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1. Introducció: 

 
El present document és la conseqüència derivada de l’execució del Pla Especial de les 
Hortes de Santa Eugènia, marc normatiu de caràcter urbanístic, sobre l’ordenament de 
l’espai d’horta situat entre el riu Ter, el Pla Parcial del Parador del Güell, la Sèquia 
Monar i el límit amb el municipi de Salt, amb una superfície de 41,42  hectàrees i amb 
qualificació de Parc Fluvial i Parc Agrícola. 
 
2. Objectius: 

 
El present document pretén fer un seguit de propostes per a la gestió de l’espai d’horta 
inclòs dins l’àmbit del Pla Especial.  
 
3. Regulació d’usos: 

 

3.1. Creació de l’Associació d’Usuaris:  

L’Associació d’Usuaris de les Hortes de Santa Eugènia tindrà un paper fonamental per 
a la gestió i aplicació del Pla Especial de les Hortes de Santa Eugènia. L’Ajuntament 
potenciarà la seva creació, mitjançant accions d’informació pública i adreçant 
documentació concreta als diferents propietaris i també usuaris de l’espai. Així mateix, 
l’Ajuntament dotarà d’un punt d’informació, amb una persona de contacte, que 
coordinarà i ajudarà a la creació i consolidació de l’Associació d’Usuaris. 
 
Un cop formada l’Associació d’Usuaris de les Hortes de Santa Eugènia, s’hauran de 
coordinar les accions entre l’administració local i els hortolans, mitjançant un programa 
i calendari que caldrà que sigui establert entre les dues parts, en el qual es definirà 
una freqüència de reunions dels usuaris, de trobades entre l’Ajuntament i l’entitat i, en 
termes generals, el règim de funcionament de l’associació. 
 
En cas de conflictes concrets en aspectes contemplats en el Pla Especial (tanques, 
camins, barraques...), per part d’usuaris de l’espai que no segueixin les normatives 
previstes en aquesta figura urbanística, els propis usuaris o, a ser possible, la mateixa 
Associació d’Usuaris de les Hortes de Santa Eugènia, podran comunicar a 
l’Ajuntament, l’incompliment detectat, i aquest haurà d’exigir el pertinent compliment i 
adaptació a la normativa vigent. 
 
S’estima convenient que en el procés de tramitació fins a l’aprovació definitiva del Pla 
Especial de les Hortes de Santa Eugènia, es constitueixi l’Associació d’Usuaris de les 
Hortes de Santa Eugènia, per a facilitar el seu funcionament, la participació i la presa 
de decisions i accions concretes derivades del Pla Especial. 
 
L’Ajuntament, de comú acord amb l’Associació d’usuaris i propietaris de les Hortes de 
Santa Eugènia i en virtud de les normatives que preveu el Pla d’Usos i Gestió del Pla 
Especial de les Hortes de Santa Eugènia, vetllarà per al compliment del present pla. 
Les hortes públiques de lloguer permetran garantir l’arrendament de parcel·les i, si 
s’escau i sempre en funció de la demanda existent, es podria acordar, juntament a 
l’Associació d’usaris i propietaris de les Hortes de Santa Eugènia, posar en marxa 
altres mesures per al foment del lloguer d’hortes que tinguin com a finalitat la de 
mantenir els usos actuals i els contemplats per el Pla Especial. 
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3.2 Recs: 

El conjunt de recs que formen la xarxa hídrica de les Hortes de Santa Eugènia ve 
definit pel plànol 8 inclòs en el document del Pla Especial de les Hortes de Santa 
Eugènia. D’aquest plànol se’n deriven dues tipologies de recs, aquells principals, 
considerats Xarxa Bàsica, els quals seran mantinguts i conservats per l’Ajuntament de 
Girona, i aquella Xarxa Secundària, amb recs de menor amplada i cabal, que hauran 
de ser mantinguts per part dels hortolans i usuaris, a través de l’Associació d’Usuaris 
de les Hortes de Santa Eugènia. 
 
Així mateix, cadascuna de les parcel·les que obtinguin l’aigua a través dels recs 
secundaris, haurà de fer-se càrrec de mantenir en condicions el tram de l’interior de les 
parcel·les. S’evitarà al màxim l’ús de pesticides nocius amb el medi ambient per al 
manteniment dels seus marges. 
 
