afectació a la mobilitat interna 
dins de l’espai i a la xarxa de recs.  
 

Valors a preservar 
• Continuar amb l’activitat tradicional d’horta i evitar els usos marginals de les hortes com espai de 

residència o per a organitzar festes 
• Restringir la crema de restes vegetals als dies i en l’horari específic autoritzat per l’autoritat competent i 

en l’àmbit específic de cada parcel·la. 
• Evitar que els sorolls de les carreteres pròximes afectin l’espai. 
 

2.9. Altres (Gestió de residus, energia, materials, ...) 

Situació actual i tendència  
Els usos tradicionals d’horta comporten la generació de residus vegetals. Actualment alguns es cremen, 
altres es tracten en el mateix espai, o es traslladen als contenidors de residus propers. L’espai i l’activitat 
que s’hi du a terme pot incorporar el tractament en el mateix espai de les restes per tal de fer compost a 
utilitzar pels mateixos hortolans.  
En l’actualitat molts usuaris de  l’horta utilitzen materials diversos i molt sovint de rebuig (plàstics, ferralles, 
...) per construir les barraques i les tanques de les hortes. 
Els usos de l’espai per activitats industrials o emmagatzematge de ferralles i automòbils podria haver 
contaminat els sòls amb metalls, olis o altres productes.  
 

Valors a preservar 
• La no exportació de residus fora de l’àrea. Recuperar els residus vegetals per a realitzar compost dins 

del mateix espai. 
• Evitar l’ús de materials de rebuig (plàstics, ferralla,..) en la construcció de barraques i tanques. 
• Neteja dels sòls, evitar infiltració de possibles elements contaminants al freàtic 

 

3. JUSTIFICACIÓ DE L’ORDENACIÓ 
 

3.1. Consum del sòl 

Justificació de l’alternativa proposada i mesures ambientals d’aplicació directa adoptades 
El pla especial de les Hortes de santa Eugènia manté la qualificació de sòl no urbanitzable per la totalitat de 
l’espai. 
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Per evitar la marginalitat de l’espai d’hortes, el pla especial inclou una proposta del pla d’usos i gestió  que 
determina les directrius d’ordenació per a l’horta social i familiar, limita una unitat mínima de conreu per tal 
d’evitar la fragmentació excessiva de la terra, i estableix un règim d’usos agrícoles. 
 

Per potenciar la recuperació del bosc de ribera, el pla especial de les Hortes preveu que l’espai pròxim al riu 
Ter sigui parc fluvial i s’hi realitzin feines de recuperació del bosc de ribera i també la creació de zones 
d’aiguamolls. 
 

El pla especial de les Hortes preveu que els usos del sòl siguin també coherents amb el que es doni en les 
zones limítrofes com són el parador del Güell i la unitat d’actuació de can Marfà.  
 

Recomanacions i condicionaments específics a tenir en compte  
Així mateix, per fomentar la supervivència de l’horta professional o de nova implantació i ordenar i gestionar 
l’horta social i de lleure, foragitant els usos marginals, caldria tenir en compte les següents consideracions: 
 

− Incentivació econòmica per al manteniment de l’horta professional (reducció de taxes, facilitat de 
parades al mercat municipal, ...) 

− Promoció dels productes d’hortes de Girona i Salt (creació d’una marca de qualitat) 
− Impulsar l’especialització de l’horta professional en agricultura biològica 
− Dotar de mitjans econòmics, materials (oficina de les Hortes per impulsar la promoció de 

productes i l’agricultura biològica i la gestió de l’aigua) i humans (tècnics, vigilància, brigada, 
escola taller...) l’espai de les Hortes  

 

Cal que hi hagi una solució de continuïtat coherent amb el planejament del Parador del Güell, que tingui 
usos d’horta i de parc en les seves zones limítrofes amb el pla especial de les Hortes; i amb la unitat 
d’actuació de can Marfà, que doni continuïtat al parc i al passeig de la sèquia Monar. 

 

3.2. Entorn natural i biodiversitat 

Justificació de l’alternativa proposada i mesures ambientals d’aplicació directa adoptades 
El pla especial de les hortes de Santa Eugènia promou el manteniment i millora de l’espai de les hortes 
tradicionals al llarg de tota la terrassa més propera a la sèquia Monar (del carril bici cap al S), i  preveu 
convertir els terrenys constituïts per la terrassa més propera al riu (del carril bici cap al N) formi part del 
parc fluvial (Clau C.5) i permeti nous usos que tinguin un caràcter transicional entre el riu i l’espai d’horta, 
amb la recuperació del bosc de ribera (hàbitat prioritari en la directiva hàbitats) i la creació de zones 
humides. 
 

Per tal de fomentar l’horta tradicional i millorar la qualitat de les aigües dels recs, el pla especial preveu les 
següents actuacions: 

− Constitució de la comunitat de regants i usuaris de la Sèquia Monar, amb la finalitat d’assumir el 
manteniment de la sèquia, de la xarxa de regadiu i la gestió de l’aigua. 

− Elaboració d’un pla de gestió de l’aigua per regular l’oferta i la demanda i fomentar mètodes de reg 
més eficients que el rec per inundació.  

− Oferir formació i incentius per a la minimització de la utilització incontrolada d’adobs, fertilitzants, 
herbicides i pesticides. Fomentar l’horta ecològica. 

 

El pla especial de les hortes de Santa Eugènia protegeix els arbres singulars present en l’espai de les hortes, 
i en especial de les saules. 

 

El pla especial preveu la creació de zones humides  (braç del Ter Vell i parc fluvial) amb l’aigua que es 
vessa dels recs al Ter per afavorir l’assentament de noves comunitats  lligades a ambients lacustres i 
riberencs. 
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La creació d’ambients aquàtics, la millora de la xarxa de recs i de la qualitat de les aigües que s’espera 
assolir amb una millor gestió han d’afavorir el manteniment i millora de les comunitats d’amfibis i d’alguns 
rèptils.  

 

Recomanacions i condicionaments específics a tenir en compte  
− Caldria potenciar l’ús de tanques vegetals entre parcel·les per l’important paper que poden jugar en 

el futur com a refugi de fauna i de potenciació de la biodiversitat. Es recomana per a aquest fi l’ús 
d’espècies autòctones amb interès paisatgístic i hortícola. La següent llista, sense ser exhaustiva, 
pot servir d’exemple i recomanació: Aladern (Rhamnus alaternus), Arç Blanc (Crataegus 
monogyna), Avellaner (Corylus avellana), Boix  (Buxus sempervirens), Magraner (Punica 
granatum), Marfull (Viburnum tinus), Parra (Vitis vinifera), Saüc (Sambucus nigra), Olivereta 
(Ligustrum vulgare), Vimetera (Salix fragilis), Xuclamel (Lonicera xylosteum),fruiters,  flors 
diverses, o plantes aromàtiques medicinals (romaní, farigola, espígol, equinàcea. melissa, sàlvies, 
mentes, orenga, marialluïsa, etc..) 

− Caldria que les tanques vegetals entre parcel·les que proposi el PE, tinguin en compte la seva 
permeabilitat per tal de permetre el pas de fauna com petits amfibis i rèptils. 

− Caldria estudiar la viabilitat d’acollir-se a un programa de reintroducció de les nàiades. 
− Caldria determinar els abocaments d’aigües residuals a la sèquia i connectar a la xarxa de 

sanejament tots els habitatges que actualment aboquen les seves aigües residuals a la Sèquia. 
− Caldria realitzar un estudi de la contaminació dels sòl i de les aigües en el sector ocupat pels 

recuperadors de ferralla que defineixi el sanejament apropiat d’aquesta àrea abans de la 
reconversió a qualsevol altre ús. 

− Caldria difondre l’interès històric i cultural dels arbres singulars per que es tornin a utilitzar per 
ombrejar barraques d’horta i crear itineraris de divulgació que passin pels arbres més destacats. 

− Cal potenciar iniciatives per mantenir els recs amb els marges i  les lleres naturals, evitant el seu 
abandonament i la seva reinicialització per potenciar així les comunitats d’amfibis i fomentar les 
comunitats d’hidròfits excepcionals en el context del país.  

− Cal mantenir els treballs que mantenen la vegetació de tipus herbaci i permeten l’arribada de llum 
a l’aigua. És a dir cal limitar l’expansió dels canyers. 

− Caldria restaurar el bosc de ribera amb plantes autòctones. La següent llista, sense ser exhaustiva, 
pot servir d’exemple i recomanació: Alnus glutinosa, Populus alba, Fraxinus angustifolia, Ulmus 
minor, Sambucus nigra, Salix alba, S. cinerea, S. purpurea, S. fragilis, Cornus sanguinea, Spartium 
junceum, Crataegus monogyna, ... 

− Caldria afavorir la introducció d’espècies de xero-jardineria en les zones de jardí. Les següents 
llistes, sense ser exhaustives, poden servir d’exemple i recomanació. En l'estrat arbori es poden 
potenciar les següents espècies autòctones: Quercus ilex, Quercus suber, Quercus pubescens i 
humilis, Pistacia lentiscus, Populus nigra i alba, Fraxinus angustifolia, Salix alba, Ulmus sp., etc. 
Les espècies arbustives autòctones que més s'avenen a les necessitats de l’entorn són: Arbutus 
unedo, Cistus albidus, C. salviifoliu, Erica arborea, E. multiflora, E. scoparia, Nerium oleander, 
Viburnum tinus, Spartium junceum, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rosmarinus officinalis, 
Rhamnus alaternus, Hedera helix, Cornus sanguinea, etc. Algunes de les esteses als prats de les 
nostres contrades, són Cynodon dactylon, Brachypodium retusum, B. phoenicoides, Lolium 
perenne, Potentilla reptans, Trifolium sp.pl., Vicia sativa, Medicago sp.pl. etc 

 

3.3. Riscos ambientals 

Justificació de l’alternativa proposada i mesures ambientals d’aplicació directa adoptades 
El pla especial de les hortes : 

− restringeix la crema de marges i de restes vegetals als dies i en l’horari específic autoritzat per 
l’autoritat competent i a l’àmbit específic de cada parcel·la. 
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− preveu l’organització del col·lectiu d’usuaris de les Hortes i l’establiment d’instruments que 
permetin el seu control i formació per tal d’introduir bones pràctiques agràries entre ells, i reduir el 
perill de l’ús incorrecte de productes fitosanitaris. 

 

3.4. Cicle de l’aigua 

Justificació de l’alternativa proposada i mesures ambientals d’aplicació directa adoptades 
− El pla especial de les Hortes preveu l’organització del col·lectiu d’usuaris de les Hortes i 

l’establiment d’instruments que permetin el seu control i formació per tal d’introduir bones 
pràctiques agràries entre ells, i reduir l’impacte de les seves activitats sobre la qualitat i el consum 
de l’aigua.  

− El pla preveu que l’ajuntament de Girona es responsabilitzarà del manteniment dels recs primaris i 
que els propis usuaris, a través de l’organització que es promogui, es responsabilitzaran del 
manteniment dels secundaris. 

− El pla preveu que els camins que es reparin o refacin facilitin la filtració de les aigües de pluja al 
subsòl o el seu retorn a la xarxa de recs 

 

Recomanacions i condicionaments específics a tenir en compte 
− De manera conjunta amb la resta d’administracions competents i afectades, cal assegurar el 

manteniment de la sèquia Monar i regular els cabals d’aigua que hi circulin. 
 

3.5. Protecció del paisatge i del patrimoni cultural   

Justificació de l’alternativa proposada i mesures ambientals d’aplicació directa adoptades 
− El pla especial preveu el manteniment de l’activitat de les hortes tradicionals i el paisatge associat. 
− Es regula el tipus de barraques i tanques per donar una uniformitat al conjunt. Les barraques 

tindran una mida petita perquè puguin servir només com a espai per guardar les eines i evitar altres 
usos marginals (residència, traster, estabulació animals,..). les tanques tindran una mida màxima 
d’un metre per  permetre una continuïtat horitzontal del paisatge i fetes amb postes enfilats. Es 
permetrà només la utilització de marges vegetals per tancar els espais entre postes. 

