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Se propone la rehabilitación y acondicionamiento de la iglesia, para que se puedan llevar a cabo nuevos usos 
soci-culturales. Se ha diseñado también un nuevo edificio de apoyo en el que se situan todos los servicios de 
cocina y baño. Además se hace un pequeño refugio de montaña, que compartirá las instalaciones de la ermita 
haciendo así más complejas las relaciónes.
Esta actividad, se ajustaría a lo que propone en POUM, “Memòria descriptiva I justificativa, Text refós segons 
acord de la CUCC DE 19/07/10”
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓNENCAJE TERRITORIAL

POUM, “Memòria descriptiva I justificativa, Text refós segons 
acord de la CUCC DE 19/07/10”

““Un dels grans potencials del municipo és el seu sòl no urbanitz-
able (SNU). La falta d’activitat econòmica actual de Sant Barto-
meu es podria resoldre, al menys en part, per una novaactivitat 
lligada als elements presents al SNU, com són el patrimoni arqui-
tectonic format per les masies i esglésies romániques, la xarxa de 
camins i el patrimoni natural paisatgístic.”

“Caldría fomentar activitats compatibles amb el entorn, per tal 
de no malmetre el grans potencial del SNU del municipi.”
_L’objectiu de revitalitzar Sant Bartomeu del Grau, només es po-
drà aconseguir si es té en compte tot el municipi i la seva actual 
estructura,  mantenint la relació i articulació entre el sòl urbà (SU) 
i el sòl no urbanitzable (SNU).
_Conserva i potencial l’estructura urbana i territorial del municipi, 
tot protegint el caràcter articulat de l’ocupació del SNU
A partir d’aquests criteris més generals, es poden enumerar una 
sèrie de criteris més específics, els quals ens serveixen com a punts 
de reflexió en el debat present en la redacció del POUM de 
Sant Bartomeu del Grau:
_Mantenir, conservar i aprofitar per a nous usos el patrimoni 
arquitectònic, especialment en el SNU, potenciant latransformació 
de masies i cases pairals en habitatges o cases de turisme ru-
ral per afavorir el manteniment del patrimoni arquitectonic i, al 
mateix temps, controlar el territori.
_Reforçar la qualitat del SNU, mantenint i potenciant la “xarxa 
viva” formada pels camins i les masies i edificacions rurals, que 
articulen i vertebren el territori. “Un dels grans potencials del 
municipo és el seu sòl no urbanitzable (SNU). La falta d’activitat 
econòmica actual de Sant Bartomeu es podria resoldre, al menys 
en part, per una novaactivitat lligada als elements presents al 
SNU, com són el patrimoni arquitectonic format per les masies i 
esglésies romániques, la xarxa de camins i el patrimoni natural 
paisatgístic.”


