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MODIFICACIONS POUM SANT BARTOMEU DEL GRAU

Ampliació d'usos compatibles amb la Llei d’Urbanisme 1/2010, de 3 

d’agost   Art 47

Els criteris per a la modificaciódel POUM tenen per objectiu mantenir, 

conservar i aprofitar per a nous usos, a partir d’introduir un nou nivell productiu, 

el patrimoni arquitectònic, especialment en el SNU, potenciant la transformació 

de masies i cases pairals en habitatges o cases de turisme rural per afavorir el 

manteniment del patrimoni arquitectònic i, al mateix temps, controlar el territori. 

Es proposa:

1_Modificació per addició la possibilitat d’usos admesos del punt 5 de 

l’apartat ‘Masies i cases rurals existents, clau m-xx’ de les normes D.5.3. El sòl 

no urbanitzable del POUM de Sant Bartomeu del Grau a activitats 

econòmiques restringides  autoritzades per la legislació vigent (Art. 47 .3 Llei 

d'Urbanisme) compatibles amb l’entorn i l’habitatge. 

Aquesta ampliació incrementa la possibilitat de desenvolupament rural, de 

generaciód’activitat econòmica i de preservaciódel medi en entorn rurals. 

Quedant en la modificaciópuntual de la manera que segueix:

5. A més dels usos regulats per a la zona agrícola o agroforestal en que se 

situen, les masies i cases rurals incloses al Catàleg de masies poden destinar-se 

a habitatge, a establiment hoteler (amb exclusióde la modalitat d'hotel 

apartament ni els usos d'hotel en condomini), masoveria, explotacióagrícola, a 

un establiment de turisme rural, restauració, equipaments o a activitats 

d'educacióvinculades a les activitats rurals o de lleure, artesanals,  artístiques; o 

a serveis comunitaris.

2_Modificació per addició dels criteris per a la regulació de les edificacions en 

SNU dedicades exclusivament a l'ampliació del programa funcinoal d'aquestes 

noves activitats econòmiques a l’apartat ‘Masies i cases rurals existents, clau m-xx’ 

de les normes D.5.3. 'El sòl no urbanitzable' del POUM de Sant Bartomeu del 

Grau en el sentit d’afegir-hi un apartat nou amb el redactat següent:

-Condicions d´ús:

L’ús artesanal o artístic és admissible si es disposa d’un sostre superior a 800 m2 

sumant tots els elements que permetin aquest ús segons les condicions de posiciói 

conjunt edificat.

-Condicions de posició i conjunt edificat:

En ús artesanal o artístic es permet que els cossos annexes participin de l’activitat 

principal. Sempre i quan es trobin a una distància no superior a 30 m del 

perímetre de la masia i no distorsionin la volumetria històrica aixícom el caràcter 

unitari del conjunt.

-Condicions d'edificació:

En les actuacions en quèes duguin a terme la rehabilitaciódels cossos annexes, per 

tal que siguin coherents amb les característiques del paisatge on es duen a terme, 

s’hauràde:

·Substituir els materials tòxics per la salut (exemple: les cobertes de fibrociment) 

aixícom fer un anàlisis de la contaminaciódel sòl.

·Potenciar i reutilitzar els materials propis de cada construccióen façanes 

fonamentalment per tal de conservar la qualitat material del lloc i el caràcter unitari 

del conjunt.

·En cobertes existents i en les solucions constructives dels diferents elements que 

s’hagin de substituir o afegir per tal de complir amb la normativa vigent en matèria 

d’estalvi energètic i confort es podràutilitzar la solució constructiva adequada 

sempre i quan es permeti una lectura racional de cada època aixícom posar en 

valor la construccióhistòrica.

