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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest document és el resultat de l’Assessorament encarregat a Col·lectiu Punt 6 SCCL per part de 
l’Associació Ses Veles i Nou Llevant amb l’objectiu principal de fer una SENSIBILITZACIÓ,  DIAGNOSI 
I ACOMPANYAMENT DES DE L’URBANISME FEMINISTA per poder elaborar RECOMANACIONS EN 
EL PERÍODE D’AL·LEGACIONS AL DOCUMENT D´APROVACIÓ INICIAL DEL PLA GENERAL DE LA 
CIUTAT DE PALMA.  

En aquest document trobareu la metodologia desenvolupada, un marc conceptual que serveix com 
referència de tot el treball i que forma part de les recomanacions, els resultats de la diagnosi 
participativa i les recomanacions finals com aspectes a tenir en compte per introduir al PGOU de 
Palma, segon la informació anterior. 

L’abast d’aquest assessorament i el contingut d’aquest document s’ha centrat concretament en 
l’experiència quotidiana de les persones veïnes de les entitats i barris amb les quals hem treballat i, 
per tant, les recomanacions parteixen d’aquestes experiències. És important tenir això en compte a 
l’hora de valorar les recomanacions.   

2. METODOLOGIA I ACTIVITATS DESENVOLUPADES 

Per desenvolupar l’encàrrec s’han fet diverses activitats entre abril i desembre de 2021. A les activitats 
han participat un grup de persones representants de les dues entitats de Foners i Nous llevant que han 
sigut les encarregades de fer la convocatòria i difusió. 

 

XERRADA INTRODUCTÒRIA I DE SENSIBILITZACIÓ – 14 d’abril de 2021 

Xerrada introductòria i de sensibilització on s’han exposat els conceptes clau de l’Urbanisme 
Feminista, en la seva dimensió comunitària com eina de transformació, així com criteris i exemples 
per a la transformació. A la xerrada han participat persones dels dos barris. 

 

VISITA A PALMA AMB RECORREGUT PELS DOS BARRIS I TALLER DE DIAGNOSI I – 18 i 19 de 
novembre de 2021 

Amb l’objectiu de conèixer la realitat quotidiana dels barris de Foners i Nou Llevant hem organitzat 
una visita on hem dut a terme diverses activitats:  

- Reunió prèvia amb representants de les dues entitats: presentació dels barris i coordinació de 

la resta d’activitats 

- Recorreguts de 2 h per identificar aspectes a millorar des de l’experiència quotidiana de les 

persones veïnes dels dos barris. Prèviament posada en comú de les actuacions previstes als 

dos barris per part del PGOU. 

- Taller de 2 h per posar en comú les dificultats i oportunitats dels dos barris amb l’objectiu 

d’elaborar les recomanacions per presentar l’informe d’al·legació. 
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ACOMPANYAMENT i ELABORACIÓ DE L’INFORME D’AL·LEGACIÓ CONJUNTAMENT AMB LES 
ENTITATS VEÏNALS – desembre de 2021 

Finalment s’ha elaborat un informe de resultats de la diagnosi i recomanacions al PGOU per incorporar 
millores als dos barris des de l’urbanisme feminista. Per això s’han revisat les actuacions proposades 
al PGOU als àmbits dels dos barris tenint en compte els resultats treballats amb les dues entitats que 
han validat els resultats. 

 

3. MARC CONCEPTUAL: Urbanisme Feminista  

És a partir d’aquest marc conceptual que fem l’assessorament i les recomanacions pel PGOU de 
Palma.  

Tradicionalment l’urbanisme s’ha considerat una matèria neutra, és a dir, que la manera de dissenyar 
els diferents espais no beneficiava ni afectava cap persona o col·lectiu. Però, des dels anys 70, el 
feminisme ha demostrat que això no és cert i ha treballat per posar la vida de les persones al centre 
de les decisions urbanes. Vivim en una societat desigual en què les persones tenim diferents 
oportunitats i obligacions depenent de si som dones, homes o tenim identitat no binària, i aquesta 
desigualtat es veu reflectida en la manera com es construeix l’espai. 

Davant d’aquesta manera de simplificar la realitat de l’urbanisme tradicional, l’urbanisme feminista 
treballa des de la perspectiva de gènere interseccional, aportant una visió més àmplia de les persones 
en plantejar que les dones i els homes viuen i experimenten l’espai de maneres diferents i té en compte 
la diversitat més enllà del sexe, incorporant altres característiques que influeixen en la manera com 
les persones experimenten els espais: ètnia, edat, religió, discapacitat, etc.  

Per tant, l’enfocament de gènere pretén demostrar que dones i homes fan un ús diferent dels espais 
degut als rols de gènere, però també que les dones entre si i els homes entre si fan un ús diferent que 
dependrà de les altres característiques de la persona, com l’edat: les necessitats d’una adolescent de 
15 anys seran diferents de les d’una dona de 70 anys. 

L’urbanisme feminista posa en el centre la vida quotidiana.  El concepte de vida quotidiana engloba el 
conjunt de totes aquelles activitats que desenvolupem en el nostre dia a dia o eventualment i està 
vinculada amb un espai compartit i un temps finit.  

Esfera productiva: Activitats relacionades amb la producció de béns i serveis, les quals normalment 
suposen una remuneració en forma de salari. 

Esfera reproductiva: Activitats no remunerades que realitzen les persones d’una unitat de convivència 
per a la cura d’elles mateixes, per als integrants de la família o per a una família aliena. També 
s'anomenen activitats domèstiques i estan relacionades amb proporcionar habitatge, nutrició, vestit 
i cura. 

Esfera pròpia: Activitats relacionades amb el desenvolupament personal i intel·lectual de cada 
persona. Dins d’aquesta esfera es troben la vida social, els esports, l’oci, el temps lliure, les aficions, 
etc. 

Esfera política: Acció per a la fonamentació i conservació de la comunitat política. Crea les condicions 
per a la continuïtat de les generacions, per al record i per a la història. Són les activitats relacionades 
amb la participació social, cultural i política. 
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En la realitat, aquestes esferes es barregen entre si i pot afirmar-se que les tasques de reproducció 
tenen més importància si s'entenen com les necessàries per a la cura de la vida humana, sense les 
quals les altres esferes no es podrien desenvolupar. 

Aquestes activitats es duen a terme en un suport físic (barri, ciutat, territori) i en un temps determinat. 
En cada una d’aquestes quatre esferes de la vida quotidiana les persones realitzem diferents activitats. 

L’urbanisme amb perspectiva de gènere dóna el mateix valor a totes les esferes a l’hora de planificar 
i dissenyar espais, a diferència de l’urbanisme tradicional, que ha prioritzat l’esfera productiva del 
treball, responent a un model de societat capitalista i patriarcal. 

L’anàlisi de la vida quotidiana en l’urbanisme serveix per prendre consciència de la complexitat de la 
realitat i de les múltiples activitats que realitzen les persones en el dia a dia, el que permet entendre 
la diversitat de necessitats que coexisteixen als nostres pobles i ciutats. L’espai públic, els carrers, els 
habitatges, els transports i la resta d’espais que utilitzem regularment són els llocs on es desenvolupen 
les nostres vides i, per tant, han d’ajustar-se a les diferents necessitats que tenim les persones.  

L’urbanisme feminista inclou la perspectiva de gènere interseccional en la metodologia de treball, que 
consisteix en utilitzar les tècniques adequades per a incloure diversos sectors de persones (diversitat 
d’edats, sexe, procedència, diversitat funcional, gent associada i persones a títol personal, etc.).  

El barri guanya rellevància quan es llegeix com l’entorn pròxim als habitatges on es realitzen la majoria 
de les tasques quotidianes de la reproducció per al desenvolupament de la vida de les persones i com 
l’espai immediat de les persones dependents. Des de l’habitatge és necessari accedir a peu als espais 
públics on ens relacionem i socialitzem, establint vincles d’ajuda mútua; als equipaments que 
ofereixen suport a les tasques quotidianes i milloren la qualitat de vida; als comerços on ens abastim; 
i al transport públic, necessari per desplaçar-nos cap a la resta d’activitats. 

 

4. RESULTATS DE LA PARTICIPACIÓ 

L'objectiu de les dades recollides  a la participació permetrà poder fer les recomanacions per 

incorporar a les actuacions del PGOU de PALMA, en concret als dos barris de Foners i Nou Llevant, 

des d’una perspectiva de gènere interseccional en la seva fase d’al·legacions. 

El següent és un resum dels resultats elaborats en aspectes favorables i desfavorables que s’han trobat 

a cadascun dels barris. Aquests resultats s’han recollit dels recorreguts realitzats amb les entitats.  

4.1 Aspectes Generals 

Favorables 

- El fet de tenir Instituts, escoles, CAP, Guarderia i el Casal de Barri permet desenvolupar la vida 

quotidiana en l’entorn pròxim i dintre del mateix barri.  

- Encara que hi ha una manca de vitalitat al barri generada per la manca d’activitats al carrer, 

sembla que es compensa en part per la gent que participa de la vida del barri i el treball que fa 

l’associació de Nou Llevant i el Casal.  

- Actualment, el barri forma part de la zona de desenvolupament del Districte d’innovació, on 

s’està fent créixer i completant la trama urbana cap a l’Autopista i el cinturó de Palma. S’estan 

construint molts habitatges (alguns protegits, altres per a diferents perfils socioeconòmics 
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inclosos “d’alt standing”) i alguns equipaments en relació amb la innovació (Universitat, 

Centre Rafa Nadal, Escola de Música, ...) que el grup ha valorat positivament, ja que veuen 

que pot generar revitalització social del barri. Cap a la zona de l’Autopista del Llevant i on 

s’ubiquen els habitatges de GESA, també es desenvolupa tota aquesta nova zona, amb nous 

habitatges al carrer Mèxic i usos d’innovació cap a l’autopista. Hi ha molts usos a escala 

supramunicipal que, si bé atrauran gent de fora, encara no s’acaba de veure com això afavorirà 

la vitalitat i la connectivitat del barri i la vida quotidiana de les persones que hi viuen, tant 

internament com cap a la platja.  

 

Desfavorables 

- Manca de comerços de proximitat. Han de desplaçar-se fora del barri per fer totes les 

compres. 

- La manca d’activitat en gran part del barri, on solament hi ha habitatge en una ordenació de 

polígons residencials i sense altres usos en les plantes baixes, genera una manca de vitalitat 

general i de percepció d’inseguretat. 

- El fet que avui sigui una zona en transformació, genera molts solars buits i obres en execució 

entremig de la vida quotidiana de la gent generant certa desolació (almenys per a nosaltres 

que visitem el barri). 

- La zona del Parc lineal Krecovik i Nou del Llevant, en lloc de ser un espai que uneix i connecta 

el barri de Nou Llevant amb el de Forners (Ses Veles), és un espai que fa de límit i aïlla el barri, 

degut a diferents motius, com la manca de connectivitat peatonal en condicions, la percepció 

d’inseguretat històrica del barri de Nou Llevant i actual i perquè, de la banda del barri de 

Forners, la trama urbana tampoc facilita aquesta connexió (límit Av. Manuel Azaña ) 

- Ni hi ha zones d’aparcament en la majoria dels edificis, fet que genera que la gran majoria dels 

carrers s’utilitzin per aparcar.  

Zona habitatges carrer Valparaíso cap al barri de La Soledat i Parc de Nou Llevant: 

Desfavorables 

- Tota la zona són illes d’edificis aïllats amb plantes baixes lliures que s’han hagut de tancar 

amb tanques a causa de la percepció d’inseguretat (racons, falta de visibilitat, etc.). Hi 

havia un Pla de millora pendent per a transformar-los en espais amb usos més 

comunitaris, tancats, etc. però no s’ha pogut desenvolupar (per la titularitat de la 

propietat, entre altres motius). 

- El carrer Caracas actualment és una “barrera” dintre del barri, per la seva configuració 

d’avinguda ample i amb prioritat vehicular. Actualment s’estan realitzant obres per la 

pacificació del trànsit rodat. 

- El parc és un límit tancat del barri, en l’actualitat també s’hi estan duent a terme obres, 

però es manté una tanca que, encara que permetrà la visibilitat a l’interior del parc, no 

permet travessar-lo. El veïnat explica que hi ha una apropiació de l’ús del Parc 

(concretament a la pista de futbol) per part d’alguns grups (homes adults) que demanen 

diners per al seu ús. Tot això genera una percepció d’inseguretat en relació amb el barri. 

 

 



Col·lectiu Punt 6 SCCL · F66707514 
Trafalgar, 48, local 2, 08010 Barcelona 
info@punt6.org - punt6.org - Tel. 623223456 

8 

Favorables 

- Forn can Vola Vola, és l’únic comerç de proximitat de la zona. Es valora positivament, ja 

que si bé no hi ha més comerços, almenys es pot comprar el pa al barri. 

 

4.2 Aspectes particulars al Barri de Nou Llevant 

 

Carrer Caracas – Entorn Institut Nou Llevant i CPF Francesc Borja Moll 

 

Favorables 

- El carrer Caracas es un dels eixos principals del barri que connecta amb el barri de Ses 

Veles i creua el Parc. 

Desfavorables 

- Vorera de l’institut amb molt poca visibilitat: De nit, manca d’il·luminació, molta 

vegetació que tapa la llum i la visibilitat del voltant.  

- L’amplada del carrer i la prioritat dels vehicles fa que hi hagi molta distància entre les 

voreres i que no hi hagi una bona visibilitat d’una banda i de l’altra del barri. 

- Actualment és un carrer tallat per obres, que genera illes grans al seu voltant i impedeix 

la connectivitat dintre del barri. 

- Tota la zona entre el carrer Puerto Rico i Ciutat de Querétaro son equipaments tancats i 

que generen carrers entre mig que son com passadissos i amb manca de visibilitat i 

vitalitat.  

 

Entorn Escola Camilo José Cela 

Favorables 

- Escola especial adaptada per persones amb diversitat funcional. És una de les úniques a 

Palma i per això venen persones de diversos barris. 

Desfavorables 

- L’entorn no és accessible a peu. Molta agent arriba en cotxe per portar a criatures i joves. 

Això genera un problema a les hores d’entrada i sortida en relació amb el trànsit. 

- Es qüestiona que només hi hagi una escola adaptada, perquè això genera segregació 

entre infants i joves pel fet de no poder assistir als altres edificis educatius del municipi o 

en el seu propi barri.  

Institut i batxillerat Antoni Maura 

Desfavorables 

- Edifici protegit com patrimoni Arquitectònic, però que genera dificultats per adaptar-se a 

les necessitats i pel manteniment (costos) 
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- Davant d’aquest institut pel carrer Perú hi ha un solar que actualment talla l’Avinguda 

Caracas i que genera una zona amb molta foscor i manca de vitalitat.  

 

Nova zona del Districte d’innovació, Torrent de na Bàrbara i entorn del parc del Son Pedrals i Can 
Palau 

Hi ha un edifici que fa de “transformador” i, segons el que ens han explicat, serveix d’energia a tot el 
barri. Al nostre parer, aquest constitueix una infraestructura que pot generar inseguretat, ja que és un 
edifici gran, tot tancat, en una zona actualment poc habitada del barri. 

Favorables 

- Més enllà de l’estat actual, es valora positivament que el barri estigui canviant i es renovi 

socialment.  

- El Parc es considera un espai de passejada juntament amb el torrent i les zones de parc 

infantil i on s’hi duen a terme diverses activitats. Es considera ben equipat i els agrada.  

- La intervenció de millora del Torrent (millora dels murs de contenció i alçada) ha evitat 

que el barri es continuï inundat, com passava històricament. 

- Recuperació del patrimoni de Can Ribes.  