− Utilitzar saules en les plantacions d’adequació paisatgística que es facin resseguint els marges 
dels camins públics., per tal de revaloritzar aquesta espècie com a element identificador del 
paisatge de les hortes.  Aquestes plantacions han d’evitar ser repetitives, per no crear “imatge de 
carrer”, i anar acompanyades amb combinacions d’altres espècies autòctones pròpies de l’indret 
(freixes, pollancres, oms, roures,….).  

− El pla especial preveu també el soterrament de les línies elèctriques i de serveis. 
 

Recomanacions i condicionaments específics a tenir en compte 
− La xarxa de regadiu constitueix un element cultural a preservar. Per aconseguir la recuperació de la 

seva fesomia natural cal el desmantellament dels trams amb marges canalitzats. Juntament a això 
cal articular mecanismes de al manteniment dels marges i lleres i estudiar la possibilitat 
d’incorporar en alguns casos nous sistemes d’aïllament per evitar les pèrdues d’aigua 
(geotextils,...). 

− Restauració dels ponts, que constitueixen un element important ja que són les entrades naturals  a 
l’espai d’hortes. 

− Catalogació dels masos d’interès històric i arquitectònic. 
− Reutilització social i cultural dels masos amb equipaments lligats a les hortes i l’entorn.  
− Conservar les barraques d’horta catalogades d’interès. 
− Recuperació i manteniment del safareig públic i la seva divulgació com a element d’interès 

cultural. 
− Preservar els dipòsits de comuna i els safareigs que estant en més bon estat com a elements 

representatius d’una activitat tradicional dels hortolans que ha passat a la història. 
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− Els recers i murs de pedra configuren part del paisatge tradicional de les hortes. Cal restaurar els 
trams de recer o murs que hagin patit trencaments i caigudes. En concret cal restaurar sobretot la 
fisonomia del mur que ressegueix una horta entre can Po i can Paquetilla, el qual presenta una gran 
singularitat per la presència de contraforts foradats per permetre el pas d’un rec.  

 

Queda pendent de valorar l’impacte ambiental que representaria l’eix de Santa Eugènia previst en el Pla 
General d’Ordenació Urbana de Girona. El pla especial no ha tingut en compte aquesta infraestructura i en 
cas que es realitzés, l’estudi d’impacte ambiental del projecte hauria d’aportar les solucions per evitar 
l’afectació a la zona de les hortes. 

 

3.6. Aspectes socials 

Justificació de l’alternativa proposada i mesures ambientals d’aplicació directa adoptades 
− El pla especial de les Hortes preveu l’organització del col·lectiu d’usuaris de les Hortes i 

l’establiment d’instruments que permetin la seva implicació en la gestió i manteniment de l’espai. 
− També es limita la mida mínima de parcel·la per evitar l’excessiva fragmentació de l’espai. 
 

Recomanacions i condicionaments específics a tenir en compte 
− Establir mesures de millora de la seguretat de l’espai i establir mesures antibandalisme. 
 

3.7. Accessibilitat i mobilitat 

Justificació de l’alternativa proposada i mesures ambientals d’aplicació directa adoptades 
− El pla especial de les Hortes preveu que es pugui accedir a l’espai des de varis punts, tant des de 

l’avinguda Tarradellas, des de Santa Eugènia, com des de les Hortes de Salt. Es preveuen dos 
camins que travessen l’espai d’est-oest, i tres de nord  a sud. A banda d’aquest camins principals 
per facilitar l’accés de tothom a  l’espai, el Pla determina una xarxa de camins d’accés a les Hortes 
per a ús exclusiu dels usuaris de les Hortes. 

− El camí est-oest més proper al riu és un carril per bicicletes inclòs en la xarxa de vies verdes, que 
actualment ja està en funcionament. 

− El camí est-oest que seguirà el trajecte de la sèquia Monar serà un passeig apte pera vianants i 
bicicletes que servirà també per unir l’espai amb l’entorn urbà . 

− Els camins de les Hortes tindran una pavimentació que permetrà la infiltració de l’aigua al sòl. Així 
mateix, els marges dels camins disposaran cada deu metres de pous d’infiltració de les aigües de 
pluja, així com sobreeixidors cap als recs quan sigui possible. 

− El trànsit rodat estarà limitat a veïns i usuaris  i la velocitat màxima serà de 20 Km/h 
 

Recomanacions i condicionaments específics a tenir en compte 
− S’haurien de prendre mesures per vigilar l’ús incorrecte dels camins. 
 

3.8. Qualitat atmosfèrica (qualitat aire, contaminació acústica i lumínica) 

Justificació de l’alternativa proposada i mesures ambientals d’aplicació directa adoptades 
− El pla especial de les Hortes regula i prohibeix la realització d’activitats que podrien ser causa de 

contaminació sonora o atmosfèrica dins de l’espai, limitant els usos als tradicionals d’horta. Limita 
i restringeix la circulació motoritzada. Prohibeix la crema de marges i restringeix la crema de restes 
vegetals. 

− El pla especial no preveu cap instal·lació d’il·luminació pública als camins. 
 

Recomanacions i condicionaments específics a tenir en compte 
− Per  a futures necessitats de subministrament elèctric dins de l’àrea, cal estudiar preferentment 

alternatives a la construcció de noves línies com la utilització de sistemes autònoms fotovoltaics. 
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− Caldria estudiar la possibilitat de declarar la totalitat de l’àrea com a zona d’especial protecció de 
la qualitat acústica (ZEPQA) tal com preveu la Llei de protecció contra la contaminació acústica 

− Queda pendent de valorar l’impacte ambiental que representaria l’eix de Santa Eugènia previst en el 
Pla General d’Ordenació Urbana de Girona. El pla especial no ha tingut en compte aquesta 
infraestructura i en cas que es realitzés, l’estudi d’impacte ambiental del projecte hauria d’aportar 
les solucions per evitar l’afectació a la zona de les Hortes. 

 

3.9. Altres (Gestió de residus, energia, materials, ...) 

Justificació de l’alternativa proposada i mesures ambientals d’aplicació directa adoptades 
− El pla especial preveu el tractament de les restes vegetals de l’activitat d’horta en el mateix espai i 

el seu reaprofitament com a compost. 
 

Recomanacions i condicionaments específics a tenir en compte 
− Cal potenciar i ensenyar la realització de compostatge entre els usuaris de l’horta. 
− Els punts d’aportació selectiva de residus s’ubicaran en els accessos d’entrada als espais d’horta. 
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II. NORMES URBANÍSTIQUES 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Art. 1. Naturalesa i objecte 
▪ 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. 

Art. 2. Situació i àmbit 
▪ L’àmbit territorial d’aquest pla especial urbanístic és l’assenyalat gràficament als plànols i comprèn 

tota la franja no urbanitzada entre el barri de santa Eugènia i el Ter. L’àmbit queda definit al nord 
pel marge dret del Ter, a l’est pel Pla Parcial del 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.  

▪ La superfície total de l’àmbit del pla especial urbanístic és de 41,40 hectàrees.  

Art. 3. Obligatorietat 
▪ Segons l’article 4 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, les disposicions contingudes en 

l’esmentat PGOU i les seves modificacions obliguen al seu compliment per igual tant a 
l’administració com als particulars. Qualsevol actuació o intervenció sobre el territori, tingui 
caràcter definitiu o provisional, sigui d’iniciativa pública o privada, s’haurà d’ajustar a les 
disposicions del text refós del PGOU. 

Art. 4. Vigència 
▪ Segons l’article 5 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, aquest document entrarà en 

vigor a partir de la publicació de l’aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, i la seva vigència serà indefinida, d’acord amb el que disposen els articles 94 i 106 del 
DLEG 1/2010 del text refós de  la Llei d’Urbanisme. 

Art. 5. Interpretació 
▪ Segons l’article 3 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, la interpretació del present 

document es farà d’acord amb el seu contingut i subjecte als seus objectius i finalitats. En cas de 
dubte i imprecisió prevaldrà la solució de menor edificabilitat i major dotació d’equipaments i 
espais lliures públics, les solucions que afavoreixin el domini públic sobre el privat, així com la 
documentació escrita sobre la gràfica, llevat que el conflicte es refereixi a la quantificació de les 
superfícies de sòl, supòsit en el qual cal atenir-se a la superfície real. 

▪ En tot cas, i per allò que no estigui expressament regulat en aquesta normativa, s’ajustarà al que 
disposa el Pla General d’Ordenació de Girona, aprovat definitivament pel Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques, el 28 de febrer de 2002 (DOGC núm. 3654 d’11 de juny de 2002) i 
el seu text refós conformat per la CTU de Girona en sessió de data 9 de febrer de 2006, publicat 
en el DOGC 4618 de 21/04/2006. 

Art. 6. Modificacions 
▪ Les modificacions del present document hauran de respectar les determinacions per ordre de 

jerarquia urbanística. 
▪ No seran supòsits de modificació els ajustos d’alineació i rasants que no distorsionin l’estructura 

general del sector, ni modifiquin les superfícies de les illes en més d’un 5%. Tampoc ho seran les 
petites variacions ocasionades per a la millor adaptació sobre el terreny del projecte 
d’urbanització que no suposin modificacions en la superfície superior al 5%. 
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Art. 7. Determinacions 
▪ Seran d’aplicació les determinacions establertes en els següents documents: 
▪ Memòria 
▪ Informe Mediambiental 
▪ Normes Urbanístiques 
▪ Pla d’etapes i avaluació econòmica 

▪ Pla de gestió  
▪ Plànols d’informació i ordenació 

urbanístic

 

CAPÍTOL II. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 

SECCIÓ 1. QUALIFICACIÓ DEL SÒL I DESPLEGAMENT DEL PLA 

Art. 8. Classificació del sòl 
▪ La classificació de l’àmbit del pla especial urbanístic del sector de les Hortes de Santa Eugènia  ve 

definit en el pla general d’ordenació de Girona i correspon a la de sòl no urbanitzable. 
 

Art. 9. Qualificació 
▪ El pla especial urbanístic del sector de les Hortes de Sta. Eugènia qualifica el sòl de  Parc Agrícola  

i de Parc Fluvial i Deveses. 
▪ El Parc Agrícola comprèn els sòls aptes per a l’explotació agrícola propers a l’àrea urbana, respecte 

dels quals l’administració pública intervindrà activament per a preservar-los de la seva 
incorporació al procés urbà i aplicarà les mesures necessàries per assegurar la continuïtat de l’ús 
agrari. 

▪ S’entenen com a terrenys de Parc Fluvial i Deveses aquells situats a la vora dels rius, rieres i 
torrents que, pel seu paper de corredor biològic, l’elevada biodiversitat i els valors paisatgístics o 
ambientals, han de ser preservats de qualsevol activitat que pugui perjudicar aquesta valors per 
tals d’assegurar la seva conservació, regeneració i millora, amb l’objectiu de garantir i potenciar 
la seva funció d’espais oberts a l’entorn de la ciutat. 

 
Art. 10. Parcel·lacions 

▪ D’acord amb les determinacions de l’article 47 de la Llei d’Urbanisme, es prohibeixen les 
parcel·lacions urbanístiques en sòl no urbanitzable.  

▪ Les condicions de segregació i divisió s’estableixen a l’article 246 del PGOU vigent d’acord amb la 
legislació vigent. 