L’aigua necessària per a l’ús de cada parcel·la d’horta, sempre serà agafada del rec 
més proper situat a ponent (oest), tal i com tradicionalment s’ha realitzat, al llarg d’anys 
d’història, a l’espai de les Hortes de Santa Eugènia. 
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El Pla Especial dins del seu informe ambiental aconsella la reducció del consum de 
l’aigua de rec, i això s’aconseguiria amb la utilització de tècniques de rec “gota a gota” 
(i no a manta o inundació), es podran instal·lar dipòsits (preferentment comunitaris i 
d’arquitectura i materials consonants amb les tanques i barraques), la ubicació dels 
quals serà acordada entre l’Ajuntament i l’Associació d’Usuaris de les Hortes de Santa 
Eugènia. No obstant es podrà continuar fent servir el rec per inundació. 
 

3.3. Sèquia Monar: 

La Sèquia Monar és la columna vertebral d’aportació d’aigua i vida a les Hortes de 
Santa Eugènia. Les especials carecterísitques respecte la incertesa sobre la seva 
titularitat en l’actualitat, fa que la seva regulació sigui complexa, per la qual cosa 
l’Ajuntament iniciarà els tràmits per a acordar-ne una resolució entre totes les parts 
implicades, amb la voluntat de clarificar les responsabilitats del el seu manteniment.  
 
D’aquest fet se’n deriva també la necessitat de crear la Comunitat de Regants de les 
Hortes de Salt i Santa Eugènia de Ter, que serà impulsada per part de l’Ajuntament, 
amb assessorament tècnic i implicació política per a fer-la possible en un futur. 
 
L’Ajuntament de Girona vetllarà per a garantir un cabal mínim per al regadiu tot 
mantenint converses amb l’ACA i altres ens implicats. 
 

3.4. Tanques: 

En correspondència amb les propostes del Pla Especial, sobre la tipologia de tanques 
que defineixin àmbits parcel·laris concrets i unitats d’usos definides, els usuaris hauran 
de substituir les tanques existents (a excepció d’aquelles catalogades per el seu valor 
natural, històric o patrimonial) per d’altres contemplades en Pla Especial, en un termini 
màxim de 3 anys a partir de l’aprovació del present pla. D’aquesta manera, 
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s’aconseguirà un paisatge agrícola de caràcter ordenat i homogeni, alhora respectuós 
amb l’entorn natural.  
 
Per a facilitar-ne la tasca i com a mesura de subvenció, l’Ajuntament proporcionarà el 
material necessari per a realitzar-ne la substitució, el qual podrà ser aconseguit 
aportant la documentació necessària que acrediti l’ús de l’espai d’horta.  
 
En tot moment, les tanques s’adequaran al model previst al Pla Especial per evitar les 
tanques d’alçada excessiva, les quals poden provocar problemes d’ombra a parcel·les 
veïnes. Aquestes tanques seran permeables a la fauna. 
 

3.5. Casetes d’horta: 

De la mateixa manera que succeeix amb les tanques i en correspondència amb les 
propostes del Pla Especial de les Hortes de Santa Eugènia, sobre la tipologia de 
casetes d’horta permeses en l’espai, els usuaris hauran d’adaptar-les a la normativa 
proposada. La finalitat de les casetes d’horta, imprescindibles per a l’exercici de 
l’activitat agrícola a l’espai, no és altra que la de guardar el material necessari per al 
conreu de l’horta, per la qual cosa, la seva mida, parcel·la mínima de conreu per a 
disposar-ne, tipologia i materials, s’han establert a la normativa del Pla Especial. No es 
permet de pernoctar en l’espai i emmagatzemar-hi objectes i materials impropis del 
conreu. 
 
Els usuaris que disposin en l’actualitat de casetes d’horta no adequades a les que 
permet el Pla Especial de les Hortes de Santa Eugènia, les hauran de substituir (a 
excepció d’aquelles catalogades per el seu valor natural, històric o patrimonial) per 
d’altres fixades al Pla Especial, en un termini màxim de 3 anys. D’aquesta manera, 
s’aconseguirà un espai agrícola de caràcter ordenat i homogeni, alhora respectuós 
amb l’entorn natural i paisatgístic.  
 
