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1. INICIATIVA DE LA PROPOSTA 

 

La modificació puntual de les Normes Subsidiàries vigents de Garriguella que es proposa està 

subjecta a les mateixes disposicions que regulen la seva formació i, per tant, en base al que 

estableix l’article 96 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, la iniciativa correspon a 

l’Ajuntament de Garriguella. 

El present document justifica i raona la necessitat, oportunitat i conveniència de la iniciativa 

de la modificació en relació als interessos públics i privats concurrents. La redacció del present 

document ha estat realitzada per l’arquitecta Adela Geli i Anticó, col·legiada pel Col·legi Oficial 

d’Arquitectes de Catalunya amb el número 67.814-7. 

 

 

2.   ANTECEDENTS 

La normativa que regula les actuacions en matèria urbanística del terme municipal de 

Garriguella són les “NORMES SUBSIDIÀRIES DE GARRIGUELLA”, aprovades per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme en data 23 de novembre de 1.988 i publicades en el DOGC 

el 22 de març de 1989. 

Aquest instrument urbanístic delimita gairebé la totalitat de la finca de Can Trobat, situada al 

carrer de Castelló núm. 8, i la inclou dins el Sector de Sòl de Desenvolupament Urbà (núm.3). 

Dins aquest sector urbanístic s’hi inclou: una part del recinte del Casal – les franges oest i sud 

que inclouen espais lliures i dues construccions –, la totalitat del jardí privat a nord del casal 

(delimitat per un mur històric), i l’extensió de camp que llinda amb la carretera que delimita la 

finca.  

En data octubre de 1989, el Casal de Can Trobat es cataloga com a element d’interès en 

l’INVENTARI DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI CULTURAL, amb el número 

d’inventari 19740. Per tant, queda protegit per la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni 

cultural català, que en l’article 3.1 senyala: els ajuntaments han de vetllar per la integritat del 

patrimoni cultural català, tant públic com privat, i per la protecció, la conservació, l'acreixement, 

la difusió i el foment d'aquest patrimoni.  

En data 14 de setembre de 2010, el Govern de Catalunya, aprova definitivament el PLA 

TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES, que en les seves Normes 

d’ordenació territorial, estableix en l’article 2.24: 
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En compliment del que disposa l’apartat 1.e) de la Llei 23/83, de política territorial, les 

actuacions d’urbanització i aquelles en sòl no urbanitzable que s’autoritzin a l’empara de 

l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005), situades a l’entorn 

visual dels edificis o altres elements patrimonials inclosos a l’Inventari del Patrimoni Cultural 

Immoble de Catalunya, que gestiona la Direcció General del Patrimoni Cultural o que es 

puguin descobrir, a part de complir amb caràcter general les limitacions derivades de les 

disposicions de protecció patrimonial, hauran de respectar les característiques 

paisatgístiques d’aquest entorn i les traces existents de camins, passos, esplanades, fonts, 

vegetació, etc. que estructuren l’espai al voltant de l’edifici o element. 

Així mateix, en les Directrius específiques del territori, especifica en l’article 3.4.4: Es 

consideren bones pràctiques per a la millora dels accessos urbans, el soterrament de línies 

elèctriques i la integració paisatgística de les casetes que allotgen els transformadors elèctrics, 

[...], la incorporació d’arbrat i la rehabilitació d’elements patrimonials. 

 

3.   ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

L’àmbit afectat per aquesta modificació se situa a l’entrada del nucli de Garriguella “de Noves”, 

dins la finca de Can Trobat, amb front al carrer de Castelló i a la carretera C-252, tal com es 

detalla gràficament als plànols 4, 5 i 6 d’aquest document.  La superfície de l’àmbit de 

modificació puntual correspon a 1.217,50 m2. 