▪  

Art. 11. Projectes d’Urbanització  
▪ Per l’execució de les obres previstes dins el pla especial de les  Hortes de santa. Eugènia caldrà 

redactar un projecte o projectes d’urbanització. Aquests projectes definiran el detall, les 
característiques i el pressupost de:  

▪ El Parc Fluvial i deveses 
▪ El Parc de la sèquia Monar 
▪ El sistema viari 
▪ Els serveis urbanístics previstos en el pla especial 

 
▪ Els projectes d’urbanització que es redactin pel desenvolupament del present pla especial 

urbanístic hauran d’ajustar-se al que disposa l’article 72 del text refós de la LUC i d’altres 
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condicions que li siguin d’aplicació. Així mateix, serà preceptiu l’acompliment de les 
determinacions de la Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, així com el decret 135/1995 de desplegament de la Llei. 

▪ En el cas dels sòls del present àmbit compresos dintre el sistema de Parc fluvial i Deveses (C.5), 
hauran d’ajustar qualsevol actuació tant a les “Directrius per a la gestió dels espais de la xarxa 
Natura 2000”, aprovades el 5 de setembre de 2006 per la Generalitat de Catalunya., com a 
l’article 2.7 de la normativa del “pla director urbanístic del sistema urbà de Girona”. 

 
SECCIÓ 2. GESTIÓ URBANÍSTICA 

Art. 12. Execució. 
▪ La gestió del pla especial de les Hortes es farà de manera puntual o aïllada, segons preveu l’article 

111 de la LUC. Els terrenys que el pla preveu de titularitat pública s’obtindran per compra, 
permuta o expropiació, a mida que es vagin abandonant els conreus de les diferents parcel·les o 
en el moment que es promogui l’execució de les actuacions previstes. 

▪ Aquest sistema està regulat per l’article 152 i concordants del text refós de la LUC.  
▪ Els costos d’urbanització aniran a càrrec l’ajuntament de Girona. 

Art. 13. Instruments auxiliars. 
Per facilitar el millor funcionament i la gestió dels sòls inclosos en l’àmbit del PE de les Hortes, es podran 
desplegar els següents instruments auxiliar; entre altres: pla d’usos de les Hortes, constitució de 
l’associació d’usuaris, convenis de custòdia, comunitat de regants, programes de manteniment,... 
 
 
SECCIÓ 3. DETERMINACIONS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC  

Art. 14.  Regulació detallada dels sistemes  
▪ El pla especial urbanístic del sector de les Hortes de Sta. Eugènia, conté les següents 

qualificacions, que segueixen les establertes en el Pla General de Girona: 
Sistemes: 
▪ Sistema de parc agrícola (clau C.4) 
▪ Sistema de parc fluvial i deveses (clau C.5) 
▪ Sistema hidrològic (clau D) 
▪ Sistema viari, xarxa urbana / xarxa de camins rurals (clau A.2/ A.5) 

 
El present pla especial urbanístic manté els conceptes, determinacions i terminologia pels sistemes definits 
en el pla general d’ordenació de Girona corresponents al sistema de parc agrícola (clau C.4); sistema de 
parc fluvial i deveses (clau C.5); sistema hidrològic (clau D); sistema viari, xarxa urbana /xarxa de camins 
rurals (clau A.2/A.5), així com les condicions normatives que li són d’aplicació en funció del planejament 
general. 

▪  

Art. 15. Determinacions particulars pel sistema de Parc agrícola (Clau C.4) 
Definició 

Comprèn els sòls aptes per a l’explotació agrícola propers a l’àrea urbana, respecte dels quals 
l’administració pública intervindrà activament per a preservar-los de la seva incorporació al procés 
urbà i aplicarà les mesures necessàries per assegurar la continuïtat de l’ús agrari.  
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Titularitat 
El sòl qualificat com a “parc agrícola” podrà ser de titularitat pública o privada. Aquest pla especial 
delimita els terrenys que hauran de constituir el “Parc de la Sèquia Monar”,amb la clau C.4.a. 
Aquest parc esdevindrà de titularitat pública.  
 

Condicions d’ús 
Ús dominant: horta familiar, horta professional, vivers, cultius de secà, i guarets. 
Usos compatibles: activitats de lleure que es desenvolupin en el medi natural (sempre que no 
siguin susceptibles d’originar desgradacions dels valors del medi); usos dotacionals, de caire 
educatiu i cultural, exclusivament en edificacions existents i vinculats al medi natural i a l’activitat 
agrària. 
Usos admesos per les masies existents: habitatge familiar (associat a l’activitat agrícola), turisme 
rural, i serveis comunitaris vinculats al medi natural i a l’activitat agrària. S’admet també l’ús 
hoteler i de restauració, limitat a les masies que se situïn al límit de SU amb SNU i amb un màxim 
de 30 places de pernoctació. 
Les fitxes de cadascuna de les masies podrà reduir i/o acotar alguns dels usos inclusos en els 
articles esmentats. 

Condicions de parcel·lació 
Les relacionades a l’article 11 d’aquesta normativa. 

Condicions d’edificació i d’ordenació 
Es permet reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals assenyalades al plànol 13. “Protecció 
del patrimoni”. Les condicions de conservació, rehabilitació i ampliació s’adequaran al que 
estableixen els articles 47 a 51 (ambdós inclosos)  del DLEG 1/2010 text refós de la LUC i a les 
fitxes normatives de les masies que s’adjunten com a Annex a aquesta normativa. 
No es permet cap edificació nova excepte: 

▪ les destinades a activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. 
▪ les construccions i dependències pròpies de l’activitat  agrícola prevista limitades a les casetes 

d’horta, magatzems de maquinària,  i els hivernacles en les condicions que es fixen a continuació. 
Situació de l’edificació 

▪ S’estableix una franja de protecció d’1m. d’amplada des del límit del camí. En aquesta àrea no es 
poden situar construccions i edificacions, però sí les tanques pròpies de l’activitat agrícola. 

▪ S’estableix una franja de protecció de 5 metres d’amplada des del límit del camí. En aquesta àrea 
no es poden situar construccions i edificacions, però sí les casetes d’horta o barraques, de fins a 
2,5mx1,5m. de planta i les tanques pròpies de l’activitat agrícola. 

▪ Casetes d’horta fins a un màxim de 2,5 x 1,5 m. de planta : se situaran dins els gàlibs grafiats al 
plànol 12 “Qualificació del Sòl i Ordenació de l’Edificació”. Mantindran una distància mínima de 
1m. respecte els camins; i 5m. respecte dels recs grafiats al mateix plànol. Podran adossar-se a 
la partió amb finques veïnes. Cada caseta haurà de tenir, com a mínim, una saule(salze), om, 
freixe, roure o arbre fruiter que li proporcioni ombra.  

▪ Hivernacles i magatzems de maquinària: mantindran una distància mínima de 5m. respecte els 
camins i recs grafiats al mateix plànol, i també 5m. respecte la partió amb finques veïnes. 

▪ No es permet cap tipus de paviment ni a dins ni a fora de les casetes, magatzems i hivernacles. 
▪ No està permesa la utilització de materials de rebuig ni fibrociment per a qualsevol tipus de 

construcció o elements de l’horta. 
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Casetes d’horta 

▪ Les casetes existents i grafiades en el plànol núm. 13. “Proposta: Protecció del Patrimoni”, estan 
protegides a raó  del seu interès, i seran conservades i mantingudes en la seva forma original. 

▪ Les noves casetes d’horta s’adequaran pel que fa a materials i tipologia al model fixat al plànol 
numero 14: “Seccions tipus. Tanques, barraques, recs”.  

▪ S’admetrà una caseta per cada  2000 m2 de parcel·la, o agrupació de parcel·les. En cas que se 
superin els 4 usuaris per caseta, es podrà autoritzar (previ estudi de la situació i l’adequada 
justificació pels tècnic municipal designat) la instal·lació d’una caseta d’horta addicional; sempre 
dins el gàlibs establerts.  

▪ Les casetes existents en el moment de l’aprovació inicial d’aquest pla especial podran reconvertir-
se d’acord amb el model fixat, encara que la parcel·la no tingui la superfície mínima de 2000m2. 
En aquest cas només s’admetrà una caseta per parcel·la i es requerirà l’ajust a la caseta model pel 
que fa a materials i colors. 

▪ Es proposa en el plànol núm. 14 un model indicatiu de caseta de 2,5m x 1,5m. Aquestes mides 
podran variar en funció de les necessitats de cada hortolà, però en qualsevol cas les casetes 
tindran un màxim de 3,75 m2 de superfície de planta.  

▪ Els serveis tècnics municipals redactaran un projecte executiu de la caseta model, per mòduls, i 
amb les seves possibles variacions, que serviran per a construir els “kits” de cada caseta que se 
subministrarà als usuaris en el procés de regeneració de les casetes existents,  segons indica el 
pla de gestió. No obstant, es permet la instal·lació de casetes d’horta fetes o subministrades pel/s 
propi/s usuaris –ajustades sempre a la normativa- si segueixen el model indicatiu de caseta, pel 
que fa a dimensions, materials i color. 

Magatzems de maquinària 
▪ S’admeten magatzems de maquinària prèvia llicència municipal.  
▪ Els magatzems de maquinària es construiran seguint els criteris de materials fixats al plànol 14 

:“Seccions tipus. Tanques, barraques, recs”, per a les barraques. 
▪ La superfície màxima serà de 3x4 m de planta i 2m d’alçada. 
▪ S’admetrà un magatzem per cada 12.500m2 de parcel·la, o agrupació de parcel·les. 

Hivernacles 
▪ S’admeten hivernacles a l’horta professional prèvia llicència municipal.  
▪ L’ocupació màxima serà del 20% de la parcel·la o agrupació. S’evitarà la disposició d’una 

superfície continua d’hivernacles major de 1500m2. La separació entre grups d’hivernacles serà 
com a mínim de 30m.  

▪ Es podran tenir túnels de temporada a les hortes no professionals amb una alçada màxima de 2 
metres i ocupant un màxim del 5% de la parcel·la. 

▪ S’admetran els hivernacles existents a les hortes professionals en el moment de l’aprovació inicial 
d’aquest pla especial, però qualsevol ampliació o modificació dels mateixos s’adequarà tant a la 
present normativa. com a la legislació supramunicipal aplicable (punt 7 de l’article 2.15 del pla 
director urbanístic del sistema urbà de Girona.) 

Tanques 
▪ Les tanques només estan permeses als horts i en l’entorn adscrit a l’ús principal de la masia. 

Tanques d’horta: 
▪ S’adequaran al model fixat al plànol numero 14:“Seccions tipus. Tanques, barraques, recs”, pel 

que fa a l’alçada. Pel que fa al material amb el qual es construeixen s’admetrà: 
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▪ Estaques : de fusta tractada; de fusta de castanyer. 
▪ Filat: filat metàl·lic ; corda.  
▪ Vegetació: enfiladisses autòctones; arbustives autòctones (llistat recomanat a l’informe ambiental). 
▪ L’alçada màxima de la tanca serà d’1,00m, excepte les tanques que limitin amb espai públic o 

camins públics, que podran tenir fins a 1,5 m d’alçada.. 
▪ La superfície mínima a tancar és la cadastral. En cas que les finques siguin arrendades a diversos 

usuaris caldrà que els mateixos comparteixin tanca. Les subparcel·les es podran separar amb 
tanques arbustives de 50cm. com a màxim amb espècies autòctones d’acord amb el llistat inclòs 
a les recomanacions de l’informe ambiental. 

Tanques àmbit vinculat a la masia: 
▪ Es permetrà el tancament amb tanques de l’àmbit vinculat a l’ús principal de la masia, per garantir-

ne la seguretat i privacitat. 
▪ S’estableix un àmbit de protecció d’1 m d’amplada des del límit del camí. En aquesta àrea no es 

podran situar tanques vinculades a l’ús principal de la masia, tret que la topografia o altres 
condicionants substancials requereixin una solució alternativa, que haurà de ser justificada per un 
tècnic municipal. 