Per a facilitar-ne la tasca i com a mesura de subvenció, l’Ajuntament proporcionarà el 
material necessari per a realitzar-ne la substitució, el qual podrà ser aconseguit 
aportant la documentació necessària que acrediti l’ús de l’espai d’horta.  
 

3.6. Camins: 

El conjunt de camins que formen la trama d’espai viari de les Hortes de Santa Eugènia 
ve definit per els plànols 7.1  a 7.7 inclosos al document del Pla Especial de les Hortes 
de Santa Eugènia. Tal i com succeeix en l’apartat referent als recs, del plànol de la 
xarxa de camins, se’n deriven dues tipologies, aquells principals, considerats Camins 
Principals o Xarxa Bàsica, els quals seran mantinguts i conservats per l’Ajuntament de 
Girona, i els Corriols o Xarxa Secundària, de menor amplada i amb ús restringit als 
usuaris de les parcel·les a on aquests condueixen, que hauran de ser mantinguts per 
part dels hortolans i usuaris, a través de l’Associació d’Usuaris de les Hortes de Santa 
Eugènia. S’evitarà al màxim l’ús de pesticides nocius amb el medi ambient per al 
manteniment dels seus marges. 
 
El Pla Especial preveu el tancament de la xarxa de camins i corriols durant la nit, i 
alhora la prohibició de circular-hi amb vehicles motoritzats, a excepció dels propis 
usuaris de l’horta amb certes restriccions. Tanmateix, els aspectes més concrets de la 
gestió dels camins, el seu horari de tancament i el seu règim de funcionament, podrà 
ser modificat a petició de l’Associació d’Usuaris de les Hortes de Santa Eugènia. 
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3.7. Tinença d’Animals: 

Per tal d’evitar problemàtiques sanitàries o d’incompatibilitat d’usos, i per a mantenir el 
caràcter únicament agrícola de les Hortes de Santa Eugènia, no es permetrà la tinença 
d’animals a les hortes. La presència, doncs, de petites construccions destinades a 
guardar bestiar (vacum, cabrum, aviram, porcí, equí, etc.) no es permetrà, i només 
seran permeses aquelles edificacions que serveixin per a guardar eines, estris o 
material de caràcter agrícola, en cap cas ramader, tot segons fixa la normativa del Pla 
Especial. Tampoc es permetrà tenir gossos a l’espai durant la nit, encara que si que 
podran estar a les parcel·les d’horta durant el dia quan estiguin acompanyant a l’usuari 
en l’exercici de la activitat agrícola. Aquesta prohibició no afecta als masos i 
construccions catalogades com a habitatges existents a l’actualitat, on es permetrà la 
tinença d’animals sempre en caràcter de consum i ús propi, així com la presència 
d’animals de companyia, com ara gossos o gats.  
 
Es permetrà el passeig d’animals domèstics, sempre d’acord amb la normativa que 
regeix pel conjunt de la ciutat, això és duent lligat l’animal, recollint-ne els excrements, 
sense sortir de l’espai públic i seguint la resta d’aspectes que contempla l’ordenança 
de tinença d’animals domèstics aprovada per l’Ajuntament de Girona. 
 

3.8. Recollida de residus: 

L’Ajuntament ubicarà diversos punts d’aportació selectiva de residus, pròxims a les 
zones d’activitat agrícola, però sempre en indrets aptes per a l’accés dels vehicles 
necessaris per a la seva eliminació periòdica, per tant quedaran en els límits del 
present Pla Especial, per evitar l’entrada dels vehicles de recollida dins l’àmbit. 
Tanmateix, la seva ubicació exacta serà acordada entre l’Ajuntament i l’Associació 
d’Usuaris de les Hortes de Santa Eugènia. L’Ajuntament serà l’ens responsable del 
seu buidatge periòdic. 
 

3.9. Compost i residus orgànics: 

Amb la finalitat de gestionar la recuperació dels residus orgànics de petita mida, i 
alhora de possibilitar la seva revalorització, es potenciarà la producció de compost per 
part dels propis usuaris. L’Ajuntament proporcionarà als usuaris formació i material 
necessari per a la producció del compost dins les pròpies parcel·les, sens perjudici 
que, si s’estima adequat per part de l’Ajuntament i de l’Associació d’Usuaris de les 
Hortes de Santa Eugènia, es creïn Punts Verds o àrees d’aportació de matèria 
orgànica sobrant, procedent únicament de l’activitat agrícola. 
 