 

4.   OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

La present modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Garriguella, a través de les 

actuacions contemplades, té com a objecte modificar el límit del sector de desenvolupament 

urbà SDU-3 per tal d’excloure’n el Casal històric de Can Trobat, catalogat com a element 

patrimonial del municipi, a la vegada que es propicia la millora de l’accés principal a la població 

a través de la rehabilitació i preservació d’un element patrimonial característic d’aquesta. 
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5.   JUSTIFICACIÓ PATRIMONIAL 

Les primeres notícies sobre la família Trobat són del 1602: al nucli de Garriguella de Baix 

trobem la casa originària de la família amb llinda en l’accés principal amb aquesta data. El 

casal objecte d’aquest document urbanístic es construeix a finals del s. XVII, principalment 

durant el s.XVIII, moment en què es va produir una gran expansió del conreu de la vinya, font 

principal d’ingressos de la població, propiciada pel comerç del vi amb Amèrica. 

L’edifici fou construït en uns terrenys situats a l’inici de la població de Garriguella, molt a prop 

de l’accés principal a la vila des de la carretera C-252 i amb l’accés principal des del carrer 

Castelló. L’extensió de la finca original incloïa també la finca adjacent del celler Trobat, que 

porta el nom dels propietaris i fou regentat per la família fins a mitjans s.XX. 

 

En vermell es delimita l’extensió de la finca històrica del Casal de Can Trobat. En negre es marca la 

finca resultat de la segregació efectuada a mitjans s. XX. 

 

La FINCA DE CAN TROBAT s’organitza a través de diferents espais delimitats entre ells: el 

Casal, un recinte de Jardí privat, un recinte d’hort, un recinte agrícola i un últim recinte de 

vinya. Aquests espais es delimiten en el plànol 02 d’aquest document i en el següent dibuix: 
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El nucli principal és el Casal i queda delimitat per un mur de tanca de pedra, inclou 

l’edificació històrica i els espais lliures que relacionen els espais funcionals de l’immoble.  

El recinte 1, a nord del Casal, també està delimitat per un mur de pedra (línia marró) i 

correspon al pati-jardí de lleure que es va condicionar a mitjans del s.XIX. Es tracta d’un espai 

que comunica amb el Casal a través de l’espai lliure d’aquest a nord-est. 

El recinte 2, a sud del Casal, es correspon a l’hort de l’habitatge que proveïa els productes 

bàsics d’alimentació per la família. Actualment forma part de la parcel·la del celler Trobat i un 

tram de l’antic mur de pedra de delimitació es troba enderrocat. 

El recinte 3, a sud del recinte 2, complementava l’extensió d’hort amb dedicació agrícola. 

Actualment forma part de la parcel·la del celler Trobat i l’antic mur de tanca es troba 

enderrocat. L’ampliació de la carretera ha reduït la seva superfície original. 

El recinte 4, a oest del casal, correspon a l’extensió sobrant de la finca i estava dedicat al 

conreu de la vinya, sense delimitar-se amb cap mur de pedra. Era una extensió de vinya que 

connectava amb les vinyes de la família Trobat que es troben a l’altre costat de la carretera. 

L’accés a la vinya des del Casal es produïa a través d’una obertura en el mur delimitador oest 

del Casal. 



    11 

El nucli de la finca, el CASAL DE CAN TROBAT, s’organitza en una gran masia de planta 

rectangular, constituïda per diversos cossos adossats i relacionats a través d’espais lliures. 

L’edifici principal del recinte està format per planta baixa, dos pisos i un altell. Les dues plantes 

pis estaven destinades a l’habitatge dels propietaris i la planta baixa a l’habitatge destinada al 

servei, bestiar i a l’emmagatzematge i elaboració de productes agrícoles.  

L’immoble s’estén, a la banda oest, en un cos de planta baixa adossat a la casa principal, 

destinat a cotxera i corts. Aquest, té un jardí a davant que llinda amb un petit cos adossat a 

l’extrem sud-oest de l’edifici principal: el balcó dels enamorats que connecta amb la terrassa 

de planta primera. Aquest balcó, i els dos murs que s’estenen, delimiten un jardí privat amb 

vegetació formant un laberint. Al llarg del costat sud del recinte, hi trobem el pati de la llenya, 

un espai lliure que conforma l’accés principal a l’immoble per al bestiar i treballs agrícoles. 