▪ Aquest àmbit vinculat es grafiarà a la fitxa normativa de cada masia. 
▪ Es permetran tanques de 2,00 m. d’alçada màxima, amidats des de rasant de l’espai públic, dels 

quals només 1,00 m. podran ser massissos i la resta hauran de ser calats o amb materials 
vegetals. Si existeix un mur d’alçada màxima 1,50 m. en el límit de la parcel·la part opaca o 
massissa de la tanca es considerarà inclosa en l’esmentat mur. En aquest cas la tanca calada per 
sobre tindrà una alçada màxima de 1,80 m. 

▪ Les propostes de tanques amb materials diferents als que fixa el pla s’admetran només prèvia 
llicència municipal. 

▪  

Art. 16. Determinacions particulars : Sistema de Parc Fluvial i Deveses (Clau C5) 
Definició 

Comprèn aquells terrenys del sistema fluvial situats a la vora dels rius, rieres i torrents que pel seu 
paper de corredor biològic, l’elevada biodiversitat i els valors paisatgístics o ambientals han de ser 
preservats de qualsevol activitat per tal d’assegurar la seva conservació regeneració i millora amb 
l’objectiu de garantir i potenciar la seva funció d’espais oberts a l’entorn de la ciutat.  

Titularitat 
El sòl qualificat dins aquest pla especial com a “Parc fluvial i deveses” serà de titularitat pública.  

Condicions d’ús 
▪ Ús dominant: funció ecològico-paisatgística. Mentre no es promogui l’execució del Parc 

s’admetran els usos de¨ 
▪  horta familiar, 
▪  horta professional   
▪ vivers. 
▪ Usos compatibles: equipaments i serveis comunitaris al servei dels usuaris de l’àmbit del pla 

especial, usos educatius, culturals i lúdics lligats a l’ús principal. 
Condicions de parcel·lació 

Les relacionades a l’article 11 d’aquesta normativa. 
Condicions d’edificació i d’ordenació 
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No es permet cap edificació nova excepte: 
▪ les destinades a activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural 
▪ mentre no es promogui l’execució del Parc, les construccions i dependències pròpies de l’activitat  

agrícola prevista es limiten a les casetes d’horta en les condicions que es fixen a continuació. 
Casetes d’horta 

▪ Les casetes existents i grafiades en el plànol núm. 13. “Proposta: Protecció del Patrimoni”, estan 
protegides a raó  del seu interès, i seran conservades i mantingudes en la seva forma original. 

▪ Les casetes d’horta s’adequaran pel que fa a materials i tipologia al model fixat al plànol numero 
14: “Seccions tipus. Tanques, barraques, recs” i tindran una planta màxima de 2,5 x 1,5 m. de 
planta. Aquestes mides podran variar en funció de les necessitats de cada hortolà, però en 
qualsevol cas les casetes tindran un màxim de 3,75 m2 de superfície de planta. 

▪ Se situaran dins els gàlibs grafiats al plànol 12 “Qualificació del Sòl i Ordenació de l’Edificació”. 
▪ Mantindran una distància mínima de 1m. respecte els camins; i 5m. respecte dels recs grafiats al 

mateix plànol. Podran adossar-se a la partió amb finques veïnes. 
▪ S’admetrà una caseta per cada  2000 m2 de parcel·la, o agrupació de parcel·les. En cas que se 

superin els 4 usuaris per caseta, es podrà autoritzar (previ estudi de la situació i l’adequada 
justificació pels tècnic municipal designat) la instal·lació d’una caseta d’horta addicional; sempre 
dins el gàlibs establerts.  

▪ Les casetes existents en el moment de l’aprovació inicial d’aquest pla especial podran reconvertir-
se d’acord amb el model fixat, encara que la parcel·la no tingui la superfície mínima de 2000m2. 
En aquest cas només s’admetrà una caseta per parcel·la i es requerirà l’ajust a la caseta model pel 
que fa a materials i colors. 

▪ Els serveis tècnics municipals redactaran un projecte executiu de la caseta model, per mòduls, i 
amb les seves possibles variacions, que serviran per a construir els “kits” de cada caseta que se 
subministrarà als usuaris en el procés de regeneració de les casetes existents,  segons indica el 
pla de gestió. No obstant, es permet la instal·lació de casetes d’horta fetes o subministrades pel/s 
propi/s usuaris –ajustades sempre a la normativa- si segueixen el model indicatiu de caseta, pel 
que fa a dimensions, materials i color. 

▪ No es permet cap tipus de paviment ni a dins ni a fora de les casetes. 
▪ No està permesa la utilització de materials de rebuig per a qualsevol tipus de construcció o 

elements de l’horta. 
▪ Es requerirà el manteniment periòdic de les casetes d’horta instal·lades en l’àmbit del pla especial 

de els hortes, segons les condicions i paràmetres establerts d’origen en la present normativa de 
pla especial. 

Construccions per a ús d’equipaments 
▪  Ocupació: 20% de la parcel·la i dins el gàlib assenyalat per aquest ús en el plànol núm.12 

“Qualificació del sòl i ordenació de l’edificació” 
▪ Alçada: 3,5 metres corresponent a planta baixa. 
▪ Es mantindrà una distància mínima de 10m. respecte els camins i recs grafiats al mateix plànol i 

5m. respecte la partió amb finques veïnes. 
▪ La solució adoptada s’adequarà als criteris de mínim impacte ambiental possible, pel que fa a 

materials, colors, implantació i eficiència energètica. 
Tanques 

▪ Les tanques només estan permeses als horts i s’adequaran al model fixat al plànol número 14: 
“Seccions tipus. Tanques, barraques, recs”, pel que fa a l’alçada. Pel que fa al material amb el qual 
es construeixen s’admetran: 
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▪ Estaques : de fusta tractada; de fusta de castanyer. 
▪ Filat: filat metàl·lic; corda.  
▪ Vegetació: enfiladisses autòctones; arbustives autòctones (veure llistat recomanat a l’informe 

ambiental). 
▪ L’alçada màxima de la tanca serà d’1,00m, excepte les tanques que limitin amb espai públic o 

camins públics, que podran tenir fins a 1,5 m d’alçada.. 
▪ La superfície mínima a tancar és la cadastral. En cas que les finques siguin arrendades a diversos 

usuaris caldrà que els mateixos comparteixin tanca. Les subparcel·les es podran separar amb 
tanques arbustives de 50cm. com a màxim amb espècies autòctones d’acord amb el llistat inclòs 
a les recomanacions de l’informe ambiental. 

▪ Les propostes de tanques amb materials diferents als que fixa el pla s’admetran només prèvia 
llicència municipal. 

 
Art. 17. Determinacions particulars pel Sistema Hidrològic (Clau D) 
Definició 

Aquest pla especial qualifica de “sistema hidrològic” la xarxa principal de recs i les seves franges 
de protecció.  

Titularitat 
El sòl qualificat dins aquest pla especial com a “Sistema Hidrològic” (Clau D) serà de titularitat 
pública, no necessàriament municipal. 

Condicions d’ús. Usos admesos 
▪ Rec dels terrenys incorporats a l’àmbit del pla especial. 
▪ Manteniment dels recs. 

Condicions d’ordenació 
▪ Les construccions s’hauran de separar un mínim de 5 metres del límit exterior del rec. 
▪ Està prohibit cobrir els recs. 
▪ Els recs canalitzats amb paret de rierencs o coberts mitjançant lloses de pedra de Girona s’hauran 

de conservar. Els responsables d’aquesta conservació seran els propietaris o arrendataris de la 
parcel·la quan es tracti de recs secundaris i, l’Ajuntament de Girona quan es tracti dels recs 
considerats principals en el plànol 12. 

▪ En la impermeabilització de recs caldrà mantenir el traçat i la secció. 
▪ Estaran prohibides les construccions i infrastructures que provoquin canvis en el nivell freàtic i per 

tant, comprometin la continuïtat de les basses existents i de les deveses. 
▪ Es permet -excepcionalment en casos justificats i previ informe d’un tècnic municipal qualificat - 

la impermeabilització d’algun tram dels canals de reg principal, amb l’objectiu de reduir les fuites 
d’aigua que no es puguin solucionar amb mitjans naturals. 

 

Art. 18. Determinacions particulars pel sistema viari-xarxa urbana / xarxa de camins rurals (Clau A2/A5) 
Definició 

Comprèn els espais reservats al traçat de la xarxa viària destinats a la vialitat i l’aparcament que han 
de permetre la connexió entre els diferents sectors del territori i garantir un nivell d’accessibilitat i 
de mobilitat adequat dins el terme municipal. 
La xarxa viària urbana està destinada a garantir l’accessibilitat rodada a les edificacions i la 
connectivitat dels diferents teixits que formen la ciutat. 
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La xarxa de camins rurals és aquella formada pels camins que tenen com a funció principal la 
vertebració del territori no urbanitzat i la seva comunicació amb el teixit urbà. 

Titularitat 
El sòl qualificat dins aquest pla especial com a “sistema viari-xarxa de camins rurals” serà de 
titularitat pública. Els terrenys necessaris per l’ampliació i adequació de la xarxa qualificats com a  
A2 o A5 al plànol 12 s’obtindran per expropiació. 
Sistema de xarxa de viària urbana. Condicions d’ús 
▪ Ús dominant: comunicacions. circulació rodada, circulació de vianants i aparcament. 
▪ Usos compatibles: aparcaments, serveis tècnics vinculats al viari i, serveis d’emergència tipus 

heliport. 
▪ Aquest sistema està previst en el pla general vigent que també s’ha incorporat al pla director 

urbanístic del sistema urbà de Girona com a “via estructurant territorial”. El projecte específic de 
la via prevista haurà d’incorporar en els seus estudis la traça definida al pla director; no obstant el 
traçat definitiu vindrà determinat en el propi projecte i aquest es considerarà incorporat a les 
determinacions del pla director urbanístic. 

▪ Qualsevol projecte d’obra que defineixi el traçat definitiu de la via s’haurà de sotmetre a les 
directrius de planejament urbanístic i ambientals que li siguin d’aplicació. 

▪ A l’espera de l’execució del planejament previst, el sòl es continua tractant-se, en règim 
transitori,com a sistema de “parc agrícola” dins el sòl no urbanitzable del municipi.   

Sistema de xarxa de camins rurals. Condicions d’ús 
▪ Ús dominant: comunicacions. Viari restringit i trànsit de vianants. 
▪ Usos compatibles: aparcament i espais lliures. 
▪ L’accés de vehicles es restringeix als usuaris de les Hortes, veïns i manteniment. En els camins on 

està permesa la circulació de trànsit rodat, la velocitat no podrà superar en cap cas els 20 km/h. 
▪ Els camins hauran de tenir la base en bon estat i ser convenientment senyalitzats.  
▪ El tipus de secció es fixa al plànol 14, on s’assenyala on s’ha de situar la tanca de les Hortes. Són 

seccions indicatives, el que caldrà respectar és l’afectació per a l’amplada mínima de camí que 
preveu el pla especial. Per la restauració i millora d’aquests camins es redactarà un projecte en 
cada cas concret respectant les amplades mínimes dels vials que marca el pla especial, o les 
existents si són superiors a aquesta. La solució idònia per al drenatge s’haurà d’estudiar en detall 
per cada cas. 

▪ L’amplada màxima de circulació dels camins serà de 4 metres, hauran de tenir la base en bon estat 
i ser convenientment senyalitzats. 

▪ S’estableix una franja de protecció d’1m. d’amplada des del límit del camí. En aquesta àrea no es 
poden situar construccions i edificacions, però sí les tanques pròpies de l’activitat agrícola. 