 

Habitatge IBAVI i GESA 

Desfavorables 

- Es comenta diverses vegades que hi ha una manca de manteniment i dificultat en la gestió 

dels habitatges protegits d’IBAVI que ja existeixen al barri. Per això, encara que hi ha 

programada una zona habitatge protegit per desenvolupar, es desconfia del 

manteniment i la gestió d’aquests.   

- El barri de GESA (que ocupa tota una illa entre els carrers Montevideo, Ciutat de 

Querètaro, Mèxic i Puerto Rico) s’ha considerat sempre com un barri apartat “socialment” 

de la resta. Per exemple, es parla de que no es passa per alguns espais públics d’entremig 

perquè hi ha hagut queixes per part del veïnat.   

Carrer Mèxic i illa d’equipaments 

Favorables 

- És un dels principals carrers desenvolupats com a part del Districte d’innovació, amb 

edificis d’habitatge (alguns ja finalitzats) i altres terciaris en construcció, que es perfila 

com un nou eix principal del barri a més del Carrer Caracas. El veïnat considera que aquest 

carrer millorarà amb aquestes intervencions. (Entenem que cal veure com s’acaben 

definit les plantes baixes que de moment generen illes bastant tancades en el seu 

perímetre a l’espai públic).  

- Per aquest carrer es preveu el pas del nou tramvia que connectarà el barri amb Forners i 

la nova zona d’intercanviador modal a l’entrada de la ciutat. 

- Aquí s’ubica l’Escola Miró d’educació infantil i primària del barri, que es comunica amb la 

resta d’equipaments per un dels passos amb prioritat de vianants cap a la resta 

d’equipaments i el Casal del Barri. L’Associació fa uns anys va engegar un projecte d’hort 
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comunitari a l’escola per promoure la intergeneracionalitat al barri, però en aquest 

moment no s’ha donat continuïtat per part de l’escola. 

 

Desfavorables 

- Actualment per aquest carrer es fan carreres i s’hi veuen cotxes abandonats. Sembla una 

zona del barri on no hi ha vida del veïnat, que pugui cuidar i vigilar informalment el seu ús. 

Aquesta situació genera percepció d’inseguretat.  

- Des d’aquest carrer naix un dels passos que vincula internament l’illa d’equipaments 

educatius, esportius i el Casal del Barri (CEIP Miró, Pista esportiva, Casal del Barri...). Les 

tanques i murs d’aquests equipaments fan de límit d’aquest carrer. Encara que es parteix 

de la xarxa quotidiana durant el dia hi ha molts usos, de nit queda gairebé buida és un 

espai amb poca vitalitat.  

 

Zona solar de recollida escombraries, CAP, edifici del Diari de Mallorca i Seu d’Estrangeria 

 

Favorables  

- L’edifici del Diari de Mallorca es valora positivament per les activitats que es fan a 

l’Auditori (“Club Cultural”), que genera vida cultural dintre del barri 

 

Desfavorables 

- El CAP , a la cantonada del barri de GESA, es considera que quedarà petit pensant en tota 

la gent nova que vindrà a viure al barri.  

- En aquesta zona hi ha un solar buit que l’Ajuntament ha destinat per gestionar els residus 

de la recollida neumàtica de la ciutat. Aquest ús genera un gran malestar en el veïnat per 

la pudor que produeix i perquè es considera que hi ha una mala gestió municipal que acaba 

assumint el barri en l’actualitat.  

 

Zona Patronat arquebisbat 

Favorables 

- Zona on hi ha moltes activitats quotidianes per al barri: Banc d’aliments, La Perifèrica, 

l’escola concertada. 

- També hi ha una gasolinera i la Seu d’Hisenda que permet resoldre aquests temes a prop 

del barri.  

 

 

Entorn Casal, Biblioteca Infantil i Seu de l’Associació de Veïnes i Veïns 

Favorables 
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- L’existència d’aquest espai i el fet de poder tenir una persona encarregada de la seva 

coordinació, permet disposar al barri d’un espai de referència per diverses activitats. 

Recentment, s’ha inaugurat una biblioteca i espai infantil.  

- Aquest espai també permet que l’Associació del barri de Nou Llevant pugui mantenir la 

seva activitat.  

Desfavorables 

L’espai abans era del pintor Kristian Kreković i per a l’entitat significa tot un orgull en el barri. 
Actualment aquest edifici ha passat a mans de l’Ajuntament i es considera que no s’ha cuidat el seu 
patrimoni com pertoca.  
 

- Encara que les persones s’adapten a l’espai disponible, existeix una manca de condicions 

físiques per al desenvolupament de les activitats (manca d’espais, impossibilitat de fer 

activitats simultànies a dins l’espai per manca d’insonorització entre espais...) 

- Manca de relleu generacional de l’Associació del Barri. El grup de gent que forma part 

pertanyen a les primeres famílies que van a venir a viure al barri. 

-  
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4.3 Aspectes particulars al Barri de Foners  

 

Parc Kreković 

Favorables  

- Les persones veïnes tenen una informació enriquidora de la vida del parc Kreković: dels 
orígens, de com s’ha utilitzat, de com s’ha transformat al llarg del temps, etc. 

- Al parc encara es veuen trams d’uns canals i d’una font d’aigua que funcionaven i 
refrescaven l’ambient.  

- Hi ha arbres amb copes generoses que donen grans ombres i es considera que el parc 
funciona com un refugi climàtic perquè pot haver-hi de dos a tres graus de diferència de 
temperatura amb el voltant. Els espais són amplis i hi ha alguna vegetació baixa, però es 
diu que és poc agraïda.  

- Tota la zona verda que inclou els dos parcs (Krekovic i Wifi), ocupa un lloc central entre els 
barris de Foners i Nou Llevant. 

- L’espai de la cafeteria està en un camí directe entre els dos Casals de Barri a través del 
carrer Jeroni Pou. 

- Es pensa que el Districte d’innovació i tots els serveis i equipaments de Nou Llevant 
atrauran gent i potser el parc estarà més habitat. 

Desfavorables 

- Els Parcs es viuen més aviat com a una barrera, més que com a connexió. 
- Els Parcs no tenen continuïtat entre ells, estan partits pels tipus d’activitats i pel carrer 

Caracas, el qual es preveu com un eix connector de modes diversos de mobilitat.  
- Es comenten problemes d’apropiació, per exemple, hi ha grups que s’apropien de les 

pistes i cobren per a utilitzar-les (Parc Nou Llevant).  
- Des de fa 4 anys que no es dóna la concessió de la guingueta que hi ha a l’interior del parc. 

La cafeteria funcionava molt bé, hi havia banys que mantenia el concessionari i estava 
concorreguda per persones diverses i durant diferents hores del dia. D’ençà que no 
funciona el parc s’ha anat degradant, fins i tot, han intentat ocupar la construcció. 

- El paviment es veu amb poc manteniment, és un dels pocs parcs que encara queden de 
sauló a la ciutat. Es necessiten camins ben condicionats amb paviment, llum i equipats per 
a l’estada, etc. 

- El desenvolupament del barri de Nou Llevant (comerços, equipaments, etc.) generarà 
molts desplaçaments, però el parc Krekovic es viu com una barrera. “has de donar la volta, 
jo per aquí no passo..., no hi ha vida” 

- La gent jove tampoc travessa per anar als equipaments de Nou Llevant. Actualment, la 
connexió es fa per l’avinguda Mèxic.  

Parc Wifi 

Favorables  

- El Parc Wifi es diu així perquè és el primer espai públic que va tenir wifi gratuït a la ciutat. 
- Des del barri de Foners es valora el gran pipican que hi ha al Parc Wifi perquè en el barri 

no hi ha zones verdes 
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- Al parc wifi hi ha una gran zona d’aparcament soterrani. I tant  en el barri de Foners com 
a Nou Llevant, hi ha moltes edificacions plurifamiliars sense aparcaments.  

Desfavorables  

- La gent de Foners no vol utilitzar els espais esportius del Parc Wifi, pistes i zona esportiva 
Joan Cruyff perquè hi ha una estigmatització lligada a la venda de drogues i també per la 
concentració de molta immigració.  

Carrer de Manuel Azaña 

Desfavorables 

- Aquest carrer actua com una primera barrera entre els barris, és una via ràpida amb 4 
carrils i voreres en mal estat per anar a peu.  

- La barrera es veu més gran quan s’ha de travessar amb alguna dificultat física o lligada a 
la percepció d’(in)seguretat, per exemple, anar al parc amb nens i nenes petites, per a 
travessar si ets una persona gran, etc. “la ciutat no és amable per elles”. 

- Actualment, es circula a molta velocitat per aquest carrer i es pensa que hauria de garantir 
una velocitat de 40 km/h o menys i que es fa necessari urbanitzar-la d’una altra manera, 
per exemple, pacificada per arribar al mar, pensant en el fet que serà una zona 
d’equipaments quotidians i rebrà concentracions importants de gent pel Palacio de 
Congressos de Palma de Mallorca i també és una arribada al mar.  

- L’edifici de la Comandància de la Guàrdia Civil d’Illes, a l’altura del Parc Wifi, constitueix 
una altra línia de barrera entre els barris de Foners i el Nou Llevant, perquè els passos entre 
edificis plurifamiliars aïllats no es poden creuar per temes de seguretat, fa anys i degut a 
un atemptat d’ETA, el polígon d’habitatges s’ha tancat.  Al voltant està prohibit aparcar i 
el buit de cotxes contrasta amb els carrers bastant atapeïts de cotxes.   

Carrer dels Foners 

Favorables  

- Actualment és un carrer important per a la mobilitat en cotxe del barri. 

Desfavorables 

- De manera tàcita, el carrer Foners sempre ha marcat una barrera social i cultural en el 
barri. Es diu que Foners cap al mar té molta més vida comercial i espais d’activitat 
quotidiana, s’hi ubiquen comerços més grans i variats i també els habitatges en millors 
condicions. L’altra part, entre el carrer Manacor i el carrer dels Foners, és una zona amb 
alta densitat poblacional i d’habitatges, amb més edificis plurifamiliars, molta diversitat 
d’orígens, falta de zones d’aparcament, edificacions amb poc manteniment, habitatges 
buits i ocupats, ... 

Entorn del mercat i la nova illa d’Equipaments quotidians 

Favorables  

- Es valora que el Pla General mantingui el mercat en el mateix lloc i que la zona s’ampliï i 
es transformi en zona d’equipaments quotidians compartits amb el barri de Nou Llevant.  

Desfavorables 

- Actualment la zona resol la falta d’aparcament (els barris tenen moltes edificacions 
plurifamiliars sense aparcament, per exemple, a Nou Llevant hi ha edificis de més de 100 
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pisos sense aparcament) i s’espera que el PGOU faci una  reestructuració de les zones 
d’aparcament i ofereix alternatives a la mobilitat en cotxe per arribar a la zona prevista 
d’equipaments quotidians i de ciutat. 

- És crida l’atenció sobre les dinàmiques de gentrificació que pot generar el PGOU per a la 
gent gran dels barris de Foners, Nou Llevant i de la Soledat . 

- Al mercat queden molt poques parades, es reconeixen un parell de tota la vida i de bona 
qualitat. El supermercat ha desplaçat la majoria de les parades i s’espera que la ubicació 
de noves xarxes quotidianes sigui un impuls per a donar-li vida. 

Parc del Litoral, edifici de GESA i reserva d’equipaments 

Favorables  

- El parc dels pirates en la façana del litoral es valora bé, pel mobiliari i els jocs, la vegetació, 
la bona il·luminació, etc., però preocupa en relació amb la infància, la percepció 
d’(in)seguretat generada per la velocitat a la qual passen els cotxes i es comenta que 
actualment queda una mica fora de les xarxes quotidianes d’activitats. D’altra banda, això 
segurament canviarà amb la proposició de zona d’equipaments quotidians.  

- A Foners hi ha poc espai per a la ubicació de nous equipaments i el PGOU preveu al litoral, 
al costat de l’edifici de GESA, dos emplaçaments per a noves zones d’equipaments, 
encara sense saber l’ús. S’espera que l’alçada sigui només d’un pis. 

- Després de tot el procés que ha comportat l’edifici de GESA, actualment és un edifici 
privat i protegit per la seva arquitectura i el mural de l’arquitecte José Ferragut Pou. 
L’edifici només canviarà per a construir un pis en la zona on és PB i l’ús està definit com a 
servei, no habitatge.  

Aspectes desfavorables 

- Des de l’associació veïnal es diu que el barri no volia la zona d’equipaments a la vora del 
mar, volien un espai verd a continuació del Parc de la Mar. Pel barri, la falta d’espais verds 
és una prioritat i la vinculació amb el mar també. Es pregunten com quedaran aquests 
espais fins que no hi hagi els equipaments. Volen saber quina és la temporalitat d’aquestes 
inversions.  

- El pas a la platja de Palma és perillós per la velocitat de l’autopista i es considera adient 
que l’autopista de Levante canviï de tipus de via amb el PGOU, amb l’objectiu de reduir-
se a un carril i per tant, reduir la velocitat.  

Carrer de Joan Alcover, un eix important per a la quotidianitat 

Favorables  

- Al carrer Joan Alcover ”la gent es pensa que va per l’autovia”. Es va comentar que l’any 
2016 es va identificar que només posant dos passos de vianants “claus” es podia millorar 
la seguretat.  

- Es considera un carrer principal del barri i es va reformar amb els fons “E” de la crisi del 
2008, amb la ampliació de les voreres i el soterrament dels contenidors.  

- Acull bona part del comerç del barri i es considera que té un caràcter cívic per la vida del 
barri i en relació amb la ciutat, constitueix una sortida al mar, a la platja de Palma. 

Desfavorables 

- A l’encreuament del carrer de Joan Alcover amb el carrer Josep Rover Motta es va 
demanar un pas de vianants. És el camí a la Plaça de la Porta del Camp, a una escola, a 
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l’edifici de l’Ajuntament, etc. Es parla de que al carrer de Joan Alcover es podrien reduir 
carrils, perquè té poc trànsit i perquè tal com està, hi ha gent, sobre tot motos, que 
augmenta la velocitat de manera perillosa per a agafar els semàfors en verd.  

- La volumetria del barri ha anat canviant amb la definició d’aquest carrer i es considera que 
això influeix no només en la densificació sinó en qüestions ambientals i per la proximitat 
amb la mar. Abans es permetia alçades de PB+8 i ara s’ha reduït a PB+5 però davant de la 
banda del mar s’ha deixat construir un tros amb pisos de luxe i amb més alçada que han 
deixat al barri sense brisa marina. Es veu bé la protecció que fa el PGOU a les 
construccions tradicionals que hi ha als voltants d’aquest carrer. 

- Es parla de que els nous edificis són a preus molt alts que només poden comprar persones 
estrangeres i es crida atenció perquè no se sap si poden convertir-se en lloguers turístics.  

Carrer Pérez Galdós i tramvia 

Favorables  

- El carrer Pérez Galdós és important per a la connectivitat de serveis i equipaments a 
l’interior i cap a l’exterior del barri, és un carrer de sortida amb molta vida al matí.  

- El carrer passa pel costat del Parc de Ses Veles, única zona verda a l’interior del barri i lloc 
emblemàtic per a la comunitat. 

- L’encreuament amb el carrer Joan Alcover constitueix un centre de l’activitat diària del 
barri, com a comerç i com un pas a equipaments i serveis. A prop es pot trobar 
supermercat, comerç de proximitat, botigues de queviures, Casal, Biblioteca, Mercat, 
escoles, edifici administratiu de la ciutat, etc. 

- Per altra banda, s’ubica en el camí i a continuació del que seria la concentració 
d’equipaments quotidians proposada pel PGOU al voltant del Mercat. 