3.10. Ús de l’espai públic 

L’espai públic de les Hortes de Santa Eugènia pot ser utilitzat per a diferents usos, ja 
sigui per a passejar, anar en bicicleta, fer esport, observar la Natura, passejar el gos, 
etc.. Aquest ús públic ha de permetre que l’espai sigui un parc més de la ciutat de 
Girona, encara que, en aquest cas, d’una tipologia diferent, donat que és un Parc 
Agrícola i, per part dels usuaris que no són hortolans, cal un màxim respecte a les 
activitats agrícoles. Els seus habitants hauran de seguir les normatives aplicades a 
aquest espai, així com les ordenances de convivència ciutadana de caràcter general; 
tanmateix, caldrà tenir present per part dels visitants, els usos i tipologia d’espai públic 
de les hortes, gran part del qual està destinat als conreus i úsos agrícoles tradicionals. 
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Amb la finalitat de permetre la convivència entre ambdues activitats, l’Ajuntament 
mantindrà nets i en bon estat els principals camins de la Xarxa Bàsica, instarà el 
Consorci de les Vies Verdes a mantenir en condicions el tram de carril-bicicleta que 
transcorre per les Hortes de Santa Eugènia. Així mateix, dotarà de zones de repòs, 
papereres, bancs, punts d’informació, rètols i cartells informatius i una àrea de pícnic. 
 

3.11. Neteja dels espais públics: 

Amb la vocació de convertir les Hortes de Santa Eugènia en un entorn públic més de 
la ciutat, la neteja dels espais públics d’aquest Parc Agrícola serà assumida per part 
de l’Ajuntament, mitjançant un contracte de manteniment com els ja existents a la resta 
de parcs i jardins de la ciutat. Aquest manteniment, farà referència al buidat de les 
papereres, la neteja dels camins públics, la plantació d’arbres i reposició d’arbres 
morts, la sega i poda dels marges situats vora els camins públics, etc. 
 

3.12. Ús dels marges entre parcel·les: 

Els marges interiors (entre la parcel·la de conreu d’horta i el límit del camí o corriol) 
són punts de gran importància per a mantenir un entorn endreçat, net i un paisatge 
agrícola en bones condicions. Així mateix, són espais bàsics per al manteniment dels 
camins, i evitar-ne així l’erosió o degradació amb el pas dels anys. Per a garantir-ne 
aquest correcte ús, no es permetrà plantar entre la tanca (sigui vegetal o de fusta) i el 
camí o corriol, ni mantenir brut de vegetació espontània aquesta franja, la qual haurà 
de ser netejada periòdicament per part de l’usuari; a ser possible, es farà sense ús de 
pesticides nocius per a l’entorn natural. 
 
Aquests marges, doncs, de les parcel·les de conreu d’horta hauran de ser mantinguts 
per el propi usuari, amb la possibilitat, per part del propi Ajuntament, de requerir-ne i 
instar-ne l’actuació o de procedir a l’execució subsidiària.  

 

3.13. Règim d’úsos agrícoles: 

La vocació del present pla de gestió en referència a l’ús principal de les Hortes de 
Santa Eugènia és mantenir-ne el seu caràcter agrícola de petites parcel·les de regadiu. 
En conseqüència, caldrà evitar la presència de gran parcel·les homogènies de conreus 
d’espècies impròpies de la zona, per la qual cosa, de comú acord amb l’Associació 
d’Usuaris de les Hortes de Santa Eugènia, es podran regular els tipus i dimensions 
màximes dels conreus. 
 
Tanmateix, preferentment es mantindrà la plantació d’espècies pròpies de l’horta de 
regadiu, sense ús de transgènics i alhora, es fomentarà l’ús i la paulatina implantació  
de l’horticultura ecològica.  
 
Així mateix, es preveu la possibilitat de mantenir parcel·les ermes, que actuïn com a 
guarets, amb el benentès que no estiguin mai en aquest estat més de 2 anys, temps 
suficient per a desenvolupar les funcions del guaret. 

