
 

 

AL·LEGACIÓ SOBRE LA PARCEL·LA JOAN MARAGALL Nº 1 

 

EXPOSO 

Que per acord de Ple de l’Ajuntament de Palma en sessió celebrada el 28 

d’octubre de 2021 s’aprova inicialment, EL DOCUMENT DE REVISIÓ DEL PLA 

GENERAL DEL MUNICIPI DE PALMA, publicat al BOIB número 159 de 18 de 

novembre de 2021, i d’acord amb l’article 55.3 de la LUIB, sotmetre la 

documentació aprovada inicialment a informació pública amb un termini 

fins el 15 de febrer de 2022, presenta les següents al·legacions sobre la 

parcel·la situada al c/ Joan Maragall nº 1, referència cadastral: 

0698503DD7709H,  

AL·LEGACIONS: 

El PGOU preveu diverses actuacions per a la dotació d'equipaments de barri 

i de ciutat, però més enllà d'aconseguir nou sòl per a equipaments, 

s'identifiquen equipaments existents que podrien aprofitar-se més, en 

funció de les necessitats del barri. Per tant, es tractaria de maximitzar l'ús 

dels actuals i complementar amb nous espais ateses les necessitats diverses 

de les persones veïnes (principalment espais i serveis per a la gent gran i 

joves) per aquest motiu, a la parcel·la situada al carrer JOAN MARAGALL 

Nº1, es tingui en consideració mantenir l'edifici que ocupen les oficines de 

EMAYA com a equipament existent, per a compensar el que es preveuen a 

la façana marítima del c/ Joan Maragall, en el cas que l'estudi detallat 

d'equipaments per barris, doni com a resultat construir en aquesta zona, 

PRIMERA: La volumetria presentada en la modificació del PGOU de Palma 

per a la parcel·la situada al carrer Joan Maragall 1 afecta greument a les 

condicions de qualitat de vida dels veïns que l'emboliquen. En concret 

sofreixen un gran perjudici els habitatges situats en el bloc de cases del 



carrer Josep Rover Motta número 4 i 4A, així com els habitatges situats al 

carrer Tomàs Forteza número 59, 61, 61A i 63.  

L'altura dels blocs proposats (7plantas) així com la seva col·locació (pròxims 

a les façanes principals dels esmentats blocs) redueix dràsticament 

l'assolellament, la privacitat i les vistes d'un gran nombre d'habitatges. 

(58viviendas) 

SEGONA: El planejament vigent (PGOU 1998) contempla una edificabilitat 

de 5416m2. En el nou planejament aprovat inicialment aquesta 

edificabilitat augmenta fins als 5700m2. 

TERCERA: La tipologia edificatòria prevista en el planejament vigent és de 

“plurifamiliar amb alineació a façana” amb una altura màxima, en el cas del 

carrer Tomàs Forteza, de 4 altures. En el nou planejament aprovat 

inicialment es proposa una volumetria específica de 7 plantes d'altura al 

llarg de tot el carrer.  

QUARTA: L'augment de l'edificabilitat respecte al planejament vigent 

(300m2 més), la col·locació del bloc (massa pròxim als edificis del seu 

entorn) i sobretot el nombre de plantes (7 altures enfront de les 4 vigents) 

fan que la volumetria específica aprovada inicialment sigui 

desproporcionada per a la parcel·la. En conseqüència, gran part dels 

habitatges de les edificacions existents que viuen de cara a aquesta 

parcel·la veuran dràsticament reduïdes les seves condicions d'habitabilitat 

i confort. Famílies que porten gairebé 60 anys vivint en unes condicions 

d'assolellament, privacitat i vistes es veuen greument perjudicades. 

Els seus habitatges quedaran a l'ombra, sense rebre asoleamiento directe 

durant la major part del dia. Les seves finestres i balcons tindran, a escassos 

metres, un mur. A penes veuran el cel i, la seva privacitat es veurà totalment 

compromesa. 

QUINTA: El planejament que va motivar la construcció dels edificis existents 

entorn a la parcel·la de Joan Maragall 1 no preveia la construcció d'un bloc 

de 7 altures en la parcel·la Joan Maragall nº1 sinó la construcció d'un volum 

de baixa altura. Així, en 1975 es va aixecar l'actual edifici que alberga les 

oficines de EMAYA. Un edifici de 3 altures que respectava l'assolellament i 

l'accés al sol de tots els habitatges de Josep Rover Motta i dels edificis 

confrontants.  



SISENA: Sense ànim de perjudicar els interessos dels propietaris de la 

parcel·la en qüestió, sinó amb la ferma motivació de presentar una 

al·legació “en positiu” que defensi unes condicions dignes d'habitabilitat 

per a tots els veïns, es presenten en la documentació adjunta 3 propostes 

que respecten la nova edificabilitat aprovada (5700m2), però que se 

centren en una millor distribució volumètrica d'aquesta, de manera que el 

volum resultant sigui més solidari amb els veïns i respecti l'assolellament, la 

privacitat i les vistes de les edificacions existents entorn a la parcel·la de 

Joan Maragall nº1. L'objectiu és aconseguir una convivència entre la nova 

volumetria i els habitatges existents. Una convivència entre edificis veïns 

perquè tots puguin gaudir de llum natural, privacitat i vistes. 

SETENA: Es presenten en la documentació gràfica adjunta tres propostes 

que, a manera de suggeriment, exemplifiquen l'existència d'alternatives 

més amables amb les edificacions existents. Propostes que posen de 

manifest la possibilitat de trobar una volumetria per als 5700m2 

d'edificabilitat que garanteixi l'imprescindible “dret d'accés solar” de tots 

els veïns. En definitiva, fer veure als membres d'aquest Consistori que és 

possible organitzar la volumetria perquè, sense perjudicar els interessos de 

futurs promotors, tots puguem gaudir d'unes condicions de qualitat de vida 

dignes. 

SOL·LICITO: 

PRIMER: Que es tingui per presentat l'escrit i per efectuades les al·legacions 

que antecedeixen dins del període d'informació pública al qual es troba 

sotmès EL DOCUMENT DE REVISIÓ DEL PLA GENERAL DEL MUNICIPI DE 

PALMA, aprovat Inicialment, per acord del Ple de l'Ajuntament reunit en 

sessió celebrada el 28 d'octubre de 2021 (BOIB número 159 de 18 de 

novembre de 2021) 

SEGON: Que conforme a l’exposat s’acordi mantenir com a equipament 

l’edifici que actualment ocupen les oficines d’EMAYA, en compensació al 

que es preveu construir a la façana marítima. 

TERCER: Que conforme amb l'exposat, s'acordi modificar la volumetria 

proposada en l'aprovació inicial per a la parcel·la de Joan Maragall 1, de tal 

manera que es garanteixin unes condicions dignes de qualitat de vida per a 

tots els veïns. 

 










