- Al voltant de l’encreuament amb el carrer Manuel Azaña es preveuen moltes 
transformacions amb l’intercanviador del tramvia que continuaria pel carrer Mèxic i les 
transformacions al voltant del mercat i la localització de diversos equipaments quotidians, 
previstes pel PGOU. S’espera que aquesta concentració quotidiana i de ciutat doni 
prioritat a la mobilitat activa i s’equipi per atendre les necessitats de les persones. 

Desfavorables 

- Actualment, en el carrer Pérez Galdós hi ha prioritat del vehicle motoritzat, ja que, a part 

d’un carril bici, hi ha dos carrils per al vehicle motoritzat (on també hi passa el transport 

públic) i aparcament a les dues bandes del carrer. S’espera que les obres del tramvia 

previstes pel PGOU serviran per a pacificar el carrer, passant a ser d’un sol carril per al 

vehicle motoritzat i dos per al tramvia.  

Parc de Ses Veles, façana industrial i mural Berta Caceres 

Favorables  

- El parc de Ses Veles és producte del naixement de l’associació de Ses Veles que en el seu 
moment va reivindicar la seva existència i, per tant, és un símbol de les lluites veïnals. 

- És la zona verda del barri on es fan les festes, està molt equipat amb bancs, papereres, 
jocs infantils, zona amb aparells per a gent gran, vegetació diversa i es veu bastant cuidat.  

- En la façana que dóna al carrer Joan Alcover, es troba una portada amb un arc de la fàbrica 
CIMSA, considerada un símbol del patrimoni industrial i de la vida del barri.  
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- Al costat, i sobre el carrer Pérez Galdós, es troba el mural dedicat a Berta Caceres en la 
façana d’un solar buit. L’associació del veïnat està reivindicant i treballant amb 
l’Associació Entrepobles per tenir-ne cura i que pugui traslladar-se a la façana del Casal (i 
Biblioteca Joan Alcover). 

- Tot al voltant de la plaça és significatiu de la vida del barri. A l’encreuament del carrer Joan 
Alcover amb el carrer Pérez Galdós es va parlar d’un comerç de tota la vida i que roman 
en la memòria col·lectiva com a Ca Na Cati, que representa el record d’una dona molt 
coneguda i implicada en la vida del barri. El seu local va ser el lloc on es trobava l’associació 
de veïnat quan no tenia local.  

- Amb el Pla General actual del 1998, mitja plaça estava destinada a ser un equipament i 
per això en el nou Pla General hi ha dues expropiacions dels  solars que hi ha al voltant de 
la plaça. Aquests solars passen a recompensar l’espai de la plaça que estava destinat a 
equipaments, ja que les reserves per a equipaments no es poden eliminar, només 
recompensar. 

Desfavorables 

- Té en mal estat el paviment a causa de les arrels dels arbres i això obre la reflexió sobre 
els problemes que generen aquestes places dures sense sistemes que permeten un bon 
drenatge.  

Centre Cívic i Biblioteca de Joan Alcover  

Favorables  

- La biblioteca al Casal del Barri va pertànyer a l’Àrea de Cultura i és un punt fonamental i 
dinamitzador de la vida del barri, i el Casal, en cessió d’ús, pertany a l’Àrea de Participació 
i també és un altre motor social del barri. Tots dos funcionen molt bé però es comenta 
que encara no han aconseguit fer activitats plegades.  

- Com a Casal, han demanat protegir i traslladar el mural de Berta Caceres que es troba a la 
Plaça de Ses Veles a la planta baixa de la façana de l’edifici de la biblioteca i el casal. 
L’edifici està obert al pati interior i cap a fora, es compon d’un joc de volumetries tancades 
i la façana en PB al carrer és cega. 

Desfavorables 

- De manera general, es parla de la necessitat de posar al servei comunitari els lavabos dels 
equipaments municipals. I s’explica que en el Casal de Barri van estar oberts a la 
comunitat, però es deixaven en molt mal estat d’ús i no es va aconseguir revertir la 
situació. Ara només els poden utilitzar les persones usuàries del Casal i es parla de la 
necessitat d’educar des de l’escola per a l’ús d’aquest tipus de servei comunitari. 

Carrer General Ricardo Ortega 

Favorables  

- Es valora la intervenció recent que s’ha fet al carrer General Ricardo Ortega, per a la 
pacificació, la llum estudiada, els escocells generosos, la col·locació dels contenidors, la 
utilització de paviments SUDS, i la millora de l’espai per a vianants. Inclús, les cadires que 
ja hi havia a la cantonada del carrer General Ricardo Ortega amb el carrer dels Foners 
s’han consolidat com a punt de referència i es consideren llocs de descans i de trobada en 
els diferents horaris. 
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- Es valora positivament el carril bici, l’ordenament de l’aparcament de bicis i els passos de 
vianants en aquesta cantonada central del barri, perquè s’han prioritzat i s’han reduït els 
recorreguts per travessar amb la qual cosa es dona prioritat a l’eix de les activitats 
quotidianes. 

Desfavorables 

- No s’ha fet el tram del carrer General Ricardo Ortega que estava en pitjors condicions, 
entre el carrer Foners i el carrer Manuel Azaña. En aquest tram és perillós travessar perquè 
hi ha aparcament a banda i banda i a més, la gent aparca en doble fila i, per tant, hi ha 
mala visibilitat, les voreres i escocells estan en mal estat i la il·luminació és deficient. 

- Aquest carrer és l’inici d’un eix potent i connector proposat pel PGOU que travessarà els 
barris de Foners i el Nou Llevant i on es planteja diversificar els modes de mobilitat, carril 
bici, i bon espai per anar caminant. Actualment està format pels carrers General Ricardo 
Ortega, Caracas i Barranquilla. 

Barri Foners, aspectes generals de la quotidianitat 

Dificultats  

- Foners es percep com un barri presoner entre vies ràpides: Manuel Azaña, Manacor, Joan 
Maragall i les Avingudes. Viuen aproximadament 16.000 persones i el cap de setmana no 
hi ha molta vida. Això s’explica en l’origen d’un barri industrial dels anys 40 amb tallers 
mecànics i sobretot petites empreses i amb gent que va venir dels pobles veïns a treballar. 
Aquesta és la mateixa gent que se’n va quan arriba el cap de setmana, els diumenges no 
hi ha gent en la zona del carrer Foners cap al mar. En canvi, entre el carrer Manacor i el c. 
Foners hi ha molta vitalitat el cap de setmana perquè viu gent treballadora, més de lloguer 
i amb proporció alta d’immigració. 

- No hi ha gestió ni pública ni comunitària dels espais esportius al parc Wifi. 
- Es considera que al barri les voreres i els carrers han estat sense manteniment durant 

molts anys. L’accessibilitat al barri està sovint marcada, però mal executada, es veuen 
dificultats, per exemple, ressalts o falta de continuïtat per a les persones amb cadira de 
rodes o amb alguna diversitat funcional. 

- Comenten que l’Ajuntament ha tret molts bancs de l’espai públic per les queixes del veïnat 
referents al soroll i l’ús que fan les persones indigents, però també es parla de la necessitat 
de llocs de descans i de vida urbana per a cuidar i coresponsabilitzar les cures.  

- Parlant de la vida turística de l’illa, s’ha parlat d’un tema sensible i poc atès, la vida de les 
dones que treballen de nit, i de les necessitats per als treballs que comencen molt d’hora 
o els torns de nit i les dificultats i necessitats en els desplaçaments. 

- L’extensió de l’ús de la bici i de la micromobilitat personal (els patinets) ha crescut 
moltíssim en la ciutat de Palma, però els carrils estan mal dissenyats, envaeixen les 
voreres, no estan ben senyalitzats, creen conflictes, etc. 

- Es va exposar la necessitat de cuidar els usos i cuidar que el turisme no s’instal·li per a 
desarticular la vida del barri. Actualment es fan projectes, com el d’un nou alberg juvenil 
que està ubicat en un edifici rehabilitat, on funcionava un taller i una tenda gran de la Ford. 
L’alberg té una capacitat de 400 llits, dóna a dos carrers, carrer Ricardo Ortega i carrer de 
Son Pontivic i encara no està en funcionament. 

Oportunitats 
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- S’ha de valorar la connectivitat dels Parcs Kreković i Wifi com a corredor verd per a la 
ciutat i per a teixir i acompanyar les activitats quotidianes dels barris de Foners i Nou 
Llevant.   

- De lluny, des dels plànols, la gran zona verda dels Parcs es veu com a una oportunitat de 
connexió entre els barris de Foners i de Nou Llevant. 

- S’ha exposat que al barri hi ha molt poc espai verd i de trobada. Durant la marxa s’ha 
passat per l’encreuament entre el carrer Foners i el carrer Manuel Azaña, on hi ha una 
placeta dura, amb alzines fabuloses, sense cap  banc i que quan plou es fan grans bassals. 
Es va parlar del benefici dels SUDS (sistema urbà drenatge sostenible) per a filtrar els 
contaminants, recarregar els aqüífers, i en definitiva, cuidar la salut i restaurar els vincles 
amb l’aigua i la natura. (Recentment Palma ha patit 12 dies de pluja intensa). 

- Es parla de la necessitat d’equipar els espais públics per a acompanyar les tasques de cura. 
Per exemple de disposar de lavabos públics, d’una font, d’un banc amb braços per a llevar-
se amb facilitat, d’ombres, etc. En aquesta línia es valora el punt per emplenar l’ampolla 
d’aigua desenvolupat per un Projecte Europeu perquè a més,  redueix residus, atén la salut 
i ofereix aquest servei essencial a l’espai públic, també amb un dispositiu per a donar aigua 
als gossos. 

- Els mercats de la ciutat, com el de Pere Garau i el de l’Olivar, tenen lavabos públics i es 
parla de la necessitat d’atendre en bones condicions aquests serveis essencials i perquè 
habitualment no estan dissenyats per a atendre les necessitats de les dones (es formen 
cues, són estrets, etc.), i també per raons saludables, ja que es passa molta estona a l’espai 
públic, les distàncies són llargues i, per exemple, hi ha gent que no vol veure aigua per a 
no haver d’utilitzar aquest servei fora de casa. Hi ha molt pocs lavabos als espais públics i 
es diu que en molts dels que hi ha manca de bona neteja i de manteniment freqüent.  

- La ciutat de Palma s’ha declarat ciutat 30 i el tram del carrer Manuel Azaña on es preveu 
la zona d’equipaments quotidians (també el Palau de Congressos de Palma de Mallorca) 
amb la ubicació d’una estació important de tramvia haurà de treballar-se per a donar 
prioritat a la mobilitat activa a peu i en bicicleta.  

- Darrere de l’edifici de la DGT i entre el carrer Joan Maragall i el carrer del Pere Ventura es 
parla d’un conjunt amb plaça oberta que és un espai privat i que es veu com a continuïtat 
de l’espai públic i es posa en aquest informe perquè ha servit per a reflexionar sobre la 
necessitat de generar noves tipologies que posen en relació l’espai compartit entre els que 
encara anomenem públics i privats.  

- Es valora la compatibilitat de serveis al llarg de la jornada per a diversificar usos i per a 
generar vitalitat i vigilància informal. Per exemple, s’ha parlat de l’espai de formació en 
tecnologies digitals per a joves i del mercat.  

- Es planteja que sigui necessari planificar amb usos diversos per a evitar la 
monofuncionalitat (només residencial) i facilitar les activitats quotidianes. Es parla sobre 
el fet que el PGOU té una fórmula per a prohibir canviar l’ús dels locals comercials per 
habitatge en els eixos comercials. S’ha d’aconseguir l’equilibri amb els carrers interns i 
protegir el comerç local.  

 Dinàmiques quotidianes  

- Els vincles a banda i banda del barri de Foners són importants per a les dinàmiques 
generades per l’ús d’equipaments i serveis. Cap al centre històric, la gent de Foners (Mar) 
reparteix l’alumnat entre l’escola del barri, Alexandre Rosselló i les escoles en la part 
antiga, CEIP Escola Graduada i Sant Agustí, igualment l’institut; i els nous conjunts 
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d’equipaments i serveis en el barri de Nou Llevant generaran nous vincles i noves 
necessitats per a resoldre les mobilitats, entre d’altres. 

 

4.4 Resum de resultats del taller de conclusions i propostes 
transversals als dos barris 

 

Amb l’objectiu de poder identificar actuacions que contribueixin a millorar la vida quotidiana dels dos 
barris, s’ha fet un taller conjunt amb el veïnat de Forners i Nou Llevant. 

Al taller han participat un total de set persones (4 dones i 3 homes) i de les quals 5 eren de Forners i 1 
de Nou Llevant i un altre que es considerava veí dels dos barris (perquè viu a Forners i treballava a Nou 
llevant, a més que el seu fill s’ha comprat un dels pisos nous en aquest barri). La majoria formava part 
d’alguna de les dues associacions de veïnes i veïns (5). Una de les persones participants a més treballa 
a l’Ajuntament en l’Àrea d’habitatge.  

Algunes persones havien participat de les activitats prèvies (Reunió presentació i/o recorregut, però 
també ha participat una veïna nova de Forners) 

Al taller s’han consensuat les següents conclusions com aspectes prioritaris pels barris: 

 

Dificultats 

 

ESPAIS PÚBLICS  

Parc (Kreković i Nou llevant – els dos barris): L’espai es diferencia en dos parcs 

 

- Manca de vida,  dinamització social i espai de trobada (abans hi havia un bar que ara està 

tancat en la part del parc Kreković). En canvi, en el de Nou Llevant hi ha la zona on està el 

Wifi, el pipi-can i la pista de futbol. 

- Percepció d’inseguretat a la zona del Parc de Nou llevant per l’apropiació de l’ús de l’espai 

de la pista (vegeu dificultats en equipaments esportius).  

- Manca d’equipaments dintre del parc com font d’aigua i mobiliari per a promoure 

diversitat d’activitats com exercici (gent gran...), balls... 

- Hi ha lavabos però fora de servei. 

- Manca d’il·luminació i manteniment (materials no apropiats, pluja...). Es fa manteniment 

de la jardineria, però no de la infraestructura (terra, paviments...). 

Parc Albert Camí/Los ceibos/Passeig marítim 

- Espai reivindicat històricament com espai públic lliure i verd, sense noves edificacions per 

l’associació de veïnes i veïns del barri Forners (Ses Veles). 
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- Actualment, el desnivell i el disseny fan que hi hagi dificultats en la connectivitat (amb 

accessibilitat) del barri per l’accés al passeig i al mar, no hi ha passos de vianants per 

creuar.  

- El disseny es considera insegur per manca de visibilitat, il·luminació (per algunes 

persones) 

- Hi ha diferents zones (zona del parc infantil “Poco yo” i zona verda), algunes amb manca 

d’ombra.  

Espais públics i lliures en general 

- Es considera una mancança general al barri de Forners 

 

EQUIPAMENTS  

Esportius: 

- Manca d’espais esportius per al jovent (es fa la reflexió que no tot el jovent fa esport i que 

en general les pistes en la majoria de casos són espais masculinitzats. D’altra banda, 

manquen altres espais per promoure altres tipus d’activitats o esports diversos que en 

general fan les noies).  

- Hi ha possibles espais, però no es fa una bona gestió perquè puguin ser oberts als barris i 

més utilitzats (espais privats com la pista del Patronat arquebisbat, que fa d’espai de 

bancs d’aliments)  

- Hi ha espai al Parc de Nou llevant, on s’ha instal·lat la nova pista de futbol, però hi ha una 

apropiació conflictiva per part de grups (sembla que homes adults joves) que gestionen 

com un “lloguer” il·legal. Això succeeix sobretot durant el cap de setmana i genera 

percepció d’inseguretat. L’associació de veïnes i veïns ho ha intentat resoldre moltes 

vegades, però és un tema de gestió molt complex (no són persones del barri les que fan 

aquesta apropiació, ha vingut la policia, però sempre tornen). Aquesta situació fa que la 

gent jove dels barris no vulguin fer-lo servir. 