 

3.14. Compra-venda de productes: 

Les Hortes de Santa Eugènia, a més de conservar un paisatge únic a la ciutat, de 
fragmentat mosaic de parcel·les d’horta, contribueixen a la producció de gran quantitat 
d’hortalisses i altres productes agrícoles. Com a complement de l’activitat familiar i 
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lúdica, l’Ajuntament estudiarà, conjuntament amb l’Associació d’Usuaris de les Hortes 
de Santa Eugènia i amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya, la possibilitat de la potenciació d’aquest producte local, a 
través de la seva venda en un règim concret d’ubicació i freqüència. La venda d’aquest 
producte propi, a poder ser elaborat de forma ecològica, ajudarà a finançar l’activitat 
dels qui ho desitgin, a augmentar la percepció social i ciutadana sobre la importància 
agrícola de la zona i, alhora, a fer viable en el futur, el manteniment de l’activitat 
d’horta a la ciutat. 

 

3.15. L’educació ambiental: 

Les Hortes de Santa Eugènia constitueixen un espai de gran valor ecològic i 
paisatgístic per a la ciutat, per a la qual cosa, cal potenciar-ne i mantenir-ne els seus 
usos, a més de divulgar-ne el coneixement de la seva existència i funcionament. Per 
aquesta raó, des de l’Ajuntament es crearan recursos educatius per a les escoles, així 
com llibrets d’itineraris per les hortes destinats al públic en general, i també 
s’instal·laran plafons, cartells i altres informacions als espais públics de les Hortes de 
Santa Eugènia. 
 
Per la seva banda, els usuaris de l’horta hauran de ser conscients de l’existència 
d’aquestes activitats, perfectament compatibles amb el manteniment de l’agricultura 
d’horta a la zona. 
 
D’altra banda, com a tasques d’educació ambiental destinades als propis usuaris de 
les Hortes de Santa Eugènia, l’Ajuntament, de comú acord amb l’Associació d’Usuaris 
de les Hortes de Santa Eugènia, realitzarà cursos, conferències i assessorament sobre 
tècniques d’horticultura ecològica, permacultura i altres aspectes de l’horta. Així 
mateix, l’Ajuntament fomentarà altres pràctiques socials molt apropiades per a ser 
implementades en un espai d’horta amb usuaris d’orígens, edats i tipologies socials 
molt diferents, com són l’educació intergeneracional o el banc de temps, entre d’altres. 
Per a tal finalitat, l’Ajuntament assumirà el cost d’una persona que algunes tardes a la 
setmana faciliti aquest tipus d’assessorament, informació o realització d’activitats. 
 

3.16. Control, seguretat i punts d’accés: 

Tal i com es recull en l’apartat referent als camins i corriols, i com s’observa en el 
mapa de xarxa viària del Pla Especial, l’espai de les Hortes de Santa Eugènia serà 
tancat durant la nit, a través de pilones i portals ubicats als principals accessos 
(Parador del Güell, ponts sobre la Sèquia Monar...), de forma coordinada amb el 
municipi de Salt i amb un acord previ del seu règim de funcionament entre 
l’Ajuntament i l’Associació d’Usuaris de les Hortes de Santa Eugènia.  
 
Així mateix, contempla la major freqüentació de l’espai per part de la policia municipal 
de Girona. Tanmateix, mentre no s’apliqui aquest tancament (el qual es comunicarà a 
l’Associació d’usuaris i propietaris de les Hortes de Santa Eugènia), no es sancionarà 
la presència de gossos. 
 
Juntament al tancament a la nit, un seguit d’altres accions permetran augmentar-ne la 
seguretat, com la patrulla de policies municipals amb major freqüència, la contractació 
d’un tècnic que assessorarà i alhora tindrà coneixement de les incidències a l’espai i la 
contractació d’una brigada de serveis per al manteniment de les zones públiques així 
com realitzar el tancament i obertura dels accessos durant la nit i a primera hora del 
matí, respectivament. 
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3.17. Vegetació i fauna de l’entorn natural: 

Les Hortes de Santa Eugènia, són un important reservori de biodiversitat per a la ciutat 
de Girona, ja que acullen gran nombre d’espècies de plantes i animals salvatges, en 
un hàbitat agrícola, cada vegada més escàs en els nostres territoris. Per aquesta raó, 
fer compatible l’ús de l’horta, amb la conservació de la vida animal i vegetal de les 
hortes, és una premissa d’aquest pla de gestió, especialment pel que fa als marges, 
recs, espais naturals fluvials, marges arbustius, etc. 
 