▪ S’estableix una franja de protecció de 5 metres d’amplada des del límit del camí. En aquesta àrea 
no es poden situar construccions i edificacions, però sí les casetes d’horta o barraques, de fins a 
2,5mx1,5m. de planta i les tanques pròpies de l’activitat agrícola. 

▪ No es permet realitzar publicitat en qualsevol lloc visible de la xarxa viària rural d’acord amb la 
legislació sectorial vigent. 

▪ La disposició, itineraris, tipologia i dimensions de la xarxa de camins es mantindrà en les seves 
característiques actuals. Els acabats superficials, les rases laterals, les cunetes, arbrat, etc., 
respectaran el caràcter rural de la seva implantació. 

▪ Només es podran obrir noves vies d’ús col·lectiu quan es fixi en plans o projectes aprovats per 
l’administració local.  

▪ Els vianants tenen prioritat en tots els camins dins l’àmbit del pla especial. 
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▪ Se senyalitzaran convenientment els camins per on podran circular les bicicletes. 
▪ No es permetran obres de pavimentació dels camins rurals del tipus aglomerat asfàltic o similars, 

propis del medi urbà, si bé s’autoritzen, en els camins principals, l’estabilització i compactació de 
sòls (l’existent o amb aportació de sauló), del tipus sauló sòlid, sòl-ciment,... 

Aquestes seccions tipus venen grafiades al plànol 14, on s’assenyala on s’ha de situar la tanca de les 
Hortes. Són seccions indicatives, el que és normatiu és l’afectació (mínima reserva) per a l’amplada 
del camí que preveu el pla especial. Per la restauració i millora d’aquests camins es redactarà un 
projecte en cada cas concret adequant-se a l’estat actual respectant les amplades mínimes que 
marca el pla especial, o les existents si són superiors a aquesta. La solució idònia pel drenatge 
s’haurà d’estudiar en detall per cada cas. 
 

CAPÍTOL III. PROTECCIÓ  MEDIAMBIENTAL 

Art. 19. Generalitats 
▪ Aquest capítol de la normativa es veu justificat per l’informe mediambiental inclòs a la memòria del 

pla especial. Els continguts, criteris i objectius d’aquest informe són la base del present capítol. 
Per tant l’informe serveix per la interpretació i aclariment dels conceptes que es regulen 
seguidament. 

 

SECCIÓ 1. ACTIVITATS 

Art. 20. Finalitat 
D’acord amb les determinacions i finalitats de la “Llei 3/1998 de la Intervenció integral de l’Administració 
Ambiental”, es regulen en aquesta normativa les activitats permeses dins aquest sector per tal d’assolir un 
nivell alt de protecció de les persones i del medi ambient i, evitar riscos de contaminació. 
 

Amb aquesta finalitat, no s’admetran activitats que, per la seva naturalesa puguin incidir negativament en la 
qualitat mediambiental d’aquesta àrea. 
 

Art. 21. Regulació específica de l’activitat agrícola 
▪ La crema de restes vegetals i d’horta, està limitada als dies i a l’horari específic autoritzat per 

l’autoritat competent i en l’àmbit específic de cada parcel·la. Les restes vegetals s'han de dur als punts 
de compostatge que s’habilitaran o ser compostades a les mateixes finques d’on provenen. 

▪ Queda completament prohibit l’abocament de residus sòlids dins de l’àmbit del sòl no urbanitzable. 
Queden compresos en aquesta prohibició tota mena d’abocadors, esporàdics o organitzats, tant de 
caràcter privat com públic. 

▪ No es poden fer aplicacions de fems en finques situades a menys de 200 metres del límit de sòl 
qualificat com a urbà i/o urbanitzable; tampoc de pous o fonts d’aigua ni a 50 metres de qualsevol 
habitatge o indústria aïllat habitats i/o en funcionament (si la indústria és alimentària, la distància 
mínima , serà de 500 metres).  

▪ No es poden fer aplicacions de purins en tot l’àmbit del pla especial. 
▪ S’utilitzaran els productes fitosanitaris més respectuosos amb el medi ambient, biodegradables 

sempre que sigui possible, i en tot cas els que estiguin autoritzats per la legislació sectorial. 
▪ Es faran aplicacions d’adobs anuals abans que aplicacions massives cada 3-4 anys. 
▪ Els adobs s’aplicaran: o bé amb l’aigua de reg, o bé després del reg per facilitar la seva incorporació i 

evitar l’escolament superficial. Està expressament prohibit aplicar adobs des de l’aire. 
▪ Està prohibit aplicar qualsevol tipus de fertilitzant en cap època de l’any en àrees pròximes a cursos 

d’aigua, entollades... 
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▪ Les quantitats d’adob i períodes d’aplicació hauran de seguir els criteris del Codi de bones pràctiques 
agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d’octubre de 1998). 

▪ Està prohibida la plantació d’organismes modificats genèticament a tot l’espai de les Hortes.   
▪ No està permesa la tinença ni estabulació de cap tipus d’animal, (caps de bestiar, animals de 

companyia, gossos...) dins de tot l’àmbit d’aquest pla especial.  (exceptuant les masies que són 
vivendes dins l’àmbit de les Hortes). No està permès en tot l’àmbit de les Hortes la instal·lació de 
granges; s’admetrà únicament l’estabulació per consum propi, en les masies i vivendes de les Hortes. 

 
SECCIÓ 2. TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS 

Art. 22.  Xarxes de clavegueram i d’aigües pluvials. 
▪ Les aigües de pluja recollides als espais lliures drenaran en els propis espais o s’abocaran als recs.  

Les pluvials dels camins es recolliran a les cunetes i s’abocaran al medi mitjançant sobreeixidors i 
pous d’infiltració de graves situats cada 10m, d’acord amb les seccions tipus que fixa el plànol 14. 

▪ Els edificis disposaran d'una xarxa de recollida independent per a les aigües de pluja de cobertes i 
espais exteriors que s’abocaran al medi. 

▪ El sistema d’evacuació d’aigües negres de les edificacions i instal·lacions de la zona estarà connectat 
a una fossa sèptica amb filtre biològic o amb bassa de llacunatge. El sistema i dimensionat es 
consensuarà amb els tècnics municipals.  

▪ La fosa de depuració haurà de garantir un nivell de depuració mínim del 70 per 100 de la D.B.O. 
▪ Està totalment prohibit l’abocament d’aigües residuals domèstiques al riu, als recs i a la sèquia Monar. 
▪ Les masies i instal·lacions que no compleixin el que determina aquest article en el moment de 

l’aprovació d’aquesta normativa tindran un període de 3 anys per adaptar-s’hi.  
▪ A les obres on hi hagi moviments de terres, la constructora haurà de prendre mesures per a evitar les 

fugues massives de terres cap a les xarxes de clavegueram o el medi receptor, instal·lant barreres de 
fins (silt fences), evitant que entrin a la parcel·la aigües d’escorrentia superficial de fora mitjançant 
una cuneta perimetral i instal·lant una bassa de decantació al punt més baix de la parcel·la per tal de 
decantar les aigües d’escorrentia superficial originades a la parcel·la. 

▪ En el cas de que l’activitat prevista requereixi projecte d’activitats, aquest fixarà les condicions de 
tractament de les aigües residuals, prèvies al seu abocament al medi. 

 
SECCIÓ 3. PROTECCIÓ DEL PAISATGE 

Art. 23.  Moviment de terres, sòls i paviments 
▪ En els moviments de terres es reservarà la capa edàfica per estendre-la posteriorment al nivell 

superior del terreny acabat. 
▪ Es conservarà la topografia i estructura general de les terres dins l’àmbit del pla especial.  

 

Art. 24.  Vegetació existent i plantació 
▪ Es conservarà la vegetació existent al llarg dels cursos d’aigua tant naturals com artificials, així com 

els espais arbrats al llarg dels camins o vinculats a construccions. Excepcionalment i per motius de 
seguretat o malaltia es podrà tallar algun exemplar d’arbre essent substituït per un altre. Tot i això, els 
arbres morts de diàmetre important, si no és per motius de seguretat, no es tallaran. Aquestes 
actuacions precisaran l’informe favorable del tècnic corresponent. 

▪ Quan la proliferació d’una espècie incideixi negativament sobre altres espècies, comunitats o 
processos ecològics, a criteri dels tècnics municipals podran aplicar-se mesures de control per 
regular la seva població, que en cap cas implicarà l’eradicació quan es tracti d’espècies pròpies de la 
zona. Preferiblement s’aplicaran mesures de control biològic o mecànic enfront el control químic. El 
mateix passarà si cal segar els marges dels camins com a mesura contra incendis. 
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▪ Està prohibida la tala de les saules i dels individus de qualsevol espècie arbòria que es trobin 
resseguint parcel·les d’horta o camins a tot l’àmbit. 

▪ Està prohibida la plantació de canya com a cultiu, però els recs que actualment tenen canyers podran 
mantenir-los sense permetre la seva expansió. Només es poden plantar canyes per ús propi. 

▪ Està prohibida, en tot l’àmbit de les Hortes, la plantació d’espècies exòtiques bio-invasores, tals com: 
 

▪ Evònim japonès (Evonymus japonica) 
▪ Troana  (Ligustrum lucidum) 
▪ Tuies   (Thuja sp.) 
▪ Vinya verge  (Parthenocissus sp) 
▪ Xuclamel japonès (Lonicera japonica) 
▪ Plomall de la Pampa (Cortaderia selloana) 
▪ Acàcia   (Robinia pseudoacacia) 
▪ Ailant   (Ailanthus sp.) 
▪ (Pyracantha sp.) 
▪ Nyàmera o Tupinamba (Helianthus tuberosus) 

 

− Les noves plantacions i en el seu cas substitucions a l’àmbit del pla especial es faran tenint en 
compte el llistat de plantes recomanat en l’apartat 3.2 de l’informe ambiental  i d’acord amb els 
següents criteris: 

Parc Fluvial i Deveses 
▪ Recuperació del bosc de ribera autòcton, en especial de la verneda, que és un hàbitat prioritari en la 

directiva d’hàbitats (directrius per a la gestió dels espais de la xarxa Natura 2000)i que està en 
regressió al nostre país.  

▪ Creació de zones humides amb plantacions d’espècies aquàtiques autòctones. 
 
Parc agrícola - Hortes 
Utilitzar les saules en les plantacions d’adequació paisatgística que es facin resseguint els marges dels 
camins públics. Aquestes plantacions han d’evitar crear una imatge de “carrer” i es combinaran amb altres 
espècies autòctones pròpies de l’indret tal com freixes, pollancres, oms, roures.  

▪ A les tanques de les finques cadastrals es podrà plantar vegetació associada a la tanca, tal i com es 
fixa al plànol 14, i seguint les recomanacions d’espècies vegetals de l’informe ambiental. En aquest 
cas no se sobrepassarà 1m d’alçada. En les separacions entre parcel·les d’horta es pot plantar només 
vegetació a una alçada màxima de 0,5m. tal com marca aquesta normativa. Es plantaran, en qualsevol 
cas, espècies autòctones que tenen interès tant paisatgístic i hortícola com ambiental. 

Parc agrícola - Parc de la sèquia Monar 
Els espais públics corresponents al parc de la Sèquia Monar s’enjardinaran preferentment amb 
planta autòctona per facilitar la integració visual i evitar un potencial focus d’invasions de 
plantes forànies. Altres plantes de jardineria integrades al clima i l’entorn i de les quals s’hagi 
experimentat el seu ús a la zona seran també admeses.  
Així, doncs, les espècies escollides per l’espai públic hauran de complir les següents 
condicions: 
▪ Ser autòctones de l'entorn i per tant adaptades a les condicions del medi (clima i sòl)  
▪ Adequar les espècies a les necessitats de cada projecte i per tant que s'adeqüin a les 

condicions microclimàtiques  
▪ Espècies de fàcil implantació 
▪ Capacitat de protecció i estructuració del sòl 
▪ Ser espècies de desenvolupament no massa lent 
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Amb aquest “mètode d’intervenció natural” es redueix, simultàniament, la necessitat 
d'introduir energia exosomàtica (eradicació de males herbes), l'ús de biocides i el consum 
d'aigua per a rec donat que les espècies mediterrànies demanden menys aportació hídrica.  
En aquest sentit també s'afavorirà la introducció d'espècies de xero-jardineria, en zones i 
espais en que es requereixi un tractament més ornamental. Tal com s’ha esmentat, altres 
espècies ornamentals que tinguin un bon comportament en el medi i estiguin integrades a 
l’entorn també es podrien incloure, sempre seguint criteris de manteniment i estalvi d’aigua i, 
d’adequació a l’entorn. 