Educatius: 

- Les pistes de les escoles i instituts estan desaprofitades per l’ús dels barris. (Moltes 

vegades hi ha gent que entra per les tanques per fer ús de les pistes, i pot ser perillós)  

- Escola Bressol pública, pot ser que siguin insuficients en els dos barris. A Nou llevant hi ha 

dues i ara amb el nou creixement serà insuficient. 

Cultural-social: 

- Només hi ha el Casal de Barri a Foners, que a més a més es comparteix amb la biblioteca. 

- No hi ha equipaments per a gent gran, hi havia un privat al parc de Ses Veles però ha 

tancat. El centre de dia per a gent gran és privat.  
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Equipaments en general: 

- Manca de sòl públic al barri de Forners per tot tipus d’equipament (a més dels esportius, 

culturals, socials, per gent gran, joves...) Hi ha un sol equipament social  

- Manca d’equipaments per la infància i jovent per activitats extraescolars (per les tardes) 

- A l’equipament de GESA hi ha dificultats en la gestió i no té regularitat amb horaris 

d’obertura i tancament.  

- El creixement poblacional al barri de Nou Llevant requerirà nous espais d’equipaments i 

atenció tant pel que fa a la salut, com educació i altres equipaments socials.  

- En els equipaments del Patronat obrer (Arquebisbat) hi ha pistes, però no són d’ús públic 

(les pistes de bàsquet en mal estat s’han tancat per perill i no s’han arreglat i el paddle és 

de pagament). 

 

MOBILITAT 

 

- Manca d’aparcament per la gent veïna i majoria dels carrers ocupats pels cotxes i prioritat 

vehicular (això està relacionat amb la tendència de l’ús del cotxe per gran part de la 

població) 

- Manca de recorreguts quotidians en condicions entre els dos barris, per exemple, prioritat 

de vianants, accessibles, segurs... 

- Hi ha diverses barreres de connectivitat a peu entre els barris, com el carrer Manuel Azaña 

amb 4 carrils i cotxes aparcats (només hi ha 4 encreuaments i s’hi ubiquen equipaments 

comuns entre barris com el centre de salut). Els encreuaments principals estan en els 

carrers més amples com Ricardo Ortega-Caracas, Foners, Pere Galdós.  

- Manca de connectivitat (a peu i en cotxe) al passeig del Mar (Foners i també Nou Llevant), 

pel camí de cintura  

- El barri de Foners pateix les conseqüències de la mala gestió de la mobilitat rodada que hi 

ha a Nou Llevant. A causa de les obres en el carrer Ricardo Ortega, cal entrar al Barri 

Foners amb cotxe per a arribar a Nou Llevant. Per altra banda, hi ha alguns problemes 

també amb la connectivitat vehicular dintre de la trama de carrers de Foners que carrega 

el trànsit del barri (manca de continuïtat de carrers com Joan Alcover). 

- El barri de Nou llevant te una gran deficiència del servei d’autobús a causa de la manca de 

proximitat de les parades des de l'interior del barri i la dificultat de poder arribar als 

diferents serveis de proximitat que es troben fora (altres equipaments, comerç variat...). 

COMERÇ DE PROXIMITAT 

- Al barri de Nou Llevant la manca de comerç per fer la compra diària és una de les principals 

carències. Fet que fa que s’hagin de traslladar fora i moltes vegades fer servir el cotxe 

privat.  

- Hi ha comerços de proximitat, com els forns de pa al barri de la Soledat, que han tancat 

per la proximitat de les grans superfícies (Lidl)  

 

HABITATGE  
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(Nou Llevant) 

- Finques IBAVI, mala construcció i gestió. Manca de manteniment i control. Les dificultats 

econòmiques de les persones que hi viuen ha agreujat la situació.  

- Concentració amb persones amb pocs recursos i dificultats socioeconòmiques (Nou 

Llevant). En el seu origen, 90% de l’habitatge de protecció oficial (segons informació de 

l’associació del barri) 

- Actualment hi ha un canvi de demanda (famílies amb menys recursos cap a famílies amb 

més recursos econòmics) i l’habitatge no dóna resposta a les noves necessitats 

- S’han identificat per part de l’Ajuntament una demanda de gairebé un 50% de noves 

famílies monomarentals, de 2 persones. Abans la demanda d’habitatge social era de 

famílies de classe baixa. Ara, la situació ha canviat i hi ha molta demanda de famílies de 

classe baixa i mitjana, amb nuclis familiars no tradicionals com mares i pares separats. 

Dintre d’aquest grup s’ha identificat concretament  a moltes dones, d’uns 50 anys, amb 

pensions no contributives (treballadores de serveis amb fills i filles a càrrec i problemes de 

salut (fruit de la pròpia situació de vulnerabilitat social de les dones). 

- Els nous habitatges es consideren en molts casos inaccessibles econòmicament, amb 

manca de lloguer social, i que poden generar “gentrificació” al barri i al seu voltant 

(Forners entre altres...)  

- La forma urbana dels habitatges inicials de Polígons amb edificis amb plantes baixes 

sense usos socials ni comercials, (actualment tancades en la majoria dels casos). S’ha 

intentat fer un Pla de plantes baixes per a dinamitzar-ne l’ús, però no ha acabat de 

funcionar a causa que forma part d’una rehabilitació integral, on la gent veïna hauria 

d’assumir els costos (impagaments...)  

- Hi ha manca de solars per habitatge públic per part de l’IBAVI. Conseqüència d’una 

política on no s’ha reservat sòl (durant 16 anys s’ha construït habitatge privat i el 

percentatge d’habitatge social es paga a l’administració en lloc de adquirir sòl per 

construir) 

 

Oportunitats 

 

ESPAIS PÚBLICS 

Parc (Kreković i Nou Llevant – els dos barris): 

- Pulmó verd entre els barris “és un espai fantàstic” Es considera que el disseny del paisatge 

és agradable per la vegetació variada i el disseny no simètric (Angles) que el fa particular 

a altres parcs convencionals. 

- Equipat amb punt d’accés de wifi gratuït, a la part del parc de Nou Llevant. (Es considera 

que això ha permès que algunes persones l’utilitzin per treballar, encara que es considera 

que s’ha donat prioritat a això, de cara al turisme, però no s’ha equipat amb altres 

elements mencionats a les dificultats) 

Altres: 
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- Molts espais lliures que s’estan urbanitzant al barri de Nou llevant que poden ser espais 

de trobada del veïnat. 

 

Parc Albert Camí/Los ceibos/Passeig marítim: 

- Gran espai verd. Possibilitat que sigui un espai més vital amb nous usos per a resoldre la 

manca d’espais al barri de Forners. 

 

EQUIPAMENTS 

- Possibilitat de sòl disponible a Nou Llevant  

- Previsió d’expropiació de solar per equipaments  a Foners  

- Pistes i patis infrautilitzats en les escoles de Nou Llevant que es podrien obrir als barris 

- Casal de les Dones (Foners), espai que funciona bé i que encara es podrien ampliar 

activitats, per exemple culturals, sempre que siguin no mixtes. Hi ha col·laboracions amb 

el Casal de Barri de Foners 

- Auditori de GESA (per a 600 persones aprox.) , espai a potenciar amb una bona gestió com 

escenari cultural de la ciutat. Hi ha una gestió amb l’Ajuntament per poder utilitzar l’espai 

per desenvolupar altres activitats. 

MOBILITAT 

- Oportunitat amb la nova ordenació de fer un canvi de model, afavorint els recorreguts a 

peu. Més amables per les persones i perquè connecti els barris. 

- Aprofitar que hi ha distàncies curtes i recorreguts plans que es poden potenciar la 

connectivitat a peu amb bona accessibilitat reordenant els recorreguts vehiculars per 

afavorir la mobilitat activa. 

- Millora en la connectivitat entre els barris, encreuaments del carrer Manuel Azaña, per 

Carrer Pere Galdós, nou model de mobilitat amb tramvia i carril bici i carrer Ricardo 

Ortega-Caracas  

- Encreuament dels carrers principals dels barris sobre el camí de cintura cap al passeig 

Marítim. (com Joan Alcover i Manuel Azaña a Foners; Puerto Rico i Brotad a Nou Llevant).  

- Canvi de sentit (sentit únic carrer Caracas i Autovia de Llevant) dels carrers d’entrada-

sortida de la ciutat, descongestionarà pas de vehicles dintre del barri de Nou Llevant. 

Entre altres actuacions de pacificació i canvi de model de la mobilitat previstes. 

- Punt d’intercanvi intermodal millorarà la connectivitat del barri de Nou Llevant cap a fora, 

així com de la ciutat de Palma cap al barri.  

 

 

COMERÇ 

- El nous usos terciaris a Nou Llevant poden incloure superfície de comerç quotidià (Encara 

que aquests siguin de grans superfícies i es pugui qüestionar aquest model en detriment 

del comerç de proximitat que fa vida de barri). 



Col·lectiu Punt 6 SCCL · F66707514 
Trafalgar, 48, local 2, 08010 Barcelona 
info@punt6.org - punt6.org - Tel. 623223456 

24 

- Es contempla petit comerç al carrer Brotad (amb l’ordenació d’habitatge social) 

HABITATGE 

- Nou habitatge a nou llevant afavorirà la barreja social (s’ha de tenir en compte l’accés a 

l’habitatge atenent a les particularitats i necessitats socials del barri).  

- Habitatge de protecció oficial (200 al carrer Caracas i 100 al carrer Brotad. És on 

actualment l’IBAVI té solars disponibles.  

- Fer habitatge social sense concentrar-lo, amb l’objectiu d’evitar la segregació residencial 

per zones o per barris (com es considera que va succeir amb Nou Llevant en els seus 

orígens)  

- Estudiar fórmules per tal d’evitar que els nous habitatges a Nou Llevant generin 

gentrificació als barris veïns com Foners i altres barris adjacents. Hi ha un mercat de 

lloguer encara accessible que corre risc i que podrà expulsar gent dels barris. Aquest 

efecte ja ha passat amb el centre històric. Ja està passant en els habitatges de GESA en 

Nou Llevant amb els lloguers que han pujat.  

- Hi ha previsió d’un solar (Ciutat de Querétaro) on hi ha prevista una cessió d’ús per una 

empresa que faci 70 habitatges cooperatius. Però no és un model molt estès.  

NOUS USOS 

- Els nous usos que s’instal·laran al barri de Nou Llevant, com per exemple la universitat, 

són una oportunitat de generar diversitat al barri i obrir-lo a la ciutat. 

- Desenvolupar noves oportunitats laborals com la formació en nàutica, aprofitant la 

proximitat amb el port. 
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5. RECOMANACIONS PER INCORPORAR AL PGOU DE PALMA 
(AL·LEGACIONS)  

Les recomanacions que trobareu poden excedir el marc d’actuació propi del PGOU, però entenem que 
l’urbanisme s’ha de llegir i treballar de manera interescalar i de forma transversal. En aquest sentit, el 
PGOU, com a instrument del planejament i principal de l’urbanisme municipal, hauria de poder 
vincular les actuacions des d’aquesta escala cap a les del seu desplegament, siguin plans i projectes 
derivats o altres polítiques públiques municipals. 

Una vegada llegit el PGOU de Palma en el seu document d’aprovació inicial ( memòria social, memòria 
de participació, resum memòria, ordenació detallada), en el que afecta sobretot als dos barris 
analitzats de Foners i Nou Llevant, creiem que tant en el seu diagnòstic com en les seves estratègies, 
el PGOU està alineat amb la perspectiva de l’urbanisme feminista.  

Dintre de les 5 estratègies, destaquem les següents (presentació PGOU novembre 2021): 

 

2_Humanització de la ciutat i mobilitat sostenible 

 La ciutat dels 15 minuts  

 Mobilitat a escala humana: eixos cívics i superilles  

 Increment i racionalització del transport públic  

 Reconversió de la via de cintura i nusos del canvi 

3_Palma, ciutat de barris i pobles. Una ciutat per a la gent 

 

 CIUTAT POLICÈNTRICA I MESCLA D’USOS: els centres de referència dels barris i pobles  

 HABITATGE DIGNE: garantir drets bàsics d’accés a l’habitatge. Regeneració de barris. 13. 

CIUTAT DE LES CURES: urbanisme inclusiu i feminista  

 CIUTAT ESTIMADA: protecció del patrimoni barris i paisatge urbà. Ampliació catàleg 

d’elements protegits. 

 

El seu informe d’impactes en funció dels gèneres contingut en la memòria social és explícit en molts 
d’aquests aspectes.  

Es reconeix aquest esforç que s'ha fet per part de l'Ajuntament, però caldrà veure com s'apliquen 
aquestes estratègies al nivell de l'ordenació detallada. En aquest sentit, cal ser conseqüents perquè 
realment puguem dir que la Ciutat de Palma ha millorat la vida quotidiana de les persones des de 
l'urbanisme feminista. 

Per això, s'ha analitzat l'ordenació detallada (POT) proposada en els àmbits dels dos barris de Foners 
i Llevant.  

En general, podem dir que les actuacions del PGOU específiques dels barris de Nou Llevant i Foners 
contribueixen a millorar les problemàtiques principals d’aquests barris. Però, alhora, cal veure com 
algunes de les actuacions a escala de ciutat i més estructurals també afavoreixen a ambdós barris. 

 
Així, la voluntat d’aquestes recomanacions és contribuir en la coherència del PGOU, de manera que 
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les seves actuacions siguin conseqüents i coherents amb l’urbanisme feminista, i ajudin a concretar 
les actuacions als barris de Foners i Nou llevant millorant la qualitat de la vida quotidiana del seu 
veïnat.  

Les recomanacions es presenten com Al·legacions al PGOU, amb l’objectiu que l'Ajuntament de 
Palma doni resposta les entitats d’AAVV de Foners i Nou Llevant ja sigui, amb informació més 
detallada o, justificant el compliment o no de la recomanació. 

Les recomanacions s’han ordenat per àmbits temàtics d’actuació i segons si són generals als dos barris 
(Foners i Nou Llevant) o concretes per el barri. 

 

Pel barri de Foners, l'entitat veïnal Ses Veles identifica com prioritari que el PGOU pugui resoldre: 

 
- Mantenir com zona verda al Parc del litoral (desestimar la construcció de nous edificis per 
equipaments públics en aquesta zona). 

- Protegir el patrimoni material e immaterial del barri (Història Industrial, protecció de l'Arc) 

 
Pel barri de Nou Llevant, l'entitat veïnal identifica com prioritari que el PGOU pugui resoldre: 
La connexió del barri amb l'entorn (actuació transversal de soterrament autopista - camí de cintura. 
- La dotació de nous equipaments de barri (socials, esportius, per gent jove i gent gran i la millora del 
centre de salut) 

- La dotació de comerç de proximitat al barri (farmàcia, forn de pa, merceria...) 