Com a complement de l’activitat agrícola, es podran tenir espècies vegetals del tipus 
fruiters o altres arbres que ajudin a l’activitat agrícola, com el saules o vimeteres i 
canyes, encara que caldrà fer atenció a la seva alçada, per evitar fer ombra a 
parcel·les veïnes. Així mateix, s’evitarà l’existència i sobretot propagació d’espècies 
vegetals al·lòctones i invasives, les quals són nocives a nivell ambiental i creen greus 
problemes ecològics a l’entorn natural. 
 
La vegetació autòctona existent als recs, molt valuosa ecològicament, no podrà ser 
eliminada, a excepció d’aquells casos que en provoqui un deteriorament o un mal 
funcionament. 
 
Pel que fa als nombrosos animals presents a la zona, s’evitarà de no eliminar-los 
(invertebrats aquàtics, papallones, petits peixos, amfibis, rèptils, petits mamífers, nius 
d’ocells, etc.), a excepció que aquests causin problemes sobre els conreus, moment 
en el que s’intentarà utilitzar productes o tècniques ecològiques per evitar-ne els danys 
sobre l’horta, i sempre amb la supervisió de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament. 
Es fomentarà la instal·lació de refugis per a la fauna a les edificacions existents, 
especialment per als ocells associats a les cases de l’horta. 
 
Amb aquestes premisses, l’Ajuntament executarà el projecte de creació d’un parc 
d’aiguamolls en el sector del Parc Fluvial, vora el marge dret del riu Ter al seu pas per 
les Hortes de Santa Eugènia, que farà compatible la preservació dels valors naturals 
existents, la recuperació d’hàbitats escassos, la creació d’ecosistemes naturals 
amenaçats i l’ús públic, especialment enfocat al gaudi i l’educació ambiental. L’espai 
destinat a parc fluvial té una clara vocació de reservori de fauna, flora i biodiversitat en 
general; alhora, ha d’actuar com a corredor biològic i connector ecològic del tram de 
Ter mig a Girona entre els espais fluvials de Girona i les seves rodalies, així com de la 
pròpia fauna i flora de les hortes, raó per la qual ha de garantir la permeabilitat 
ecològica amb l’entorn. 
 

3.18. Coordinació amb municipis veïns: 

Pel fet que les Hortes de Santa Eugènia presenten una unitat paisatgística i ecològica, 
i alhora un règim d’usos continu amb el tram del municipi de Salt proper al riu Ter, 
caldrà establir criteris unitaris a l’hora de gestionar aquest espai. Per aquesta raó, 
abans de l’aprovació definitiva del Pla Especial de les Hortes de Santa Eugènia, els 
Ajuntaments de Salt i Girona procuraran haver consensuat les línies bàsiques 
d’actuació i aplicació dels respectius Plans Especials, així com la gestió de l’espai, un 
cop aquests estiguin aprovats. 
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3.19. Creació d’hortes públiques de lloguer: 

Finalment, l’Ajuntament recuperarà el projecte de creació d’hortes municipals de 
lloguer, per a ser ubicades en espais públics de l’interior de les Hortes de Santa 
Eugènia, sigui en l’àmbit d’afectació del Pla Especial de les Hortes de Santa Eugènia, 
o en terrenys dels espais lliures de cessió del sector del Parador del Güell.   
 
L’Ajuntament vetllarà perquè els usuaris que tinguin arrendades les parcel·les d’horta 
siguin les de lloguer o les de titularitat privada, segueixin la normativa que el Pla 
d’Usos i Gestió -que s’aprova dins el mateix Pla Especial-, preveu. Tanmateix, en les 
hortes públiques de lloguer, els contractes d’arrendament contemplaran 
específicament aquestes normatives i altres condicions del règim de funcionament que 
puguin sorgir fruit dels acords entre l’Ajuntament i l’Associació d’usuaris i propietaris de 
les Hortes de Santa Eugènia. 
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