 

SECCIÓ 4. RISCOS AMBIENTALS 

Art. 25.  Incendis. 
Franja de protecció per riscos. S’ha evitar l’ús d’espècies piròfites en les revegetacions properes a zones 
edificades deixant una franja de vegetació lliure d’arbustiva, amb la massa forestal aclarida (densitat 
d’arbres adults inferior a 150 peus/ha, amb una distribució homogènia sobre el terreny), les branques baixes 
expurgades (un terç de la seva alçada amb un màxim de 5 metres) i neta de vegetació seca i morta. 
 

SECCIÓ 5. ATMOSFERA 

Art. 26.  Límits emissions. 
Les emissions de les instal·lacions necessàries dins els usos admesos en aquest sector compliran els límits 
establerts en la normativa supramunicipal vigent.  

Art. 27.  Límits sorolls i vibracions. 
S’aplicaran els criteris de la Llei 16/2002 de Protecció contra la contaminació acústica, publicada al DOGC 
3675, del 11/07/2.002; així com la normativa aplicable de la legislació municipal vigent. 

Art. 28.  Contaminació lumínica. 
D’acord amb el que estableix  RD 1890/2008 de 14 de novembre d’aprovació del reglament estatal 
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat extern i l’ordenança municipal de prevenció de la 
contaminació lluminosa, publicada al BOP núm.247 de 28.12.2010, es preveu pel sector un nivell 
d'il·luminació general baix.  
No es preveu enllumenat públic al conjunt de la xarxa viària rural ni al parc fluvial-deveses. Amb tot en 
aquells punts on sigui imprescindible l’enllumenat exterior les lluminàries s’adequaran als criteris de les 
normatives esmentades, d’eficiència energètica sens minva de la seguretat, per evitar la intrusió lumínica en 
l’entorn natural i domèstic i, prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel 
nocturn. Es prioritzarà en els enllumenats exteriors la utilització de làmpades de vapor de sodi d’alta pressió 
(VSAP) i de baixa pressió (VSBP). 
 
SECCIÓ 6. RESIDUS A LA CONSTRUCCIÓ 

Art. 29.  Gestió de residus i materials 
El projecte d’execució dels nous equipaments, de rehabilitació i ampliació de les masies existents, i 
enderroc de les construccions per adequació de les finques al planejament  ha d’incloure un pla de gestió 
de residus per a la fase de construcció segons el que especifica el Real Decret 105/2008 i el Decret 
89/2010. Aquest estudi haurà de considerar, com a mínim, la gestió de les fraccions de residus inerts, 
residus no especials i residus especials o perillosos, guix i cartró-guix i metalls. Es  prioritzarà, quan sigui 
viable, que els residus petris es reutilitzin a sub-bases, reomplerts, drenatges, etc. ja sigui a la pròpia obra o 
a les d'urbanització i/o enjardinament de la mateixa operació. 
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Quan l'ús de l'edifici sigui diferent del d'habitatge, caldrà incloure una previsió dels residus que es puguin 
produir durant l'ús en funció de l'activitat que hagi d'acollir, de tal forma que es prevegin els espais i 
instal·lacions -en tipus, dimensions i característiques- precisos per a una adequada gestió dels residus. En 
la memòria per sol·licitar la preceptiva llicència d'activitats es recollirà un pla de residus destinat a permetre 
la seva gestió, pla que haurà de definir el tipus i quantitat de residus produïda, així com a la periodicitat de 
la recollida de cada tipus de residu, i determinar els espais i condicions d'emmagatzematge i accés per a la 
recollida o gestió dels residus. 
  
SECCIÓ 7.REGULACIÓ GENERAL DE LES EDIFICACIONS I DISSENY ARQUITECTÒNIC DELS EDIFICIS 

Art. 30. Criteris generals 
a.  USOS PREVISTOS A LES MASIES EXISTENTS 

Els usos previstos són els que contemplen als articles 47.3 de text refós de la LUC i l’article 55.1 
del RLUC(o en el seu defecte a la legislació aplicable vigent): 

▪ habitatge familiar (associat a l’activitat agrícola),  
▪ turisme rural,  
▪ serveis comunitaris vinculats al medi natural i a l’activitat agrària.  
▪ s’admet també l’ús hoteler i de restauració, limitat a les masies que se situïn al límit de SU 

amb SNU i amb un màxim de 30 places de pernoctació. 
Les fitxes de cadascuna de les masies podrà reduir i/o acotar alguns dels usos inclusos en els 
articles esmentats. 
L’autorització d’usos haurà de garantir en qualsevol cas la preservació del sòl no urbanitzable 
respecte al procés de desenvolupament urbà i la màxima integració ambiental de les construccions 
i les activitats autoritzades. 

 

b. USOS PREVISTOS EN LES AMPLIACIONS DE MASIES EXISTENTS 
Les ampliacions dels volums principals assenyalats a les fitxes normatives de les masies existents 
s’ajustaran als usos previstos que contemplen als articles 2.5 de la normativa del pla director 
urbanístic del sistema urbà de Girona, 47.3 de text refós de la LUC i l’article 55.1 del RLUC (o en el 
seu defecte a la legislació aplicable vigent): 

▪ edificacions i instal·lacions pròpies de l’agricultura a cel obert 
▪ turisme rural 
▪ instal·lacions i edificacions per a la protecció i valorització del medi natural. 
▪ aules d’entorn rural, aules de natures, aules d’educació en el lleure i altres assimilables 

que compleixin la protecció i valoració del medi natural.  
 

c. VOLUMETRIA ORIGINAL 
Es considera prioritari preservar i respectar tant el volum principal edificat com la seva composició 
original i possibilitar-ne la seva rehabilitació. En cas d’elements assenyalats amb valor 
arquitectònic, caldrà conservar específicament aquells aspectes i elements que els confereixen 
aquest valor afegit, segons s’assenyali a les fitxes de l’annex normatiu. 
Les fitxes normatives assenyalaran: de color vermell, les edificacions principals; de color gris, les 
construccions auxiliars i, amb trama ratllada, els volums impropis. 

 

d. VOLUMS SUSCEPTIBLES DELS USOS PREVISTOS 
Els volums corresponents a l’edificació principal (assenyalats a les fitxes en color vermell), són els 
susceptibles a ser utilitzats per als usos admesos pel present document o les fitxes del catàleg. Les 
edificacions auxiliars s’autoritzen únicament com a  construccions de suport a l’activitat agrícola – 
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o altres usos admesos segons l’apartat “a” del present article-  i seran enderrocades quan aquesta 
activitat s’extingeixi. 
 

e. VOLUMS IMPROPIS 
Els volums assenyalats com a “impropis” a les fitxes de l’annex normatiu hauran d’adequar-se a la 
present normativa del pla especial de les Hortes de santa Eugènica o, davant la impossibilitat de 
fer-ho, enderrocar-se. 
Les principals raons de la designació d’aquestes edificacions i construccions com a impròpies són 
els acabats i materials emprats per la seva construcció, no contemplats en la present normativa; 
també ho n’és motiu la seva situació, envaint franges de protecció previstes a recs o camins. 

 

 

f. AMPLIACIÓ 
En els casos on l’ampliació és específicament permesa, segons les fitxes normatives, aquesta es 
contempla en referència a l’edificació principal assenyalada de color vermell a les fitxes 
esmentades. Les ampliacions no podran suposar la creació de nous habitatges. 
Les ampliacions que s’autoritzin s’hauran d’ubicar en el gàlib assenyalat a les fitxes normatives, 
malgrat que es podrà  valorar una ubicació alternativa degudament justificada.  
Les edificacions auxiliars assenyalades a les fitxes normatives de color gris no es poden ampliar 
per als usos previstos en el present document. 
Qualsevol tipus d’addició d’un volum nou es farà d’acord amb l’ordenació preexistent,sense trencar 
l’harmonia del volum edificat de la masia.  

Art. 31. Integració a l’entorn 
Per tal d’adequar-se a les disposicions de l’article 51 del text refós de la LUC, totes les construccions 
existents, principals i auxiliars, així com les seves possibles ampliacions, s’adequaran als criteris de mínim 
impacte ambiental possible. Els materials, sistemes constructius, volums, implantació, tipologies aparents i 
colors hauran de ser els propis de l’àmbit territorial on estan emplaçats. 
Es justificarà l’aplicació de criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat pel que fa a orientació, ventilació, 
aïllaments tèrmics i acústics, solucions constructives i materials. 
 

Art. 32. Gestió dels residus domèstics en equipaments i masies existents 
La gestió de residus es defineix en la normativa supramunicipal en compliment de l’art. 49 de Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels, des del pla 
especial es preveu el suport a aquesta gestió amb les reserves d’espais necessaris.  

▪ Els habitatges hauran de respondre a les exigències per la normativa tècnica en el que fa referència 
a la previsió d'espais, condicions i ubicació dels espais de recollida i emmagatzematge dels 
residus domèstics.  

Art. 33. Condicionament de l’entorn 

Es mantindrà l’entorn de l’habitatge en condicions de neteja i endreça coherents amb l’ús residencial i el 
paisatge rural del que forma part. 
Qualsevol intervenció en l’edificació principal portarà implícita la millora de les condicions d’integració 
paisatgística dels volums auxiliars o el seu enderroc en cas que hagin estat grafiats a les fitxes normatives 
com a “volums impropis”. 
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Art. 34. Materials 

Per tal de minvar l'impacte ambiental dels materials emprats a la construcció dels edificis, caldrà 
considerar: 

▪ -la utilització de finestres i persianes de fusta en les obertures a exterior 
▪ -la utilització de radiadors de fosa o xapa d'acer 

 

Ambdues demandes es poden resoldre amb alumini sempre que es justifiqui documentalment el seu 
contingut en reciclat i que aquest sigui superior al 60%. 
 

▪ la utilització de teles asfàltiques o butíliques per a les impermeabilitzacions 
▪ la utilització de conductes de polietilè o polipropilè en subministre d'aigua freda i calenta 
▪ la utilització de conductes de polietilè reticular o acer per les conduccions d’aigua calenta per a 

calefacció 
▪ la utilització de conductes i revestiments de protecció de cables lliures d’halògens i organoclorats per 

a les instal·lacions elèctriques 
▪ la utilització de desguassos de polietilè 
▪ la utilització de claveguerons de formigó 

 

Les demandes anteriors poden resoldre en coure o PVC (segons s’escaigui) sempre que es justifiqui 
documentalment el seu contingut en reciclat i que aquest sigui superior al 90% i al 60% respectivament. 

▪ la utilització de pintures naturals o acríliques de base aquosa i de vernissos naturals amb etiquetatge 
ecològic 

▪ la utilització d'aglomerats de suro per aïllaments 
▪ la utilització de fustes d'origen certificat en revestiments de murs i paviments i xapats de portes 
▪ la utilització d'àrids reciclats per a tots els usos no estructurals: subbases de paviments, drenatges, 

capes filtrants, etc. 
 
Es recomana l’adopció d’energies renovables com a font energètica per als consums propis de l’habitatge. 
 