 

 

 

Imatge Visor PGOU (gener 2022): Sector Barris de Foners i Nou Llevant 
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5.1 MOBILITAT QUOTIDIANA I CONNECTIVITAT ENTRE ELS 
BARRIS 

 

5.1.1 GENERAL 

Hi ha diverses actuacions que es plantegen per a la millora d’una mobilitat sostenible i activa, que 
promou el transport públic (tramvia, bus, intercanviador) i afavoreix els recorreguts peatonals i 
ciclistes, que afecten als dos barris i milloren la seva connectivitat: 

- Eixos transversals: Pere Galdós - Avinguda Mèxic i Ricardo Ortega-Caracas 

- Camí de cintura 

Recomanacions 

GM1_Canvi de model en el carrer Manuel Azaña:  

Millorar la connectivitat entre Nou Llevant i Foners ha de ser un dels objectius principals de les 
actuacions. L’actual avinguda Manuel Azaña representa un límit i una divisió de la vida quotidiana 
entre els dos barris. Per això, cal una actuació radical en el model d’aquest carrer prioritzant la 
mobilitat activa, reduint les distancies de creuament i fent que els recorreguts siguin accessibles. Tot 
això, prioritzant els desplaçaments a peu i en bicicleta cap als equipaments (existents i nous) i altres 
espais públics, comerç de proximitat, etc. S’han de poder millorar la major quantitat d’encreuaments 
a més dels eixos transversals principals (Pere Galdós-Mèxic i Ricardo Ortega-Caracas)  

GM2_ Encreuament dels carrers principals dels barris sobre el camí de cintura cap al passeig 

Marítim i foment de la mobilitat activa 

Dintre d’aquesta intervenció estructural de ciutat cal garantir els creuaments dels carrers principals 

dels barris com són: Joan Alcover i Manuel Azaña a Foners; Puerto Rico i Brotad a Nou Llevant.  

Dintre de les actuacions del camí de cintura, es pot promoure la mobilitat ciclista, ajudant a vincular 

els barris entre ells i amb la resta de la ciutat. 

GM3_Recorreguts pròxims, segurs i accessibles a les parades del nou tramvia, bus i 

intercanviador  

La intervenció estructural amb la incorporació del tramvia a l’intercanviador a la zona de Llevant 

afavoreix l’entrada al centre de la ciutat, però cal tenir en compte les necessitats particulars en el seu 

pas pels barris de Nou Llevant i Forners. És important assegurar recorreguts segurs i accessibles a les 

parades de transport públic, i també a l’intercanviador en el cas de Nou Llevant, des de la resta de la 

xarxa quotidiana del barri, de manera que faciliti l’accés als equipaments, espais públics i comerços 

de proximitat. 

GM4_Cuidar la vida dels barris en el pas dels eixos transversals 

Dintre de les actuacions dels eixos transversals que travessen els dos barris, es replantegen els 

sentits de circulació d’un sentit (entrada o sortida) al carrer Barranquilla-Caracas  i Mèxic. Si bé 

aquesta actuació busca reduir el trànsit motoritzat en el sentit de sortida, cal cuidar que el trànsit no 

s’incrementi més, generant zones d’alta emissió de CO2 dintre dels barris o produint barreres 

causades per l’increment del pas de vehicles motoritzats pels barris. Cal assegurar els encreuaments 

de vianants necessaris per no interferir en la connectivitat interna dels propis barris.  
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5.1.2 FONERS 

Actualment s’estan desenvolupant actuacions de pacificació del trànsit en alguns carrers del barri com 
Carrers Foners i Pérez Galdós.    

 

Recomanacions 

 

FM1_Xarxa quotidiana amb prioritat de vianants als carrers interiors del barri 

A més de les actuacions de pacificació del trànsit motoritzat als eixos principals, cal millorar tota la 
xarxa de carrers interiors, amb l’objectiu d’afavorir l’accessibilitat universal i la mobilitat de les cures. 
La densitat del barri, tant pel que fa a l’habitatge com a les activitats a les plantes baixes i al fet de 
tenir carrers molt estrets, requereix la priorització de la mobilitat activa en tot el barri, prioritzant així 
els recorreguts quotidians a peu i en bicicleta cap als equipaments, espais públics, parades de 
transport i comerços de proximitat. 

 

5.1.3 NOU LLEVANT 

Les actuacions estructurals amb els eixos transversals afecten principalment al barri de Nou Llevant 
com a punt d’entrada a la ciutat.  

Recomanacions 

 

NM1_Disseny de les seccions dels eixos transversals, tenint en compte l’escala de barri i els 

recorreguts segurs i accessibles. 

La trama urbana del barri de Nou Llevant es caracteritza per carrers de molta amplada, generant en 

alguns casos grans voreres, contràriament al que passa a Foners. Si bé en general es valora 

positivament que les voreres siguin amples des d’un punt de vista de l’accessibilitat, l’excés 

d’amplada, combinat amb la tipologia edificatòria i el model de trama urbana, pot generar carrers 

que dificultin la proximitat, l’autonomia i la vitalitat urbana. Cal resoldre a través del disseny de les 

seccions dels carrers la qualitat dels espais públics, sobretot dels eixos principals (bancs, ombres, 

materials agradables). Caldrà també intervenir en el tipus de planta baixa perquè pugui contribuir a 

la vitalitat (vida al carrer) i la percepció de seguretat (obertes, transparents, amb usos socials...) 
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5.2 EQUIPAMENTS QUE DONIN SUPORT A LES CURES I A LES 
DIFERENTS PERSONES 

5.2.1 GENERAL 

El PGOU preveu diverses actuacions per la dotació d’equipaments de barri i de ciutat.  Hi ha una gran 
diferència entre els dos barris en aquest sentit que requereix atendre a les particularitats en cada cas 
(actualment es preveuen 0,80 m2/habitatge a Foners i 22,94 m2/habitatge a Nou Llevant. A la diagnosi 
del PGOU s’ha identificat dèficit d’equipaments de tipus assistencial, social, cultural i esportiu en 
ambdós barris. Però  més enllà d’aconseguir nou sòl per equipaments, s’identifiquen equipaments 
existents que podrien aprofitar-se més en funció de les necessitats de cada barri. Per tant, es tractaria 
de maximitzar l’ús dels actuals i complementar amb nous espais atenent a les necessitats diverses de 
les persones veïnes (principalment espais i serveis per a la gent gran i joves, segon les entitats).   

 

Recomanacions 

 

GE1_Potenciar i flexibilitzar l’ús dels patis i pistes de les escoles per l’ús esportiu de forma 
coeducativa 

En els dos barris, però sobretot a Nou Llevant, existeixen equipaments educatius que disposen de 
patis i pistes esportives que podrien obrir-se per a l’ús veïnal. Actualment, les entitats consideren que 
no es facilita la disponibilitat d'alguns d'aquests espais, ja que no es poden utilitzar de forma 
autònoma per part d'aquestes. Es troba un dèficit important d’aquest tipus d’equipaments, sobretot 
per la gent jove, però a la memòria social s’identifica també la baixa participació de les dones en 
activitats d’aquest tipus. Cal promoure i garantir als barris espais que permetin les activitats esportives 
atenent a la diversitat de gèneres i funcionals, promovent l’ús equitatiu i no masculinitzat. Això s’haurà 
de revisar també amb l’ús que fan les escoles i instituts  dels seus patis, garantint que puguin ser també 
espais coeducatius que no perpetuen els rols de gènere. 

GE2_Potenciar l’espai de l’Auditori de GESA  per als barris 

Es considera un espai referent dels barris i espai cultural de la ciutat. Es proposa millorar la gestió des 

de l’Ajuntament per poder disposar del seu ús per activitats socials i culturals que interessin als 

barris.   

 

5.2.2 FONERS  

El PGOU considera que el barri de Foners és un dels que presenta més dèficits d’usos dotacionals. En 

les actuacions té previst l’adquisició de solars per equipaments que dupliquen la superfície actual 

(1,67 m2/habitatge). S’han identificat (informació visor PGOU): 

- 3 expropiacions d’ús global dotacional (2 al carrer Ankeman i 1 al carrer Motta). 

Equipament multifuncional amb destinació preferent per a allotjament dotacional. 

- 1 expropiació d’ús global dotacional (Perez Galdos) – ús multifuncional 

- 1 compensació d’ús global residencial (ARU-Foners – ús global residencial), però que 

inclou un ús d’espai públic i equipament comunitari. 
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D’altra banda, hi ha l’actuació al parc del Passeig Marítim que fa de límit del barri cap al camí de 

cintura. Tota aquesta zona forma part d’una reivindicació veïnal que demana que sigui un espai verd 

que connecti i obri el barri cap al mar.  El PGOU preveu en aquesta zona mantenir l’edifici de GESA 

existent (actualment protegit) i construir tres de nous aïllats, seguint la lògica de front marítim cap al 

llevant (de fet aquesta zona es troba dintre de la mateixa unitat funcional 06 de Nou Llevant i la 

Soledat i no de Foners, per tant, no computa en el PGOU com a percentatge d’increment 

d’equipaments per al barri, en la pàg. 179 de la memòria social).  

- Façana marítima d’ús global terciari que inclou la zona del parc de litoral de Foners amb 

3 edificis nous per equipaments (Multifuncional de barri, Sociocultural, assistencial, 

sanitari, docent), i la rehabilitació de l’edifici de GESA (catalogat). 

 

Recomanacions 

FE1_Prioritzar en els nous solars els equipaments socials que donin suport a la vida de barri i a 

les cures 

Les necessitats del barri de Foners que s’han prioritzat són de tipus social i, per diverses necessitats, 

atenen sobretot a les persones grans i joves. Encara que les necessitats s’han de poder treballar de 

forma participada amb els grups en concret s’han identificat a priori algunes mancances a resoldre. 

Pel jovent les mancances fan referència als espais esportius, però també cal identificar altres 

necessitats que donin resposta a la diversitat de gèneres i interessos, no només aquelles 

relacionades amb l’esport (ni tampoc només amb el futbol o el bàsquet), sinó també cal potenciar 

espais per activitats extraescolars relacionades amb temàtiques diverses (artístiques, culturals, 

altres activitats físiques...). 

Calen equipaments que tinguin en compte les cures de la gent gran i la infància. Per la gent gran cal 

un centre de dia públic, ja que el que hi ha és privat. Per a les criatures i les famílies, escola bressol 

pública i espais per activitats a les tardes i extraescolars. 

També disposar d’altres espais per l’autogestió d’activitats comunitàries. Tot això s’ha d’aprofundir i 

treballar conjuntament amb la gent veïna del barri.  

Ca tenir en compte com prioritari aquests necessitats també als solars on l’ús preferent és 

“allotjament dotacional” (habitatge de lloguer dirigit a grups amb necessitats concretes com gent 

gran, joves, entre altres) i garantir que s’inclouen usos d’equipaments comunitaris dintre dels seus 

programes. 

 

FE2_ Fer un estudi previ per justificar la necessitat de construir nous edificis d'equipaments al 

Parc del Litoral (Façana marítima) 

 

Atendre la reivindicació històrica de l'entitat veïnal del barri (Ses Veles) de mantenir el màxim 

possible de zona verda l'actual Parc del Litoral. La necessitat de complir amb els estàndards 

urbanístics (m2/habitatge) per equipaments públics al barri s'ha de justificar amb programes 
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concrets (dirigits a satisfer les necessitats del barri) i veure altres possibilitats abans de construir de 

nous en aquesta zona. Incloure l'edifici actual de GESA en l'estudi d'edificis possibles a rehabilitar 

com equipament de Barri, abans de construir de nous. 

 

FE3_Equipaments del Parc del Litoral (Façana marítima) per satisfer les necessitats del barri  

En el cas que l’estudi detallat d’equipaments per al barri (recomanació anterior) doni com resultat la 

necessitat de construir en aquesta zona, s'haurà de garantir que el seu us serà d'equipaments de 

barri (esportius, socials, educatius) i que no es podrà canviar el seu ús. Per altra banda, en la 

construcció d'aquests edificis, fer un disseny que prioritzi la zona verda lliure, la relació i el pas des 

del barri cap al mar, i les vistes sense obstruir amb edificis molt grans i de grans alçades. En el seu 

disseny i el del seu entorn, tenir en compte l'accessibilitat i la percepció de seguretat des d'una 

perspectiva de gènere dels espais a totes hores (recorreguts, accessos i materials per a la diversitat 

funcional; espais il·luminats, senyalitzats, amb vida i visibilitat).  

 

FE4_Donar visibilitat i més activitats al Casal de les Dones (Foners) 

Es considera un espai que funciona bé i on encara es podrien ampliar activitats, per exemple 

culturals, sempre que siguin no mixtes. A més de ser un espai de suport i recursos per a les dones, és 

un espai d’oportunitat, per visibilitzar la seva història en conjunt amb altres iniciatives del barri com, 

per exemple, les actuals col·laboracions amb el casal de barri de Foners.  

 

5.2.3 NOU LLEVANT 

La gran transformació que viu actualment el barri de Nou Llevant, amb la construcció de nous 
habitatges i l’arribada imminent de noves famílies, requereix que els equipaments estiguin mesurats 
amb aquesta nova demanda. D’altra banda, hi ha sòl disponible al barri que forma part del Districte 
d’Innovació. (sembla que es preveuen equipaments d’ús universitari d’escala de ciutat, com l’actual 
Caixa de Música i el Centre Nadal, però cal confirmar aquest ús universitari perquè al Visor del POD 
no queda clar).  

Encara que a la informació resum del barri es diu que és un dels barris on el sòl d’equipaments més 
creix (25,21% de creixement respecte a la situació de partida, segons la memòria social, pàg. 17), si 
analitzem la unitat funcional 06 on es troba Nou Llevant conjuntament amb la Soledat, veiem que 
s’ha inclòs tota la zona de la façana Marítima, on hi ha el parc davant del barri de Foners, i per tant, els 
3 nous edificis d’equipaments es computen en aquesta zona. A més, l’augment d’habitatge fa que la 
relació entre equipaments i habitatge sigui menor (14,87 m2/habitatge) respecte a la situació actual. 

Dintre del mateix barri s'han identificat alguns solars per nous equipaments per us multifuncional de 

barri que podrien complementar els actuals: 

 

- Sistemas_SLEQ_72-04-P_Carrer Lluis Salom_ públic_Equipament multifuncional de barri 

- Sistemas_SLEQ_72-20-P_Carrer Caracas_ Equipament funcional de barri 
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Però altres responen més al districte d'Innovació com: 

- Sistemas_SLEQ_72-09-P_Carrers Callao i Brotad (Parcel·la Diari Mallorca)_Centre Digital 

- D/71‐05 LLAVANERES – Diversos usos entre els quals "destinació a equipament públic (en complex 

immobiliari) d'economia social per a enfortir la iniciativa del Districte d'Innovació". 

 

Recomanacions: 

NE1_Garantir que els equipaments previstos responen a les necessitats actuals i futures del barri 

Encara que hi ha previsió de nou sol per equipaments de barri, no queda clar que aquests puguin cobrir 

el creixement poblacional al barri de Nou Llevant, que requerirà nous espais d’equipaments i atenció 

tant pel que fa a la salut, com a l’educació i altres equipaments socials (joves i gent gran, entre altres). 

Els equipaments actuals són edificacions de l’inici del barri i requereixen millores (casal de barri, centre 

de salut, equipaments educatius...). Cal una mirada integral dels equipaments existents, i amb 

projecció de futur, per identificar les necessitats específiques que es puguin complementar amb el nou 

PGOU. El creixement del barri ha d’anar acompanyat de nous equipaments quotidians i en benefici 

també de la població actual.  

 

5.3 ESPAIS PÙBLICS PER A LA CONVIVÈNCIA I SALUDABLES 

5.3.1 GENERAL 

En aquest àmbit, també hi ha una gran diferència entre els dos barris que requereix atendre a les 
particularitats en cada cas. Per una banda, Foners forma part dels barris amb més densitat de la ciutat 
(>100 habitatges/hectàrea), amb una trama d’eixample amb carrers estrets. Mentre que Nou Llevant, 
degut al seu origen de trama com a polígon residencial, és un dels menys densos. Aquesta diferència 
es reflecteix en les zones verdes disponibles a cada barri (actualment 1,38 m2/habitatge en Foners i 
27,63 m2/habitatge en Nou Llevant). Cal tenir en compte que, igual que en els equipaments, la zona 
de la Façana marítima no es considera dintre de la unitat funcional del barri de Foners, sinó de Nou 
Llevant, de la mateixa manera que tota la zona verda actual del Parc Nou Llevant i Kreković , que es 
comparteix entre els dos barris (no es veu actuació en aquest parc més enllà del encreuament del 
carrer Caracas). 