L’accés per part de la família propietària es realitza a partir de l’espai lliure a llevant, contigu 

al carrer Castelló, i que dóna accés directe a l’escala de comunicació a les plantes superiors. 

 

Plànol de distribució del Casal en planta baixa conservat per la família Trobat, anterior a l’any 1849, 

on es delimita el que correspon al recinte del Casal. Es pot consultar en detall al plànol 03. 
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6. ORDENACIÓ URBANÍSTICA VIGENT 

Sector de Desenvolupament Urbà 3. Sup. 2,12 Ha. 

- Delimitat per la carretera de Garriguella, C. Pompeu Fabra, Finca Celler Trobat i Sectors 

Urbans. 

- Sòl apte per ésser urbanitzat com a creixement del sòl Urbà, no té expectativa immediata. 

- Ordenació d’edificis aïllats voltats de jardí. 

- Paràmetres normatius: els establerts en les Normes Urbanístiques Art. Del 97 al 112 ambdós 

inclusius. 

- Densitat màxima bruta: 15 estatges per hectàrea. 

- Edificabilitat bruta: 0,40 m2st/m2s. 

 

7. ESTAT ACTUAL DE L’ÀMBIT AFECTAT PER LA MODIFICACIÓ 

 

El sector de desenvolupament urbà SDU-3 no s’ha desenvolupat. L’estat actual de l’àmbit 

afectat per la modificació queda reflectit en el reportatge fotogràfic que figura a l’annex 1 

d’aquest document. 

 

La propietat del sòl es reflecteix al plànol 08. Estructura de la propietat d’aquest document. En 

aquest plànol s’especifica la delimitació de la finca afectada per la modificació, tal i com es 

configura en l’actualitat.  

 

En l’Annex 4 d’aquest document es detallen tots els propietaris i titulars d’altres drets de l’àmbit 

del sòl afectat i la superfície de les finques que el configuren. 

 

8. MARC LEGAL 

 

La modificació se subjecta a les següents disposicions legals: 

- Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost 

(TRLU). 

- Reglament de la Llei d'Urbanisme (RLU), aprovat per Decret 305/2006, de 18 juliol. 

- Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo (LS) 

- Normes subsidiàries de Garriguella, aprovades definitivament per la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Girona en  sessió de 23 de novembre de 1988, i publicada 

la normativa urbanística en el DOGC de data 22 de març de 1989. 
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- Pla Territorial parcial de les Comarques Gironines, aprovat en data 14 de setembre de 

2010 i publicat al DOGC núm. 5735 de 15 d’octubre de 2010. 

- Disposició addicional 8ª de la Llei 16/2015 on s’estableix el període transitori de la Llei 

6/2009, d’avaluació ambiental de plans i programes, modificada per la Llei 10/2011, de 

29 de desembre, fins a la seva adaptació a la Llei estatal 21/2013. 

- LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 

 

9. JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL. CONVENIÈNCIA I 

OPORTUNITAT 

 

La present modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Garriguella, a través de les 

actuacions contemplades, permet modificar el límit del sector de desenvolupament urbà SDU3 

per tal d’excloure’n el Casal històric de Can Trobat, catalogat com a element patrimonial del 

municipi, a la vegada que es propicia la millora de l’accés principal a la població a través de 

la rehabilitació i preservació d’un element patrimonial característic d’aquesta. 

 

L’àmbit que s’exclou del sector es correspon a una superfície de 1.217,50 m2 que ocupa les 

franges oest i sud del Casal de Can Trobat. La franja oest correspon a l’anomenat pati del 

corral i a una edificació annexa a l’immoble principal destinada a cotxera i quadra, un tancat 

de corral i dos espais destinats a quadra de porcs i conillera. Aquests espais comunicaven 

amb l’escala del servei, el galliner i la premsa del celler, tots ells situats dins l’edificació 

principal. 