L'ÚS ARTESANAL O ARTÍSTIC DE LA MASIA

PLÀNOL SITUACIÓ

e: 1/250000

Ús actual: Ocupació agrària

Establiment de turisme rural

26.EL PERMANYER

33. MAS REIG

34. EL RIMBAU

08. LA CABANYA DEL PERMANYER

11. LA CODINA

12. LA DEVESA

Establiment hoteler

-----

Activitats d'educació i lleure

CAN ROCA

Restauració

22.MONELLS

Es proposa, tenint en compte el Pla de Desenvolupament 

Rural del període 2007-2013; on es van articular 

mesures per diversificar i mantenir l'activitat sobre el 

territori, l'ampliació dels usos admesos pel Poum, 

campatible amb el planejament territorial, i la introducció 

d'un nou ús artístico-artesanal lligat a un projecte de 

desenvolupament local a Sant Bartomeu del Grau.

Ús actual: Activitat relacionada amb els 

serveis + activitat agrària

Durant el segle XX, a les zones rurals, la població que 

s'hi ha mantingut ha fet una transició pel que fa a 

l'evolució dels actius per branques d'activitat. Aquesta 

transició es centra en una pèrdua de l'ocupació agrària 

per anar cap a un augment significatiu de les activitats 

relacionades amb els serveis.

ELS USOS DE LA MASIA I LA 

LEGISLACIÓ URBANÍSTICA

LA CARTA DEL PAISATGE DEL LLUÇANÈS

 Consorci del Lluçanès  

EL LLUÇANÈS, 

UN PAISATGE EN TRANSICIÓ

'L’aspecte rural i tradicional del Lluçanès, subcomarca 

natural de transició entre la Plana de Vic i el Berguedà, és 

un dels seus trets més distintius i un dels principals atractius 

que aquest acull. 

Els valors paisatgístics del Lluçanès contribueixen a la 

qualitat de vida dels seus habitants i a donar un valor 

afegit als seus productes locals.

Aquests elements perceptius del paisatge poden veure’s 

amenaçats per noves actuacions sobre el territori que no 

siguin coherents amb aquestes característiques (per 

exemple, instal·lacions ramaderes de grans extensions...)'

[...] el territori sense gent és un territori desaprofitat, sense 

vigilància, 

sense protecciói mancat de capacitat de regeneració. 

El perillós despoblament rural. 

Joan Roma i Cunill, alcalde de Borredà(El Berguedà). 

Sant Bartomeu del Grau és un dels 51 municipis de la 

comarca d’Osona i ocupa una superfície de 34,3 Km2. 

Aproximadament el 98% del terme està catalogat com a 

sòl no urbanitzable.

La situació del municipi de Sant Bartomeu del Grau 

podríem qualificar-la de força estratègica des del punt de 

vista territorial-, les seves importants altituds i el fet que els 

nuclis poblats i principals vies de comunicació es trobin als 

careners fan que des de diversos punts del territori de Sant 

Bartomeu del Grau es puguin abastar àmplies i extenses 

panoràmiques d’indrets allunyats i emblemàtics.

Tot el Lluçanès, igual com les comarques veïnes, pot ser 

considerat territori rural. La densitat de poblacióés molt 

baixa, i els pobles han començat un declivi molt perillós 

de cara a garantir la supervivència.

Catalunya no s’ha agafat mai seriosament el problema 

del desequilibri territorial i les conseqüències les veurem 

ben aviat en forma de pèrdua de serveis bàsics, 

envelliment de la població i falta de sortides pel jovent. El 

perill de tot plegat és arribar a un punt de no retorn, per 

part dels petits municipis. 

Tenim ja un munt de pobles que tenen al voltant dels 200 

o 300 habitants, i fins i tot alguns de més petits. Hi ha qui 

pot pensar que aixòno és cap drama, peròrealment ho és. 

No solament perquègent que ha nascut en un lloc es veu 

obligada a marxar, sinóperquè deixem el territori 

desprotegit.

Projecte de desenvolupament local

Usuaris actius: David (Pintor) i Anna Serra

LA CASETA DEL VILAR: RESIDÈNCIA I ESPAI DE CREACIÓ

1.  L'OPORTUNITAT

*Classificació segons usos admesos actualment 

relacionats amb els serveis

PLÀNOL SITUACIÓ

e: 1/22000
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