Recomanacions 

GEP1_Incorporar el Parc del passeig Marítim com espai verd del barri de Foners en lloc de Nou 
Llevant 

Analitzar la unitat funcional del barri de Foners atenent la relació que hi ha entre aquesta zona i el 
barri. Actualment i formalment, es veu un tractament com a façana marítima de la ciutat, i no com 
espai verd del barri. Cal incorporar aquesta mirada de barri perquè l’espai dóna resposta a les 
necessitats particulars de les persones veïnes que viuen en la seva proximitat, resolent aspectes de 
cures, accessibilitat i percepció de seguretat així com complementat alguns dèficits identificats com, 
per exemple, espais saludables per l’activitat física.  
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GEP2_Repensar el disseny actual del Parc de Nou Llevant – Kreković i el seu entorn com espai de 
convivència per i entre els barris 

És un espai que es valora molt com pulmó verd així com alguns dels seus elements (vegetació, punt 

d’accés wifi i pista de futbol, encara que hi hagi conflictes per la seva apropiació). Cal incorporar a la 

mirada del PGOU a l’ordenació d’aquest parc perquè sigui un espai de convivència i connexió entre la 

gent veïna dels dos barris. Actualment, hi ha diversos conflictes d’ús i percepció d’inseguretat causats 

en part també pel disseny i distribució de l’espai, que és poc vital. És un espai amb tanques a tot el seu 

perímetre i això no permet que es pugui creuar per diversos llocs, no hi ha usos que contribueixen amb 

la vigilància informal, com un bar o algun altre ús itinerant o permanent, entre altres aspectes que cal 

aprofundir i trobar solució, ja que no es pot comptabilitzar tota aquesta zona com verda quan no 

tothom se sent segura d’utilitzar-la. Es troben a faltar, per exemple, elements dintre del parc com 

fonts d’aigua i mobiliari per a promoure diversitat d’activitats com exercici (gent gran...), balls i accés 

a lavabos públics (actualment fora de servei). La gran barrera que representa el carrer Manuel Azaña 

s’ha d’incloure en la proposta de revisió de l’ordenació i disseny d’aquests parcs, així com els 

encreuaments dels carrers transversals peatonals per afavorir els recorreguts quotidians entre els dos 

barris. 

 

5.3.2 FONERS 

Als espais públics de Foners, el PGOU preveu un increment bastant baix respecte a la situació actual 
(1,43 m2/habitatge, solament 0,05 m2 més que la situació actual). Cal tenir en compte, que igual que 
en els equipaments, la zona de la Façana marítima, no es considera dintre de la unitat funcional del 
barri de Foners, sinó de Nou Llevant. 

Recomanacions 

FEP1_Generar espais de trobada als carrers del barri, accessibles i saludables 

A més de millorar els eixos principals del barri, cal guanyar espai peatonal i d’estada als diferents 
carrers del barri, amb l’objectiu d’incrementar els espais de relació al barri, oberts i verds. Això es pot 
aconseguir, en part, amb una ordenació en la secció dels carrers, on les voreres es puguin ampliar en 
les cantonades i als espais davant dels equipaments, per exemple, i que siguin prou amples per equipar 
com a mínim amb bancs, arbres, papereres i fonts d’aigua, i que siguin accessibles. 

FEP2_Equipar l’espai públic de la façana marítima per l’ús del barri  

Com s’ha comentat, aquesta zona és una reivindicació necessària del barri i, per això, la seva solució 
ha de passar per equipar amb espais que permetin la cura, l’esbarjo i les activitats saludables per la 
gent d’aquest barri. Per això, s’ha de vincular amb recorreguts accessibles i segurs que connectin amb 
la resta de la xarxa quotidiana del barri (equipaments, comerços de proximitat, altres espais de relació, 
recorreguts ciclistes i parades de transport públic).  

 

5.3.3 NOU LLEVANT 

Als espais públics de Nou Llevant es redueix la relació per m2/habitatge a causa de l’increment 
d’aquest últim (amb el nou escenari la relació quedaria de 18,81 m2/habitatge). Però, hem de tenir en 
compte que igual que en els equipaments, la zona de la Façana marítima davant del barri de Foners, 
es considera dintre de la unitat funcional on es troba el barri de Nou Llevant amb la Soledat.  
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En l’ordenació actual es considera que hi ha suficient espai lliure entre voreres molt amples en els eixos 
principals (Mèxic i Caracas) i els dos grans espais verds existents (Parc Nou Llevant- Kreković i la zona 
recentment equipada del Torrent de na Bàrbara i entorn del parc del Son Pedrals i Can Palau). Però, 
per altra banda, no existeix una bona relació d’espai obert i verd que connecti amb el mar. Per això, hi 
ha el projecte transversal del camí de cintura que anirà soterrat i s’entén que millorarà aquesta relació.  

Finalment, Nou Llevant té la particularitat de tenir conjunts d’habitatge en illa tancada que disposen 
del seu propi espais d’ús públic a l’interior de la parcel·la i això competeix i treu vitalitat a l’ús dels 
espais públics del barri. 

 

Recomanacions 

 

NEP1_Millorar la proximitat i les qualitats dels espais de relació a les voreres i els entorns als 

equipaments 

L’ordenació pròpia d’aquest barri necessita una revisió, ja que fa que en molts casos la gran 

disponibilitat d’espai vagi en detriment de les seves qualitats i de promoure la vida al carrer. Cal 

revisar la secció i el disseny dels carrers més amples (Caracas, Mèxic...) per aconseguir espais més 

acollidors i agradables, però també accessibles i segurs (amb bancs, il·luminació, senyalització...) en 

tota la xarxa quotidiana, però principalment als entorns dels equipaments existents com els 

educatius. Hi ha alguns espais envaïts pels vehicles motoritzats, com l’accés al casal del barri.  

NEP2_Generar vida al carrer i dissenyar els nous espais per afavorir  la socialització del veïnat. 

A les noves zones del barri, cal que els espais de relació puguin afavorir la convivència entre el veïnat 

existent i les noves persones i famílies. Per això, han de ser espais amb vitalitat, segurs i accessibles. 

En això intervenen, a més del disseny propi dels espais, les qualitats dels edificis que l’envolten. Cal 

evitar plantes baixes que no donin vida al carrer com murs cecs, sense portes o finestres a les 

voreres, entrades exclusives per a vehicles.   
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5.4 HABITAGE PER A LA DIVERSITAT SOCIAL 

 

5.4.1 GENERAL 

Novament en aquest àmbit trobem una gran diferència entre els dos barris en relació als seus orígens 
i trama urbana, que dóna com resultat tipologies d’habitatges i densitats diferents, entre altres. Però 
també trobem aspectes comuns si ho mirem a partir de les necessitats de les persones veïnes, com és 
la dificultat de l’accés a l’habitatge a causa de l’augment, cada vegada més pronunciat, dels preus, en 
part per la pressió turística del centre històric. Aquesta pressió s’ha començat a notar al barri de 
Foners. L’ increment de l’oferta d’habitatge de qualitat en la zona de Nou Llevant, amb preus de 
mitjans a alts, representa un risc d’agreujar aquesta pressió dintre del barris, fins al punt de poder 
derivar en una possible situació de gentrificació. Per altra banda, per al barri de Nou Llevant és un 
aspecte positiu el fet de poder introduir diversitat social en un barri on en el seu origen el 90% eren 
habitatges de protecció oficial.  

 

Recomanacions 

GH1_Garantir l’accés a l’habitatge digne als barris, donant respostes a les diverses necessitats  

Cal prendre mesures per evitar l’efecte pervers del mercat lliure de l’habitatge, ja que pot anar en 
detriment de l’accés a l’habitatge de les persones que actualment són veïnes dels dos barris. El fet 
d’introduir diversitat social en els nous habitatges de la zona és positiu sempre que això integri la 
diversitat social actual, donant resposta a la demanda existent.   

S’han identificat necessitats d’habitatge per a famílies monomarentals com una realitat molt present 
en la ciutat, i també en aquests dos barris. Aquesta hauria de ser una de les principals necessitats a 
cobrir. Per altra banda, l’accés a l’habitatge de la gent jove i el fet de resoldre la situació de les persones 
grans que viuen soles en habitatges no accessibles, podrien ser altres de les demandes presents a 
resoldre. 
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5.4.2 FONERS 

El PGOU ha identificat a barri de Foners com un barri vulnerable tenint en compte la intervenció 
directa de serveis socials (1 de cada 4 persones han requerit dels serveis socials segons la memòria 

social del PGOU). Per altra banda, és un barri amb alta densitat d’habitants (entre 300 i 400 habitants 

per hectàrea), fet que produeix una vulnerabilitat altament concentrada. L’accés a l’habitatge en 

aquest context és un tema necessari de plantejar com prioritari per la gent del barri. 

El PGOU preveu pel barri de Foners un creixement baix de nous habitatges (230 unitats). Per altra 

banda, s’han plantejat als nous solars per equipaments, l’ús “multifuncional amb destinació preferent 
per a allotjament dotacional”. ( habitatge temporal per a  gent jove, gent gran i altres situacions de 
vulnerabilitat social) 

Recomanacions 

FH1_Habitatge dotacional tenint en compte la diversitat de necessitats actuals i futures. 

L’habitatge dotacional hauria de contribuir a reduir les vulnerabilitats socials identificades al barri. Per 
això cal un estudi en profunditat d’aquestes tenint en compte la situació actual, però també la nova 
que es generarà amb el gran creixement de nou habitatge a Nou Llevant i la possible pressió sobre els 
preus dels mateixos als barris veïns. Dintre dels grups de persones amb necessitats específiques, 
trobem la situació de les dones grans i dependents que viuen soles, les que són família monomarental,  
les que han viscut violència masclista a la seva llar i les que pateixen problemes de salut, entre altres, 
com a resultat de les desigualtats i violències viscudes per diversos motius del context patriarcal com 
la feminització de la pobresa.  

FH2_Compensar la superfície destinada als usos d’allotjament dotacional incrementant la 
superfície d’equipaments de barri  

Si bé es considera necessari utilitzar sòl disponible per l’allotjament dotacional, aquest no hauria de 
reduir l’increment necessari de sòl destinat a equipaments comunitaris multifuncionals al barri. Cal 
analitzar el sòl disponible en el seu conjunt i estudiar la possibilitat d’ampliar-lo (vegeu en l’apartat 
d’equipaments, la recomanació peels edificis destinats a equipaments en el parc de la Façana 
marítima de Foners). 

 

5.4.3 NOU LLEVANT 

El PGOU ha identificat el barri de Nou Llevant com un dels barris vulnerable segon les rendes més 
baixes, tant personals (7.830€/any) com familiars (entre 22.000 i 24.000 € /any). 

Per això, l’accés a l’habitatge en aquest context és un tema necessari de plantejar com a prioritari 
també per aquest barri. 

El PGOU preveu pel barri de Nou Llevant un creixement molt elevat de nous habitatges (3.161 unitats, 
on s’inclouen els habitatges dels solars actuals pendents de materialitzar). Per altra banda, es 
preveuen 200 habitatges de protecció oficial (Carrer Caracas) i uns altres 100 al costat del Barri de la 
Soledat (carrer Brotad). 
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Recomanacions  

 

NH1_Nous habitatges per afavorir la barreja social però atenent les particularitats i necessitats 

socials del barri i evitant la gentrificació. 

Els nous habitatges de protecció oficial podran resoldre una petita part de les necessitats del barri, 
però caldrà prendre altres mesures que acompanyen el gran creixement residencial que tindrà el barri, 
tenint en compte els nous usos del Districte d’innovació i els efectes de tot plegat en els preus dels 
habitatges actuals i nous. A les noves promocions privades, garantir un percentatge d’habitatge 
protegit amb preus de lloguers accessibles per a famílies vulnerables del barri de Nou Llevant i dels 
barris de l’entorn. 

 

NH2_Habitatge de protecció oficial que no generi segregació dintre del barri 

Encara que es considera positiva la construcció d’habitatge de protecció oficial (Carrer Caracas i 
Brotad) es vol evitar la segregació social dintre del barri per les desigualtats en la renda. Per això és 
necessari també generar nous habitatges de protecció a les noves promociones privades per garantir 
la distribució i mixtura social a tot el barri.  

 

NH3_Trobar altres formes de tinença de l’habitatge per afavorir el seu accés assequible 

Entre l’habitatge de promoció privat de mercat lliure i els habitatges de protecció oficial, cal trobar 
altres formes de tinença de l’habitatge que facilitin també l’accés a famílies amb rendes baixes i 
mitjanes. Cal explorar fórmules com l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, entre altres, que pot 
contribuir, a més, a augmentar el patrimoni d’habitatge públic.  

 

NH4_Disseny de les plantes baixes dels habitatges amb Equipaments públics o altres usos 
comunitaris 

Nou Llevant té una problemàtica intrínseca amb la ordenació d’illes d’habitatges amb plantes baixes 
lliures, que a causa de la percepció d’inseguretat que provoquen, s’han envoltat amb reixes, tancant 
l’accés des del carrer. Les noves edificacions d’habitatge s’estan construint també amb plantes baixes 
tancades al carrer, en molts casos creant murs cecs. Tota aquesta situació es repeteix en moltes de les 
illes generant un teixit gairebé exclusiu residencial i en una ordenació que no afavoreix la vida al carrer 
ni la percepció de seguretat. Per això, cal poder incidir en les noves construccions per que les plantes 
baixes siguin espais d’ús comunitari (del propi edifici o del barri), o que puguin allotjar altres usos com 
comerç de proximitat, oficines o altres espais compatibles. Aquests usos han de tenir façanes obertes 
al carrer, amb finestres i accessos amb visibilitat i sense generar racons. S’ha de generar més d’una 
entrada per illa, per no generar grans recorreguts sense trobar gent al carrer, així com evitar que hi 
hagi moltes entrades de garatge en una mateixa vorera sense altres usos que li donin vida. El disseny 
de l’entorn també ha de contribuir amb la il·luminació eficient i sense obstacles que impedeixin les 
visuals.  
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5.5 MODEL URBÀ QUE DONI RESPOSTA A LES NECESSITATS 
QUOTIDIANES 

5.5.1 GENERAL 

El model urbà dels barris és bastant diferent en relació amb la vida quotidiana. Podríem dir que els dos 
barris es complementen en les seves possibilitats actuals i futures. Per això cal millorar les relacions 
físiques dels barris, amb l’objectiu d’afavorir la connectivitat, complementarietat i també afavorir la 
convivència. Actualment, ja s’han iniciat actuacions en aquest sentit a nivell de mobilitat. Per altra 
banda, degut a aquestes particularitats, el model urbà que promou el PGOU per aquests barris haurà 
de potenciar les seves oportunitats i resoldre o minimitzar les seves dificultats. (Això es podrà veure 
en les actuacions per a cadascun dels barris)  

Entre les actuacions que vinculen els dos barris es troba la de la Façana Marítima i a nivell estratègic 
la voluntat de fer de Palma una ciutat policèntrica on Foners i Nou Llevant compartirien una 
d’aquestes centralitats quotidianes amb equipaments comuns.  