Art. 35. Condicions estètiques de les edificacions. 
 
Els materials i colors finals han de ser els corresponents al context territorial en que s’insereix l’edifici: les 
façanes hauran de presentar un acabat de colors terrosos similars o variants cromàtiques del sòl de les 
Hortes. 
No es permetrà el rejuntat de murs de pedra  vista amb morter de ciment i en cas que calgui restaurar-los o 
arrebossar-los s’utilitzarà morter de calç barrejat amb àrids de la zona. 
En absència de carta de colors s’utilitzarà el color de la terra del lloc on s’emplaça la casa com a referència 
per a triar una gamma. S’exclouen en qualsevol cas els colors blanc i negre. 
En els volums auxiliars s’unificaran els acabats i els detalls constructius (revestiments, cobertes, colors...) 
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ANNEX NORMATIU 
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FITXES DE MASIES I CASES RURALS. HORTES DE STA. EUGÈNIA - GIRONA

Cal Gras 1

DADES BÀSIQUES

LOCALITZACIÓ

GIRONA Hortes de Sta. Eugènia

UTM X: 484261,00

DESCRIPCIÓ GENERAL

Datat al segle XVIII i considerat el més antic dels masos de les Hortes. Coberta d'un sol volum a dues aigües amb PB i dues plantes pis. 
Els murs de maçoneria són de pedra arrebossada amb morter de calç; la façana sud encara conserva tot el seu parament amorterat. Ha 
estat rehabilitat recentment, mantenint els elements d’interès arquitectònic.  S'afegia d’antic una nova construcció en sentit d’eix est-oest.

TIPOLOGIA: Masia d'un sol volum (B+2)

ÈPOCA: segle XVIII

CONSERVACIÓ: Rehabilitada

ÚS ACTUAL: No habitat

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

ESTRUCTURA: Murs de càrrega,amb crugia central de pedra; 
forjats de formigó, de rehabilitació recent.

COBERTA: A dues aigües amb teula àrab.

FAÇANES: Fàbrica de pedra i morter de calç. Cantonades de 
carreus. Dintells i brancals de pedra a S i E.

ELEMENTS 
IMPROPIS:

No n'hi ha

SITUACIÓ DE 
RISC:

No

ACCESSIBILITAT: Camí de terra batuda d'amplada variable (3-4 m) i un sol sentit de circulació

UTM Y: 4647728,53

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA

RÈGIM DEL SÒL: No urbanitzable

QUALIFICACIÓ: C.4

NIVELL PROTECCIÓ: Arquitectònic, paisatgístic i social

ALTRES PROTECCIONS: Pre-catàleg Generalitat núm.21561
NNUU del PGOU art.247: Edificacions 
a preservar en SNU

1



JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET

Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge agrícola de Les Hortes i de la 
seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ:

S'admeten obres de reforma interior i ampliacions ajustades a les NNUU del PGOU 
i a les NNUU del PE de les Hortes. Qualsevol intervenció es durà a terme 
preservant el la volumetria i silueta actual de l'edificació sense desvirtuar-ne les 
seves característiques i conservant les obertures existents.
Es permet l'ampliació en PB d'un màxim del 30% del volum principal construït i dins 
l'àmbit de punts vermells grafiat al croquis adjunt. Els usos del volum ampliat 
s'ajustaran a la normativa de planejament vigent.

USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, establiment de 
turisme rural,activitats d'educació en el lleure i equipaments 
i serveis comunitaris i de restauració, segons s'estableix a 
l'art.29  de les NNUU del PE de les Hortes.

ACCÉS I SERVEIS: Caldrà preservar els camins públics existents. Pel que fa 
als serveis, caldrà connectar el sistema d'evaquació 
d'aigües negres i instal·lacions a una fossa sèptica amb 
filtre biològic o amb bassa de llacunatge; el sistema i 
dimensionat es consensuarà amb els tècnics municipals.

ÀMBIT VINCULAT: Es permet l'ús de tanques de fins a 2,00m, en l'àmbit 
vinculat grafiat al croquis adjunt (color verd). S'amidaran 
des de la rasant de l'espai públic i només 1,00m des del 
basament podrà ser massissa; la resta haurà de ser 
calada.(Art.81 NNUU del PGOU)
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FITXES DE MASIES I CASES RURALS. HORTES DE SANTA EUGÈNIA - GIRONA

Ca l'Escolà 2

DADES BÀSIQUES

LOCALITZACIÓ

GIRONA Hortes de Santa Eugènia

UTM X: 484171,92

DESCRIPCIÓ GENERAL

Masia d'ús agrícola composada de tres cossos amb planta baixa i pis o terrassa. El seu aspecte actual és fruit de la reforma realitzada 
durant els anys 60. Presenta dues cobertes a dues aigües sense vol i una coberta plana amb tractament de terrassa. En l'àmbit de la 
masia s'hi troben alguns coberts sense cap interès especial.

TIPOLOGIA: Masia (B+1)

ÈPOCA: reformat s.XX - anys 60

CONSERVACIÓ: Bona

ÚS ACTUAL: Residencial-agrícola

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

ESTRUCTURA: Murs de càrrega ammb crugia central

COBERTA: Dues aigües amb teula àrab

FAÇANES: Arrebossades i pintades de color terrós

ELEMENTS 
IMPROPIS:

Baranes, tancaments i tractament del sòcol

SITUACIÓ DE 
RISC:

No n'hi ha

ACCESSIBILITAT: Camí de terra batuda d'amplada variable (3-4 m) i un sol sentit de circulació.

UTM Y: 4647477,55

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA

RÈGIM DEL SÒL: No urbanitzable

QUALIFICACIÓ: C4

NIVELL PROTECCIÓ: Paisatgístic i social

ALTRES PROTECCIONS: NNUU del PGOU art.247: edificacions 
a preservar en SNU

1



JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET

Es permet ampliar les edificacions existents un XXX% del seu volum actual amb un límit de XXXm2

Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge agrícola de Les Hortes i de la 
seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ:

S'admeten obres de reforma interior i ampliacions ajustades a NNUU del PGOU i a 
les NNUU del PE de les Hortes. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el 
la volumetria i silueta actual de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves 
característiques i conservant les obertures existents.
Dins el gàlib grafiat a punts vermells es permet l'ampliació fins al 15% del volum 
principal construït i amb un màxim de 80m2. Els usos del volum ampliat s'ajustaran 
a la normativa de planejament vigent.

USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, establiment de 
turisme rural,activitats d'educació en el lleure i equipaments 
i serveis comunitaris, segons s'estableix a l'art.29 de les 
NNUU del PE de les Hortes.

ACCÉS I SERVEIS: Caldrà preservar els camins públics existents. Pel que fa 
als serveis, caldrà connectar el sistema d'evaquació 
d'aigües negres i instal·lacions a una fossa sèptica amb 
filtre biològic o amb bassa de llacunatge; el sistema i 
dimensionat es consensuarà amb els tècnics municipals.

ÀMBIT VINCULAT: Es permet l'ús de tanques de fins a 2,00m, en l'àmbit 
vinculat grafiat al croquis adjunt (color verd). S'amidaran 
des de la rasant de l'espai públic i només 1,00m des del 
basament podrà ser massissa; la resta haurà de ser 
calada.(art.81 NNUU PGOU)

2



FITXES DE MASIES I CASES RURALS. HORTES DE SANTA EUGÈNIA - GIRONA

Can Paquetilla 3

DADES BÀSIQUES

LOCALITZACIÓ

GIRONA Hortes de Santa Eugènia

UTM X: 483926,86

DESCRIPCIÓ GENERAL

Masia arrebossada i pintada dels voltants dels anys 50, presenta una fisonomia amb obertures de desenvolupament horitzontal típiques 
de l’època. Pot considerar-se la darrera generació de cases de pagès al camp català. Amb un únic cos prominent  i la coberta a dues 
aigües. Es proposa la catalogació, preservació del volum actual i possibilitats d’altres tons a les façanes.

TIPOLOGIA: Masia-casa rural (B+2)

ÈPOCA: s.XX - anys 50

CONSERVACIÓ: Correcte

ÚS ACTUAL: Habitatge

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

ESTRUCTURA: Murs de càrrega

COBERTA: Teula àrab a dues aigües; annexions a una aigua

FAÇANES: Arrebossat i pintat de blanc

ELEMENTS 
IMPROPIS:

Presència d'alguns coberts amb poca entitat al  vo

SITUACIÓ DE 
RISC:

No n'hi ha

ACCESSIBILITAT: Camíd e terra batuda d'amplada variable (3-4 m) i un sol sentit de circulació

UTM Y: 4647660,09

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA

RÈGIM DEL SÒL: No urbanitzable

QUALIFICACIÓ: C4

NIVELL PROTECCIÓ: Paisatgístic i social

ALTRES PROTECCIONS: No

1



JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET

Es permet ampliar les edificacions existents un XXX% del seu volum actual amb un límit de XXXm2

Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge agrícola de Les Hortes i de la 
seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar

CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ:

S'admeten obres de reforma interior i ampliacions ajustades a NNUU del PGOU. 
Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el la volumetria i silueta actual de 
l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques i conservant les obertures 
existents.
Dins el gàlib grafiat a punts vermells es permet l'ampliació fins al 15% del volum 
principal construït i amb un màxim de 80m2. Els usos del volum ampliat s'ajustaran 
a la normativa de planejament vigent.

USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, establiment de 
turisme rural,activitats d'educació en el lleure i equipaments 
i serveis comunitaris, segons s'estableix a l'art.29 de les 
NNUU del PE de les Hortes.

ACCÉS I SERVEIS: Caldrà preservar els camins públics existents. Pel que fa 
als serveis, caldrà connectar el sistema d'evaquació 
d'aigües negres i instal·lacions a una fossa sèptica amb 
filtre biològic o amb bassa de llacunatge; el sistema i 
dimensionat es consensuarà amb els tècnics municipals.

ÀMBIT VINCULAT: Es permet l'ús de tanques de fins a 2,00m, en l'àmbit 
vinculat grafiat al croquis adjunt (color verd). S'amidaran 
des de la rasant de l'espai públic i només 1,00m des del 
basament podrà ser massissa; la resta haurà de ser 
calada.(art.81 NNUU del PGOU)

2



FITXES DE MASIES I CASES RURALS. HORTES DE SANTA EUGÈNIA - GIRONA

Can Po Vell 4

DADES BÀSIQUES

LOCALITZACIÓ

GIRONA Hortes de Santa Eugènia

UTM X: 483995,78

DESCRIPCIÓ GENERAL

Masia rehabilitada amb una estratègica col·locació a Les Hortes. Presenta elements constructius interessants a les finestres.La 

TIPOLOGIA: Masia (B+1)

ÈPOCA: Darreries del s. XIX

CONSERVACIÓ: Rehabilitada

ÚS ACTUAL: Escola-taller

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

ESTRUCTURA: Murs de càrrega

COBERTA: A dues aigües amb teula àrab

FAÇANES: Arrebossat i pintat

ELEMENTS 
IMPROPIS:

Porxades d'obra vista i volums annexes a la volu

SITUACIÓ DE 
RISC:

No n'hi ha

ACCESSIBILITAT: Camíd e terra batuda d'amplada variable (3-4 m) i un sol sentit de circulació

UTM Y: 4647757,33

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA

RÈGIM DEL SÒL: No urbanitzable

QUALIFICACIÓ: C4a

NIVELL PROTECCIÓ: Paisatgístic i social

ALTRES PROTECCIONS: No

1



JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET

Es permet ampliar les edificacions existents un XXX% del seu volum actual amb un límit de XXXm2

Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge agrícola de Les Hortes i de la 
seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar

CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ:

S'admeten obres de reforma interior i ampliacions ajustades a NNUU del PGOU . 
Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el la volumetria i silueta actual de 
l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques i conservant les obertures 
existents.
Dins el gàlib grafiat a punts vermells es permet l'ampliació fins al 15% del volum 
principal construït i amb un màxim de 80m2. Els usos del volum ampliat s'ajustaran 
a la normativa de planejament vigent.

USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, establiment de 
turisme rural,activitats d'educació en el lleure i equipaments 
i serveis comunitaris.

ACCÉS I SERVEIS: Caldrà preservar els camins públics existents. Pel que fa 
als serveis, caldrà connectar el sistema d'evaquació 
d'aigües negres i instal·lacions a una fossa sèptica amb 
filtre biològic o amb bassa de llacunatge; el sistema i 
dimensionat es consensuarà amb els tècnics municipals.

ÀMBIT VINCULAT: Es permet l'ús de tanques de fins a 2,00m, en l'àmbit 
vinculat grafiat al croquis adjunt (color verd). S'amidaran 
des de la rasant de l'espai públic i només 1,00m des del 
basament podrà ser massissa; la resta haurà de ser calada.

2



FITXES DE MASIES I CASES RURALS. HORTES DE SANTA EUGÈNIA - GIRONA

Can Po Nou 5

DADES BÀSIQUES

LOCALITZACIÓ

GIRONA Hortes de Santa Eugènia

UTM X: 484025,06

DESCRIPCIÓ GENERAL

Masia immediata al costa de Can Po Vell. Presenta una implantació en forma de "L" de diferents volums i cosntruccions de diferetns 
èpoques sense un específic valor arquitectònic d'estil i, amb un denominador comú d'època de construcció dels anys 60. Les alçades 
varien des d'alguns cossos de planta baixa fins a d'altres de planta baixa i dos pisos.

TIPOLOGIA: Construcció rural (B+1)

ÈPOCA: s.XX - anys 60

CONSERVACIÓ: Correcte

ÚS ACTUAL: Habitatge

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

ESTRUCTURA: Murs de càrrega

COBERTA: Cobertes de teula àrab (1,2 i 4 aigües)

FAÇANES: Arrebossat i pintat blanc

ELEMENTS 
IMPROPIS:

Les construccions són considerablement heterogè

SITUACIÓ DE 
RISC:

No n'hi ha

ACCESSIBILITAT: Camí de terra batuda d'amplada variable (3-4 m ) i un sol sentit de circulació

UTM Y: 4647762,60

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA

RÈGIM DEL SÒL: No urbanitzable

QUALIFICACIÓ: C4

NIVELL PROTECCIÓ: Paisatgístic i social

ALTRES PROTECCIONS: No

1



JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET

Es tracta d'una edificació que ofrma part del paisatge rural del territori de les hores 
amb un ús vinculat a la seva explotació agrària.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ:

S'admeten obres de reforma interior i ampliacions ajustades a NNUU del PGOU. 
Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el la volumetria i silueta actual de 
l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques i conservant les obertures 
existents.
Dins el gàlib grafiat a punts vermells es permet l'ampliació màxima d'un 15% del 
volum principal construït i amb un màxim de 80m2 dins . Els usos del volum ampliat 
s'ajustaran a la normativa de planejament vigent.

USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, establiment de 
turisme rural,activitats d'educació en el lleure i equipaments 
i serveis comunitaris.

ACCÉS I SERVEIS: Caldrà preservar els camins públics existents. Pel que fa 
als serveis, caldrà connectar el sistema d'evaquació 
d'aigües negres i instal·lacions a una fossa sèptica amb 
filtre biològic o amb bassa de llacunatge; el sistema i 
dimensionat es consensuarà amb els tècnics municipals.

ÀMBIT VINCULAT: Es permet l'ús de tanques de fins a 2,00m, en l'àmbit 
vinculat grafiat al croquis adjunt (color verd). S'amidaran 
des de la rasant de l'espai públic i només 1,00m des del 
basament podrà ser massissa; la resta haurà de ser calada.

2
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III. PLA D’ETAPES I AVALUACIÓ ECONÒMICA - FINANCERA 

1. Pla d’etapes 

A raó de  l’aprovació definitiva del PE de les Hortes feta en data 4 d’octubre de 2005 es van preveure 
un seguit d’actuacions . Des d’aleshores i, fins la publicació de la sentència núm. 951 del TSJC del de 
28 de novembre de 2008, que anul·lava l’anterior aprovació definitiva, el pla especial es va anar 
desenvolupant. Actualment, part de les previsions fetes en el pla d’etapes del pla especial anul·lat – 
les de caràcter prioritari-  ja han estat iniciades. 
 
Es preveien les següents fases: 
▪ L’àrea del Parc Fluvial i Deveses contigua al Pla Parcial del Parador del Güell. Pels terrenys 

qualificats com a sistema de Parc Fluvial i Deveses inclosos en aquesta primera fase i que no són 
de propietat municipal s’haurà de redactar el corresponent projecte d’expropiació on es definirà el 
valor de les finques. 

▪ La recuperació, neteja i millora de la xarxa primària de recs, definida als plànols de protecció i 
ordenació del present pla especial. 

▪ En fases posteriors i seguint el sistema d’actuació i obtenció de terrenys fixat al pla especial, es 
desenvoluparan la resta d’actuacions. 

▪ Es preveu la substitució gradual de tanques i casetes d’horta no adequades al present pla especial.  
 
D’aquestes previsions, es contemplen com a executades: part  del Parc Fluvial, substitució d’un cert  
percentatge de casetes d’horta i tanques (adequades a la normativa del PE), el soterrament de les línies 
elèctriques, l’adquisició d’alguns sòls tant de l’àrea de Parc Fluvial, com del Parc de la Sèquia. 
 
La resta d’actuacions s’aniran fent a mida que es possibilitin les actuacions previstes i dins un termini 
màxim de 12 anys a partir de l’aprovació definitiva del present pla especial 
 
 

2. Avaluació econòmica - financera 
En el quadre adjunt s’estimen els costos de la implantació del sistemes i serveis en execució de les 
determinacions del PE. Els valors unitaris s’han obtingut per comparació amb intervencions ja realitzades de 
la mateixa naturalesa o de característiques similars.   
 
Concepte Partida   Amidament   Cost ut  Estimació (€) Resum 

Adquisició sòl        
 Ampliació camins A.5 818,35  m2 5,4 4.419,09  
 Parc Fluvial C.5 47.319,93  m2 5,4 255.527,62  
 Parc Sèquia C.4.a 35.419,33  m2 5,4 191.264,38   
   83.557,61  m2  451.211,09 451.211,09
Urbanització        
 Adequació camins A.5 15.170,92  m2 30 455.127,60  
 Recuperació recs D 3.795,00  ml  6 22.770,00  
 Substitució tanques  2.245,00  ml  3 6.735,00  
 Adequació parc F C.5 47.319,93  m2 5 236.599,65  
 Adequació parc S C.4.a 44.322,74  m2 20 886.454,80   

      1.607.687,05 1.607.687,05
Total             2.058.898,14 
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3. Informe de sostenibilitat econòmica 

 
1. CRITERIS I OBJECTIUS 

El DL 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en el seu article 69 estableix que “Els 
plans especials urbanístics contenen les determinacions que exigeixen el planejament territorial o urbanístic 
corresponent  o, a manca d’aquest, les pròpies de llur naturalesa  i llur finalitat, degudament justificades i 
desenvolupades en els estudis, el plànols, les normes i els catàlegs que escaiguin”. No es fixa la necessitat 
d’incorporació de l’informe de sostenibilitat econòmica. No obstant, atesa la magnitud de l’actuació s’ha 
considerat convenient complementar la documentació amb una estimació de l’impacte de l’actuació sobre 
les finances públiques d’acord amb l’establert  pels plans parcials en l’art 66: 
 
" L’informe de sostenibilitat econòmica, que ponderi l’impacte de les actuacions previstes en les finances 
públiques de les administracions responsables de la implantació i manteniment de les infraestructures i de 
la implantació i prestació dels serveis necessaris” 
 
Pel que fa al PE de les Hortes de Santa Eugènia, l’objectiu de l’informe és ponderar l’impacte de les 
inversions i els costos de manteniment sobre el pressupost municipal, atès que el PE no preveu ingressos 
de capital i els ingressos corrents corresponents als impostos i taxes són comparativament irrellevants. 
 
 
 
2. DESPESES DE CAPITAL. COST DE LES ACTUACIONS EN EL SECTOR A CÀRREC DE L’AJUNTAMENT. 

Les despeses de capital corresponents a la implantació de les infraestructures i serveis el en sector s’han 
estimat en el capítol anterior de l’avaluació econòmica i financera. No es preveuen ingressos de capital 
 
El pla d’etapes un desenvolupament del sector en 12 anys, per tant les inversions anuals mitges s’estimen 
en el quadre adjunt: 
 

Despeses de capital       2.058.898,14    € 
Termini d'execució (anys)                   12,00    anys 
Inversió anual           171.574,85    €/any 

 
 
 
3. DESPESES CORRENTS. COST ANUAL DE MANTENIMENT DE LES INFRAESTRUCTURES I DE LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS NECESSARIS. 

Per l’estimació dels costos de manteniment, s’han considerat els de manteniment d’infraestructures i 
serveis de competència directa de l’ajuntament: el manteniment i reposició de l’espai públic (vials i espais 
lliures), el manteniment de l’enllumenat públic (limitat al parc de la Sèquia), la gestió de residus orgànics 
que generen les hortes (no coberta per les taxes de recollida d’escombraries) i vigilància, així com els 
costos generats per la gestió de l’oferta municipal d’ús i gaudi d’hortes periurbanes per part dels ciutadans 
que ho sol·licitin. Els ingressos corrents corresponents als impostos i taxes són comparativament 
irrellevants. 
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Per avaluar el cost de manteniment mig s’ha considerat una despesa de: 
 
Costos unitaris manteniment     
  Camins             1,50    €/m2 any 
  Espais lliures parc fluvial            0,50    €/m2 any 
  Espais lliures parc de la Sèquia Monar            2,00    €/m2 any 
  Canals principals             1,50    €/ml any 
      
Costos gestió servei hortes     
  Convenis de custòdia      3.200,00    €/any 
  Cursos formació horticultura      1.000,00    €/any 
  Tècnic de suport     10.968,00    €/any 
  Gestió residus orgànics*   13.500,00    €/any  
     28.668,00    €/any 
Equipament vivers i escola Taller     
  Lloguer **      8.847,24 €/any 
 
*Actualment, els costos de gestió dels residus orgànics són de 27.000 € anuals. S’ha considerat que a 
través dels cursos programes de sensibilització el 50% d’aquests es podrien compostar i utilitzar com adob 
a les pròpies hortes, pel que el cost anual previst serà de 13.500 €. 
 
**L’ajuntament té un contracte de lloguer de la finca on hi ha els vivers i l’escola taller d’una durada que 
excedeix el termini d’execució previst al pla d’etapes del PE. Per tant, en el present informe s’ha considerat 
la despesa corrent del lloguer (any 2011) i no els costos d’expropiació. 
 
En el quadre adjunt es calcula, d’acord amb els preus unitaris estimats, la despesa corrent anual per 
manteniment de les infraestructures i serveis del sector del PE de les hortes: 
 
Concepte Partida Amidament   Cost unitari  Estimació (€) 
Espai públic i serveis bàsics Manteniment camins 15.170,92  m2            1,50          22.756,38    
 Parc Fluvial 68.260,15  ml            0,50          34.130,08    
 Parc Sèquia 44.322,74  ml            2,00          88.645,48    
  Manteniment canals 3.795,00  m2            1,50            5.692,50    
Servei específic hortes Serveis i gestió          28.668,00    
Equipament vivers i escola taller Lloguer               8.847,24    

         188.739,68    
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IV.ANNEX I_ CONVENI 
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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        
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