 

La franja sud de l’àmbit de modificació del planejament es correspon amb l’anomenat pati de 

la llenya, l’espai lliure utilitzat per a l’accés principal des del carrer Castelló, per a l’accés de 

tots els carruatges, així com per a l’accés del proveïment d’animals i productes agrícoles. La 

intersecció de la franja sud i la franja oest de l’àmbit es correspon amb el jardí-laberint que 

queda delimitat per dos murs de pedra que interseccionen amb l’edifici principal a través del 

balcó dels enamorats, conformant en la part inferior un portal per al pas dels carruatges a les 

cotxeres. 

 

Així doncs, aquests espais formen part intrínseca del Casal i és necessària la seva exclusió 

del Sector de Desenvolupament Urbà número 3. A tal efecte, es preveu la preservació dels 

espais lliures a partir de la qualificació en Clau 9. Verd Privat i la preservació de l’edificació 

construïda amb la Clau 6. Eixample, igual que l’edificació principal. 
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La conveniència i oportunitat de la formulació de la present modificació ve justificada per la 

necessitat de respectar les disposicions de protecció patrimonial que afecten els elements 

patrimonials inclosos a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya, com és el cas 

del Casal de Can Trobat. La modificació puntual del planejament anul·la l’aprofitament 

urbanístic atorgat per les Normes Subsidiàries del Planejament  i estableix un sostre urbanístic 

que es correspon a l’edificació existent amb anterioritat a l’aprovació de les Normes 

Subsidiàries per tal de respectar les característiques paisatgístiques i traces constructives que 

estructuren tot el recinte de l’element patrimonial. 

 

 
10. JUSTIFICACIÓ DE L’OBSERVANÇA DEL DESENVOLUPAMENT 

SOSTENIBLE DE LA MODIFICACIÓ (ARTICLES 3 I 9 DEL TRLU). 

 

Respecte la justificació de l’observança del desenvolupament urbanístic sostenible i de les 

directrius per al planejament urbanístic que són objecte, respectivament, dels articles 3 i 9, cal 

esmentar que la modificació que es tramita és coherent amb el concepte de desenvolupament 

sostenible contingut en l’article 3 i de forma particular amb el punt 1 “preservació dels valors 

paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals”. 

 

També és coherent amb les directrius per al planejament urbanístic que determina l’article 9 

del TRLU, especialment en quant a la preservació el patrimoni cultural i la identitat del municipi 

i en incorporar les prescripcions adequades perquè les construccions i instal·lacions s’adaptin 

a l’ambient on estiguin situades i no comportin un demèrit per als edificis o les restes de 

caràcter històric, artístic i tradicional presents a l’entorn. 

 

11. MESURES ADOPTADES PER FACILITAR L’ASSOLIMENT D’UNA 

MOBILITAT SOSTENIBLE. 

 

Les actuacions proposades per la present modificació puntual no afecten la mobilitat a l’àrea 

de modificació, per tant no es considera necessària la redacció de l’estudi d’avaluació de la 

mobilitat generada que preveu l’article 59.3 c) del TRLU. 

 

12. DOCUMENTACIÓ MEDIAMBIENTAL. 
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No caldrà sotmetre la modificació al procediment d’avaluació ambiental d’acord amb l’article 

7.1.c) de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, atès que 

per les seves característiques i la poca entitat de la proposta, es pot constatar que no comporta 

una nova transformació del sòl respecte al que hi ha actualment i el seu efecte sobre el medi 

ambient és nul, no produeix efectes significatius en aquest.  

 

13. ORDENACIÓ PROPOSADA 

 

La present modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Garriguella, a través de les 

actuacions contemplades, permet modificar el límit del sector de desenvolupament urbà SDU3 

per tal d’excloure’n el Casal històric de Can Trobat, catalogat com a element patrimonial del 

municipi, a la vegada que es propicia la millora de l’accés principal a la població a través de 

la rehabilitació i preservació d’un element patrimonial característic d’aquesta. 