 

Recomanacions 

 

GMU1_Incrementar la connectivitat entre els barris i la complementarietat dels usos quotidians 

Des de la mirada estratègica del model urbà que pot promoure el PGOU, cal una mirada integral de 
diferents actuacions comunes als dos barris. A més de les actuacions del Carrer Caracas i Mèxic, cal 
resoldre el model del carrer Manuel Azaña que actualment és el límit entre els dos barris (vegeu 
recomanacions de mobilitat) i també intervenir en el disseny i l’ordenació del Parc de Kreković i Nou 
Llevant (vegeu recomanacions d’Espais Públic) perquè sigui un espai comú de convivència. La 
centralitat quotidiana a potenciar entre els dos barris s’ha d’aprofitar d’aquestes oportunitats i 
complementar els usos (equipaments, comerços, espais de relació...) per millorar la xarxa quotidiana 
i la vida als barris, centrant-se en afavorir les tasques de cures i la convivència. 

La façana marítima juga un rol important aquí també, ja que com a peça contínua pot incrementar 
encara més aquesta connectivitat i complementarietat. Per això, les actuacions en aquesta franja han 
de vetllar per resoldre les necessitats dels barris de forma conjunta a més de particular, com ja s’ha 
comentat (vegeu recomanacions per espais públics i equipaments).  

 

 

5.5.2 FONERS 

La particularitat del model urbà de Foners és que és un teixit compacte i amb barreja d’usos, que inclou 
carrers amb plantes baixes amb comerços variats, que afavoreix la proximitat de la xarxa quotidiana. 
És un barri dens i amb molts carrers estrets, amb alguns eixos principals més amples, alguns dels quals 
actualment es volen potenciar per la vida al carrer (Foners i Ricardo Ortega) i una mobilitat més activa 
(a peu i bicicleta). Per altra banda, com s’ha comentat, és un barri que presenta carències d’espais 
públics i equipaments. El PGOU té el repte de millorar el barri rehabilitant l’existent per respondre a 
les necessitats d’equipaments, espais públics i habitatge de protecció.  
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Recomanacions 

 

FMU1_Potenciar les oportunitats del barri per afavorir el desenvolupament de la vida quotidiana 
i les tasques de cura al barri. 

Les diverses actuacions que s’han recomanat anteriorment (espais públics, equipaments, mobilitat i 
habitatge) s’han de llegir conjuntament per consolidar un model de barri que promogui la proximitat, 
la diversitat, l’autonomia i la vitalitat. Posant la vida quotidiana al centre de les decisions del 
planejament. Per això, cal identificar la xarxa quotidiana del barri amb aquests usos del dia a dia, 
complementar els usos necessaris i connectar-los amb una mobilitat activa. A més, vincular aquesta 
xarxa quotidiana amb la dels barris veïns com Nou Llevant.    

 

5.5.3 NOU LLEVANT 

El model urbà actual de Nou Llevant és el resultat dels models de polígons residencials dels anys 60 i 
70 a l’Estat Espanyol, amb l’habitatge com a ús gairebé exclusiu (monofuncionalitat residencial, 
encara que s’inclouen els equipaments educatius i de salut al barri) amb una concentració de 
situacions de vulnerabilitat social en relació amb les rendes i nivells d’estudi (segregació) i basat en un 
model de mobilitat en vehicle privat (carrers molt amples i prioritat vehicular a l’espai públic). La gran 
transformació que viu actualment el barri, i que continuarà amb el desenvolupament del Districte 
d’Innovació i el PGOU, pretén dur a terme un important canvi de model cap a un barri amb barreja 
d’usos i mixtura social. Per altra banda, la manca de connectivitat del barri amb la resta de barris del 
voltant, com Foners, i l’accés al passeig marítim (per l’existència de les infraestructures de mobilitat 
motoritzada, com el camí de cintura, entre altres, fan que el barri estigui “aïllat” dintre de si mateix i, 
a la vegada, dependent de la mobilitat motoritzada per resoldre les compres diàries i altres aspectes 
de la vida quotidiana. La disponibilitat de sòl al barri ha fet que l’Ajuntament instal·lés en un solar buit 
del barri la gestió dels contenidors de la recollida neumàtica de residus del centre històric de Palma, 
fet que el veïnat rebutja, ja que genera olors al voltant i una mala impressió del barri. Amb el districte 
d’Innovació a Nou Llevant, es fa un canvi d’ús de terciari comercial (abans centre logístic) cap a nous 
usos com universitats (verificar aquesta informació i on s’ubicaria). 

Entre les actuacions del PGOU que s’han identificat trobem: 

 

AD/71‐05 LLAVANERES - usos lucratius. Segons les observacions a la fitxa de l’actuació: ús residencial 
plurifamiliar, l'ús turístic s'incrementa, serveis terciaris i administratius. Augment d’edificabilitat 
genera un increment d’aprofitaments, per la qual cosa l’actuació (a més de la millora del sistema 
d’espais lliures) queda vinculada a la cessió a l’Ajuntament de la nova illeta 1 que es genera amb una 
edificabilitat de 6.606 m² (sostre) amb destinació a usos administratius de caràcter privat i de 544 m² 
(sostre) amb destinació a equipament públic (en complex immobiliari) d’economia social per a enfortir 
la iniciativa del Districte d’Innovació.  

ARU‐T/71‐04 CALLAO – ús global terciari 

AD/71‐06 DIARI - ús global terciari 

Per altra banda, segons la memòria del PGOU a l’àmbit de Nou Llevant “es disminueix el sòl que es 
pot destinar a establiment turístic. Només podrà destinar-se a ús turístic el 30% de les illetes 
qualificades amb l’ús de serveis”.  
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Recomanacions 

 

NMU1_Incrementar la diversitat d’activitats i persones, sempre garantint que l’impacte de les 
mateixes siguin favorables per la població del barri. 

Els diferents usos que s’implantaran al barri han de servir per millorar la qualitat de vida de les 
persones de Nou Llevant i els barris veïns. El guany que tot el desenvolupament del districte de Nou 
Llevant significa per a la ciutat de Palma, i també per a gran part de l’illa de Mallorca, ha de revertir i 
beneficiar proporcionalment i qualitativament al barri de Nou Llevant. Entre els possibles efectes 
positius que es podrien esperar són: incrementar comerç de proximitat al barri (no solament grans o 
mitjanes superfícies com ja existeixen al voltant), introduir noves economies que permetin generar 
noves oportunitats laborals (més enllà del turisme) i dintre d’aquestes dirigir estratègies per reduir la 
bretxa de gènere en aquest àmbit, proporcionar noves oportunitats formatives aprofitant 
l’oportunitat del Districte d’Innovació, però també en relació amb la ubicació del barri i el port proper 
(Portitxol).  
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ANNEX MATERIAL REFERENT PGOU 

A1_Informació resum dels dos barris (memòria social PGOU) 

A2_Fitxes de les actuacions als dos barris (Visor PGOU) 
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Residencial plurifamiliar VE (F0a-VM)

DESCRIPCIÓ

Pertanyen a aquesta qualificació aquelles àrees destinades principalment a habitatge plurifamiliar i/o usos terciaris per a les 
quals el Pla (o instrument de desenvolupament que incorpora), preveu una ordenació de volums específica. Aquesta norma 
abasta zones concretes que pels seves particularitats varen requerir una ordenació adaptada.

Sistema d’ordenació Volumetria Específica

CONDICIONS D'EDIFICACIÓ

Condicions comunes de les Zones F

Posició d’edificació La definida per a cada parcel·la en els plans d'ordenació.

Separació límits La definida per a cada parcel·la en els plans d'ordenació.

Profunditat edificable La definida per a cada parcel·la en els plans d'ordenació.

Màxima ocupació de parcel·la La definida per la ubicació dels cossos edificatoris en el pla 
d'ordenació detallada

Pati d’illa El definit per la profunditat edificable.

Edificabilitat L'obtinguda aplicant a l'ocupació permesa en cada solar el 
nombre de plantes assignat

Soterrani i semisoterrani En la zona ocupable i el pati de poma si es destina a l'ús 
d'Aparcament

N.º Máximo de plantes La definida per a cada parcel·la en els plans d'ordenació.

Altura màxima en metres Si no s'indica en el plànol, serà el resultat de multiplicar el 
nombre de plantes per 3,2 metres

Condicions especifiques de la Zona F0a

Tipologia d’edificació VE. CE

Superfície mínima de parcel·la (m2) 320

Amplada mínima de parcel·la (m) 14

Irc (habitatge/m2) 1/90

Altres Determinacions i Observacions de la Zona F0a

CE: Configuració Estricta

Limitació concentració d’usos d’establiments públics i recrea�us, conforme a l’ar�cle 2.2.3 apartats 7 i 8

COMPATIBILITAT D'USOS. SITUACIONS

1. Tipus de situacions. A l’efecte de regular el grau de compatibilitat es diferencien les següents cinc (5) possibles 
situacions dels diferents usos detallats en la parcel·la:

• SITUACIÓ 1: en qualsevol planta d’edifici d’ús no exclusiu, excepte les corresponents a planta soterrani o 
semisoterrani, així com les incloses en la situació 2.

• SITUACIÓ 2: en planta baixa amb accés directe des de la via pública; en planta baixa amb accés directe 
des de la via pública i associada a planta de semisoterrani, soterrani o planta primera.

• SITUACIÓ 3: en planta (o plantes) immediatament superiors a la planta baixa amb accés directe des de la 
via pública, diferent al dels habitatges. En edificis ja existents es considerarà que es troben en aquesta 
situació les plantes immediatament superiors a la baixa, destinades a usos diferents al d’habitatge.

• SITUACIÓ 4: En edifici d’activitat exclusiva

• SITUACIÓ 5: En espai lliure de parcel·la.

2. Independentment dels usos que es permetin en les condicions establertes per a la situació 2, a les plantes soterrani es 
permeten els següents usos quan aquests estiguin permesos a la zona:

a) Magatzems

b) Seguretat
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c) Sanitari, excepte hospitalització, en edificis d’ús exclusiu

d) Religiós, en edifici d’ús exclusiu.

e) Aparcaments de vehicles.

f) Instal·lacions infraestructures necessàries per l’eficiència del consum de recursos energètics i hídrics de 
l’edifici.

3. En les plantes o part de les plantes que es considerin semisoterrani d’ús residencial, només estiguin permeses les 
estades tipus trasters, sales tècniques, aparcaments, lavabos. No s’admeten ser destinats a salons, menjadors cuines o 
dormitoris.

4. El planejament de desenvolupament podrà preveure edificis com a complexos immobiliaris d’usos privatius i públic, i 
en els quals la concurrència i compatibilitat d’aquests usos es regularà específicament en l’esmentat instrument.

1. QUADRE D’USOS Núm. 1

S’aplica a les Zones d’Ordenació “A”, “B”, “D”, “E”, “G”, “H”, i F0pb, F0pc, F0a, Zones Avingudes.

Notes addicionals:

· Els usos diferents al Residencial permesos en situació 1 poden situar-se en qualsevol planta de l’edifici, excepte les 
corresponents a la planta soterrani o semisoterrani, sempre que per sota no existeixin plantes completes destinades a 
l’ús principal. No es pot disposar un habitatge sota un ús no residencial.

· Els nous albergs juvenils, a l’igual, que els nous establiments turístics d’allotjament, no podran suprimir el sostre 
d’habitatge existent a data 26-07-2018. La regulació de l’ús turístic es fa en l’article 2.3.2.

· L’ús comercial com a compatible no pot superar el 50% de l’edificabilitat de la parcel·la.

· L’ús detallat d’establiment públic es permet en situació 2 però no es permet lligat a la planta primera en el cas que 
doni front el local en un tram de vial de vianants existent o bé per al qual hi hagi una resolució municipal per a    
restringir la circulació rodada i aparcaments en superfície a l’efecte de destinar-los a ús preferentment de vianants en 
tota la seva amplada i s’ha de tenir en compte el compliment de la densitat màxima de tres (3) establiments públics en 
àrees de densitat limitada, conforme a la regulació de l’article 2.2.3 apartat 7.
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· L’ús 3.4 Recreatiu, no es permet en situació 1 i 3. A més en el cas que de front el local a un tram de vial de vianants 
existent o bé per al qual hi hagi una resolució municipal per a restringir la circulació rodada i aparcaments en 
superfície a l’efecte de destinar-los a ús preferentment per als vianants en tota la seva amplada, l’ús Recreatiu no es 
permetrà en situació 1, 3, 4 i 5 i s’haurà de tenir en compte el compliment de la distància establerta en l’article 2.2.3 
apartat 8, 9 i 10

· Equipaments: Amb caràcter general només s’admeten en situació 2,3 i 4. En situació 1, només s’admet l’esportiu, el 
docent i l´allotjament dotacional . La situació 5, només es permet en esportiu. L’ús de mercat només s’admet en 
situació 2 i 4.

· Infraestructures, a més de les expressades en el quadre, s’admeten en totes les posicions les instal·lacions de 
telecomunicacions.

· En Zones AV, no es permeten aparcaments descoberts més enllà de la profunditat edificable.

· A illes B i E de la ZOU de Llevant s’aplica el següent règim d’usos permesos i compatibles:

a) Zones B. S’admeten els usos residencials, comercials i   administratius iturístics i hotelers, així com la 
resta d’usos del quadre número 1, d’acordamb el qual es regulen. Es prohibeixen els usos tipus 
establiments públics, amb excepció de la restauració i bars d’horari diürn. L’ús turístic i l’alberg juvenil es 
limita al 10% del sostre edificable en cada illa.

b) Zones E. S’admeten els usos residencials i turístics i hotelers, i parcialment els comercials i 
administratius, així com la resta d’usos delquadre número 1, d’acord amb el qual es regulen. Es limiten 
els usos comercials i administratius, que no poden superar el 40% del sostre de cada illa. L’ús turístic i 
l’alberg juvenil es limita al 10% del sostre edificable en cada illa. Es prohibeixen els usos del tipus 
establiments públics amb excepció de la restauració i bars d’horari diürn

En cap cas l’ús turístic o alberg juvenil podrà substituir i reduir el nombre d’habitatges màxims que es permet fer a 
cada illa



Denominació
Situació
Plànols
Codi

Sup. Sòl No Lucratiu
Sup. Sòl Lucratiu
Sup.Total

Classe de sòl
Ús global
ZOU
Sistemes Generales

Vials 
EL1b 71‐05‐P 1.567 EL1b 71‐11‐P 352 EQ_b*3‐L/MB‐P 71‐06‐P 2.441
EL1b 71‐07‐P 1.508 EL1b 71‐12‐P 422
EL1b 71‐09‐P 390 EL1b 71‐13‐P 340
EL1b 71‐10‐P 854 EL1b 71‐14‐P 1.278

EL1b 71‐15‐P 1.651

Coeficient d'edificabilitat:  2,53

Segons instrument de desenvolupament i gestió

8. ORDENACIÓ

EQ_b*1‐L/MB‐P 71‐10‐P 3.000

Urbà
Terciari 

72‐01
‐

6. PARÀMETRES URBANÍSTICS

6.1. Sistemes locals de cessió (ús i domini públics)
Espais Lliures Equipaments

8.362 5.4416.894

Sistema d'actuació
Programació

Reparcelació/Compensació
Primer cuadrienni

P. urbanitzacióDesenvolupament i execució

7. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I ALTRES DETERMINACIONS

Densitat d'habitatges (hab/ha): 208,87845
6.2  Condicions d'edificació i densitat d'habitatges

6.3 Condicions d'aprofitament urbanístic: Segons instrument de desenvolupament i gestió. S'estableix la cessió d'ús públic de l'espai 
privat EL0a.