 

L’àmbit de la modificació puntual, que actualment pertany dins el Sector de Desenvolupament 

Urbà, es qualifica com a Clau 9. Verd privat, regulada pels articles 81 a 83 de les Normes 

Subsidiàries de Planejament, justificat per l’interès de conservació del sòl pel seu valor 

patrimonial i per mantenir el caràcter i peculiar identitat de la zona. 

 

Així doncs, la modificació puntual del planejament anul·la l’aprofitament urbanístic atorgat per 

les Normes Subsidiàries del Planejament (487 m2) i estableix un sostre urbanístic que es 

correspon a l’edificació existent amb anterioritat a l’aprovació de les Normes Subsidiàries 

(129,20 m2). Així mateix, es permet un increment del sostre en 16,80 m2 per a la millora de la 

connexió entre l’edifici principal i l’edifici existent en l’àmbit. Aquest sostre correspon a un 

percentatge inferior al 2% de l’espai lliure sense edificabilitat, de superfície de 1.071,50 m2.   

 

15. SUPERFÍCIES SEGONS PLANEJAMENT VIGENT I PROPOSTA DE 

MODIFICACIÓ 

 
La superfície total de la modificació puntual és de 1.217,50 m2 i la seva ordenació és la 
següent: 
 

Clau  Planejament vigent Modificació proposada 

10a 
Sector de Desenvolupament 
Urbà. Intensitat I 

1.217,50 m2 0 m2 

9 Verd privat 0 m2 1.217,50 m2 
Superfície total 1.217,50 m2 1.217,50 m2 
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16. APROFITAMENT VIGENT I PROPOSAT 

 

Clau  Planejament vigent Modificació proposada 

10a 
Sector de Desenvolupament 
Urbà. Intensitat I 

487,00 m2 0 m2 

9 Verd privat 0 m2 146,00 m2 
Superfície total 487,00 m2 146,00 m2 

 

17. SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 

 

L'article 8.5.a) del TRLU, determina que el document comprensiu ha d’incloure un plànol de 

delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, i 

concreció del termini de suspensió i de l’abast de les llicències i tramitacions que se suspenen. 

 

L’article 73 del TRLU, estableix la facultat que tenen els òrgans competents per a l’aprovació 

inicial de les figures de planejament urbanístic, d’acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la 

formació o la reforma, suspendre 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 avanç de modificació puntual de les Normes Subsidiàries aporta una sèrie de 

determinacions que modifiquen el règim urbanístic dels sòls inclosos dins del seu àmbit, la 

qual cosa implica, segons l’article 73.2 del TRLU, que l’administració competent n’acordi la 

suspensió de llicències en els següents termes: 

 

1. Delimitació de l’àmbit subjecte a suspensió del llicències: 

a. La suspensió de llicències abasta els terreny situat a l’entrada del nucli de Garriguella “de 

Noves”, dins la finca de Can Trobat, amb front al carrer de Castelló i a la carretera C-252, tal 

com es detalla gràficament als plànols 4, 5 i 6 d’aquest document.  La superfície de l’àmbit de 

modificació puntual correspon a 1.217,50 m2. 

b. Es suspèn la tramitació del Sector de Desenvolupament Urbà SDU-3. 

 

2. Concreció del termini de suspensió: 

La suspensió de llicències entrarà en vigor amb l’aprovació inicial de la modificació puntual de 

les Normes Subsidiàries de Garriguella. 
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La durada de la suspensió de llicències finalitzarà amb l’entrada en vigor, si és el cas, de la 

modificació puntual, o per haver transcorregut un màxim de 2 anys des de la data d’adopció 

de l’acord de suspensió. 

 

3. Abast de les llicències i tramitacions que se suspendran: 

Se suspendran les llicències de parcel·lació i edificació, així com les d’instal·lació o ampliació 

d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 

legislació sectorial, excepte aquelles que siguin compatibles tant amb el planejament vigent 

com amb el que proposarà la modificació puntual. 

 

18. DOCUMENT COMPRENSIU 

 

La present modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Garriguella, a través de les 

actuacions contemplades, té com a objecte modificar el límit del sector de desenvolupament 

urbà SDU-3 per tal d’excloure’n el Casal històric de Can Trobat, catalogat com a element 

patrimonial del municipi, a la vegada que es propicia la millora de l’accés principal a la població 

a través de la rehabilitació i preservació d’un element patrimonial característic d’aquesta. 

S’acompanya plànol d’identificació de l’àmbit de la modificació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garriguella, maig 2017 

 

 

Adela Geli i Anticó 

Arquitecta col·legiada 67.814-7  
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Annex 1. Reportatge fotogràfic  

 

 

Inicis s. XX. Vista característica de Garriguella: el casal de Can Trobat a l’entrada del poble des de la 

carretera C-252 de Figueres – França. 

 

 

Any 1841. Accés a Garriguella des de la carretera Figueres-França. A l’esquerra, la finca de Can 

Trobat amb el recinte del Casal en primer terme, delimitat pel corresponent mur de tanca. 
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1956. Fotografia aèria de la finca de Can Trobat. Es poden apreciar els recintes històrics de la finca 

que es delimiten en el plànol 02. 

 

1996. Estat de la finca després de la segregació de l’extrem sud. Els recintes R2 i R3 s’han unificat en 

la nova finca i es construeix una nova edificació dedicada a Celler. 
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Vista oest del Casal de Can Trobat i de l’àmbit de la Modificació Puntual. Destaca el mur de pedra de 

tanca del Casal i dels recintes R2 i R3. 

 

    

A l’esquerra, mur de tanca del Casal de Can Trobat i accés principal. A la dreta, mur de pedra de tanca 

del recinte R1 de la finca de Can Trobat. 
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Pati de la llenya, dins el Casal de Can Trobat. Destaquen els avets monumentals que donen ombra a 
tot l’espai. 
 

 
Actes municipals dins el recinte del Casal de Can Trobat, al pati de la llenya: inauguració de la Fira de 

la Garnatxa i el Brunyol. 
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Esquerra: Balcó dels enamorats del Casal de Can Trobat i jardí amagat en la cantonada del recinte. Pi 

monumental a l’extrem. Fins a final s.XX, aquest espai corresponia al jardí amb laberint. 

Dreta: part baixa del balcó dels enamorats: espai de pas pels carros. Destaca l’empedrat inferior 

conformat amb dos carreus de pedra a més baix nivell per facilitar el pas de les rodes. 

 

Jardí corresponent a l’antic laberint vegetal, situat a l’extrem sud-oest del recinte. 
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Espai lliure i volum oest del Casal de Can Trobat dedicats a corral, cotxera i quadra. 

 

 

Volum oest del Casal de Can Trobat, destinat a antigues cotxeres. Actualment en avançat procés de 

degradació. Al fons s’aprecia el recinte R1 corresponent al jardí del s.XIX del Casal. 
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Volum oest dins el recinte del Casal de Can Trobat. Destaca també el mur de tanca històric que 

delimita el recinte del Casal. 

 

L’edifici de cotxeres i, al fons, l’edifici principal del Casal. 
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Interior de les antigues cotxeres en l’àmbit on es conserva el sostre original. 

 

Interior de les antigues cotxeres en l’àmbit on el sostre original s’està degradant. 
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Paviment de l’interior de l’edifici de les antigues cotxeres. 

 

   

Porta de comunicació amb l’edifici principal amb restes del forat d’encastament de les bigues de 

l’antic sostre dels espais de la quadra dels porcs i de la conillera. 
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Annex 2. Fitxa cadastral de la finca aportada 
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Annex 3. Fitxa del Catàleg – Servei Patrimoni Arquitectònic 
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Annex 4. Certificat de la propietat del sector en els darrers cinc anys 
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