3. SUPERFÍCIES (m2)

ARU‐T/71‐03 FACHADA MARITIMA

1. IDENTIFICACIÓ

4. DETERMINACIONS DE 

Fachada Marítima
C/ de Felicià Fuster

J21
72‐03

20.697
23.682
44.379

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA

5. GESTIÓ, PROGRAMACIÓ I PLANEJAMENT



2. DELIMITACIÓ GRÁFICA

Situació C/ Pere Joan Llobet Total (m²) Total (m²) Vials (m²)
Plànols J‐20 629 200
Codi 71‐01

Sup. Sòl No Lucratiu 829
Sup. Sòl Lucratiu 1.329
Sup.Total 2.158

I‐1/B3x 718 993 Residencial  ‐ 99 0 11 0
I‐1/B6a 150 900 Residencial  ‐ 90 0 10 0
I‐2/B6a 461 2.766 Residencial  ‐ 277 1.258 30 16

Classe de sòl Urbà Sistema d'actuació Reparcelació/Compensació
Ús global Residencial Programació Primer cuadrienni
ZOU 71 Desenvolupament i execució Estudi de detall.P.Urbanització
Sistemes Generales ‐

TOTAL 1.329 4.659 0 466 1.258 51 16

Coeficient d'edificabilitat 2,15894 Densitat d'habitatges (hab/ha) 236,32994

7.3 Condicions d'aprofitament urbanístic

COEF TE COEF TU COEF EQ Pr

0,56  ‐   ‐ 

3.112,21 549,21 0,00

8.2. Criteris de disseny dels espais públics

8.3. Reserva mínima d'aparcament associat al domini públic

8.4. Condicions d'integració i de connexió de l'actuació

9.1. Determinacions complementàries

9.2. Afeccions sectorials

9.3. Mesures de prevenció, correcció del efectes ambientals proposades:

Es tracta d'una actuació no condicionada per les Servituds Aeronàutiques. 

1.  Mesures de protecció ambiental:Capítol I, II i III del Títol VI de les normes urbanístiques del PGE

8.1. Objetius
Operació destinada a completar una illa residencial en la confluència dels carrers General Ricardo Ortega i Manuel Azaña. Al temps, es pretén
revertir la precarietat paisatgística que caracteritza aquest espai eliminant l'àrea d'aparcament existent mitjançant la incorporació d'un espai lliure
públic per als vianants que solucioni la transició cap a l'espai lliure privat de la parcel∙la residencial confrontant.

Seran aplicable les disposicions que corresponguin entre les regulades en el Capítol II del Títol VIII de les Normes Urbanístiques del POD.

12 places

Execució dels reforços que siguin precisos en els sistemes infraestructurals de proveïment, sanejament i energia elèctrica.

9. ALTRES DETERMINACIONS

8. CONDICIONS D’ORDENACIÓ

Superficie AR (m²) Aprofitament objectiu (UA) Aprofi. mitjà  AR (UA/m²) Aprofi. mitjà (UA) Aprofi. 
subjectiu (UA)

Cessió (UA) Excessos (UA)

2.158,00 3.661,42 1,70 3.661,42

AR‐SU‐71‐01

COEF UC COEF RP COEF UNI COEF HP

1 1 0 0,37

6. ORDENACIÓ 4.193

Àrea de repartiment:

4. DETERMINACIONS DE L'ORDENACIÓESTRUCTURAL 5. GESTIÓ, PROGRAMACIÓ I PLANEJAMENT 810
2.489

894

Edificab 
terciari 
(m²t)

Edificab. residencial 
(m²t)

Edificab mín 
HP (m²t)

Nombre 
d'hatgs total

0
 ‐  ‐ 

200

3. SUPERFÍCIES (m²) 7.2  Condicions d'edificació i densitat d'habitatges

Illa / 
Ordenança

Superfície de 
sòl (m²s)

Edificab. 
màxima total 

(m²t)
Ús Complex 

Immobiliari
Nombre mínim 

d'hatgs HP

Espais Lliures (m²) Equipaments (m²)
EL1a 71‐16‐P

629
EQ0b/MP‐P 71‐12‐P

ARU/71‐01 FONERS ARU/71‐01 FONERS

1. IDENTIFICACIÓ 7. PARÀMETRES URBANÍSTICS

Denominació Foners 7.1. Sistemes locals de cessió (ús i domini públics)



AA  71-09

1. IDENTIFICACIÓ 2. DELIMITACIÓ GRÁFICA

Denominació Pérez Galdós

Situació

2. SUPERFICIE (m²)

C/ Pérez Galdós

Sup. Total

Plánols

779

I21

Codi

Espais Lliures

4. DETERMINACIONS DE 
    L´ORDENACIÓ ESTRUCTURAL

71-09

Classe de Sòl

Equipaments

Urbà

Ús Global Dotacional

ZOU 71-09

Ges ó

5. GESTIÓ, PROGRAMACIÓ I PLANEJAMENT

6. PARÀMETRES URBANÍSTICS

Expropiació

Programació

Vials

Primer cuadrienni

0

Desenvolupament i Execució Execució directa

Sistemes Generales -

7. CONDICIONS D´ORDENACIÓ

7.1 Obje us

0

Actuació Aïllada des nada a l'obtenció d'un sòl públic amb des nació a equipament mul funcional.

8. ORDENACIÓ

7.2 Criteris de disseny dels espais públics

779

-

7.3 Altres Determinacions
Serán de  aplicación las disposiciones que correspondan entre las reguladas en el Capítulo VI del Título III de las  Normas del Plan
de Ordenación Detallada.



AA  71-08

1. IDENTIFICACIÓ 2. DELIMITACIÓ GRÁFICA

Denominació Ankerman

Situació

2. SUPERFICIE (m²)

C/ Ricard Ankerman

Sup. Total

Plánols

504

J20

Codi

Espais Lliures

4. DETERMINACIONS DE 
    L´ORDENACIÓ ESTRUCTURAL

71-08

Classe de Sòl

Equipaments

Urbà

Ús Global Dotacional

ZOU 71-08

Ges ó

5. GESTIÓ, PROGRAMACIÓ I PLANEJAMENT

6. PARÀMETRES URBANÍSTICS

Expropiació

Programació

Vials

Primer cuadrienni

0

Desenvolupament i Execució Execució directa

Sistemes Generales -

7. CONDICIONS D´ORDENACIÓ

7.1 Obje us

0

Actuació Aïllada des nada a l'obtenció d'un sòl públic amb des nació a equipament mul funcional 
amb des nació preferent per a allotjament dotacional.

8. ORDENACIÓ

7.2 Criteris de disseny dels espais públics

504

-

7.3 Altres Determinacions
Serán de  aplicación las disposiciones que correspondan entre las reguladas en el Capítulo VI del Título III de las  Normas del Plan
de Ordenación Detallada.



AA  71-07

1. IDENTIFICACIÓ 2. DELIMITACIÓ GRÁFICA

Denominació Mo a

Situació

2. SUPERFICIE (m²)

C/ Josep Rover Mo a

Sup. Total

Plánols

475

I21

Codi

Espais Lliures

4. DETERMINACIONS DE 
    L´ORDENACIÓ ESTRUCTURAL

71-07

Classe de Sòl

Equipaments

Urbà

Ús Global Dotacional

ZOU 71-07

Ges ó

5. GESTIÓ, PROGRAMACIÓ I PLANEJAMENT

6. PARÀMETRES URBANÍSTICS

Expropiació

Programació

Vials

Primer cuadrienni

0

Desenvolupament i Execució Execució directa

Sistemes Generales -

7. CONDICIONS D´ORDENACIÓ

7.1 Obje us

0

Actuació Aïllada des nada a l'obtenció d'un sòl públic per equipament mul funcional 
amb des nació preferent per a allotjament dotacional.

8. ORDENACIÓ

7.2 Criteris de disseny dels espais públics

475

-

7.3 Altres Determinacions
Serán de  aplicación las disposiciones que correspondan entre las reguladas en el Capítulo VI del Título III de las  Normas del Plan
de Ordenación Detallada.



AA  71-02

1. IDENTIFICACIÓ 2. DELIMITACIÓ GRÁFICA

Denominació Ankerman

Situació

2. SUPERFICIE (m²)

Ricard Ankerman

Sup. Total

Plánols

360

I20

Codi

Espais Lliures

4. DETERMINACIONS DE 
    L´ORDENACIÓ ESTRUCTURAL

71-02

Classe de Sòl

Equipaments

Urbà

Ús Global Dotacional

ZOU 71

Ges ó

5. GESTIÓ, PROGRAMACIÓ I PLANEJAMENT

6. PARÀMETRES URBANÍSTICS

Expropiació

Programació

Vials

Primer cuadrienni

0

Desenvolupament i Execució Execució directa

Sistemes Generales -

7. CONDICIONS D´ORDENACIÓ

7.1 Obje us

0

Actuació Aïllada des nada a l'obtenció d'un sòl públic per equipament mul funcional 
amb des nació preferent per a allotjament dotacional..

8. ORDENACIÓ

7.2 Criteris de disseny dels espais públics

360

-

7.3 Altres Determinacions
Serán de  aplicación las disposiciones que correspondan entre las reguladas en el Capítulo VI del Título III de las  Normas del Plan
de Ordenación Detallada.



Denominació Brotad
Situació C/ Brotad
Plànols J20
Codi 73‐06

Sup. Sòl No Lucratiu 2.765
Sup. Sòl Lucratiu 2.930
Sup.Total 5.695

Classe de sòl Urbà Reparcelació/Compensació
Ús global Residencial Primer cuadrienni
ZOU 86‐01
Sistemes Generales ‐

Vials 
426  ‐
260  ‐

Coeficient d'edificabilitat:  1,60 Densitat d'habitatges (hab/ha): 79,81642

6.3 Condicions d'aprofitament urbanístic: Segons instrument de desenvolupament i gestió

Segons instrument de desenvolupament i gestió

8. ORDENACIÓ

7. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I ALTRES DETERMINACIONS

Espais Lliures

6.2  Condicions d'edificació i densitat d'habitatges

Equipaments
EL1a 73‐08‐P

2.079 686 0
EL1a 73‐09‐P

4. DETERMINACIONS DE L'ORDENACIÓESTRUCTURAL

6. PARÀMETRES URBANÍSTICS

5. GESTIÓ, PROGRAMACIÓ I PLANEJAMENT

Sistema d'actuació
Programació

6.1. Sistemes locals de cessió (ús i domini públics)

P. urbanitzacióDesenvolupament i execució

ARU‐T 73‐06 BROTAD

1. IDENTIFICACIÓ

3. SUPERFÍCIES (m2)

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



2. DELIMITACIÓ GRÁFICA

Denominació Callao
Situació C/ del Callao
Plànols J21
Codi 72‐04

Sup. Sòl No Lucratiu 980
Sup. Sòl Lucratiu 4.265
Sup.Total 5.245

Classe de sòl Urbà Sistema d'actuació Reparcelació/Cooperació
Ús global Terciari Programació Primer cuadrienni
ZOU 72‐01
Sistemes Generales ‐

Vials 
980 0  ‐ 0

Coeficient d'edificabilitat:  *

6.3 Condicions d'aprofitament urbanístic: Segons instrument de desenvolupament i gestió

Segons  article 4.3.25 de la norma del POD.

8. ORDENACIÓ

* Segons article 4.3.25 de la norma del POD.

P. urbanitzacióDesenvolupament i execució

6.2  Condicions d'edificació i densitat d'habitatges

6. PARÀMETRES URBANÍSTICS

6.1. Sistemes locals de cessió (ús i domini públics)
Espais Lliures Equipaments

 ‐

3. SUPERFÍCIES (m2)

ARU‐T/71‐04 CALLAO

1. IDENTIFICACIÓ

4. DETERMINACIONS DE L'ORDENACIÓESTRUCTURAL 5. GESTIÓ, PROGRAMACIÓ I PLANEJAMENT

Densitat d'habitatges (hab/ha): *

7. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I ALTRES DETERMINACIONS



Denominació
Situació
Plànols
Codi

Sup. Sòl No Lucratiu
Sup. Sòl Lucratiu
Sup.Total

Classe de sòl
Ús global
ZOU
Sistemes Generales

Vials 
EL1b 71‐05‐P 1.567 EL1b 71‐11‐P 352 EQ_b*3‐L/MB‐P 71‐06‐P 2.441
EL1b 71‐07‐P 1.508 EL1b 71‐12‐P 422
EL1b 71‐09‐P 390 EL1b 71‐13‐P 340
EL1b 71‐10‐P 854 EL1b 71‐14‐P 1.278

EL1b 71‐15‐P 1.651

Coeficient d'edificabilitat:  2,53

Segons instrument de desenvolupament i gestió

8. ORDENACIÓ

EQ_b*1‐L/MB‐P 71‐10‐P 3.000

Urbà
Terciari 

72‐01
‐

6. PARÀMETRES URBANÍSTICS

6.1. Sistemes locals de cessió (ús i domini públics)
Espais Lliures Equipaments

8.362 5.4416.894

Sistema d'actuació
Programació

Reparcelació/Compensació
Primer cuadrienni

P. urbanitzacióDesenvolupament i execució

7. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I ALTRES DETERMINACIONS

Densitat d'habitatges (hab/ha): 208,87845
6.2  Condicions d'edificació i densitat d'habitatges

6.3 Condicions d'aprofitament urbanístic: Segons instrument de desenvolupament i gestió. S'estableix la cessió d'ús públic de l'espai 
privat EL0a.

3. SUPERFÍCIES (m2)

ARU‐T/71‐03 FACHADA MARITIMA

1. IDENTIFICACIÓ

4. DETERMINACIONS DE 

Fachada Marítima
C/ de Felicià Fuster

J21
72‐03

20.697
23.682
44.379

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA

5. GESTIÓ, PROGRAMACIÓ I PLANEJAMENT



2. DELIMITACIÓ GRÁFICA

Denominació Diari
Situació c/ del Callao
Plánols J21 Espais Lliures Equipaments Vials  Subsòl Vol

Codi 72‐02 EL1a 72‐37‐P 2.289
EQ4a/ES        72‐
09‐P 1.037 1.089 0 0

Sup. Suelo No Lucrativo 4.415
Sup. Sòl Lucratiu 8.498
Sup.Total 12.913

I.06.a/F0a 1.047 7.100 Residencial 0 7.100 0 71 0
I.06.b/F0a 1.054 7.100 Residencial 0 7.100 0 71 0
I.06.c/S0a 1.095 900 Terciari 900 0 0 0 0

Classe de sòl Urbà Sistema d'actuació Article 5.1.14 normes POD I.06.d/S0a 1.083 900 Terciari 900 0 0 0 0
Ús global Terciari Programació Primer cuadrienni I.06.e/EL0a 2.005 0  ‐  0 0 0 0 0
ZOU 72‐01 2.06.a/S0a 1.072 4.000 Terciari 4.000 0 0 0 0
Sistemes Generales ‐ 2.06.b/S0a 574 1.500 Terciari 1.500 0 0 0 0

2.06.c/S0a 568 1.500 Terciari 1.500 0 0 0 0
TOTAL 8.498 23.000 8.800 14.200 0 142 0

Coeficient d'edificabilitat 1,78115 Densidad de viviendas (viv/ha) 109,96670

7.3 Condicions d'aprofitament urbanístic Área de reparto
COEF UC COEF RP COEF UNI COEF VP COEF TE COEF TU COEF EQ Pr

1 1 ‐ ‐ 0,84  ‐ ‐

12.913,00 1,6721 21.592,00 20.918,51 673,49 0,00

8.1. Objetius

58 places

3. SUPERFÍCIES (m2) 7.2  Condicions d'edificació i densitat d'habitatges

Nombre mínim 
d'hatgs HPP

9.3. Mesures de prevenció, correcció del efectes ambientals proposades:
S'aplicaran les condicions ambientals del Capítol I, II i III del Títol VI de les Normes del Pla General.

9.2. Afeccions sectorials

9.1. Determinacions complementàries
9.ALTRES DETERMINACIONS

8.3. Reserva mínima d'aparcament associat al domini públic

En l'espai públic resultant de l'ordenació detallada seran aplicable les prescripcions establertes en la secció II (la urbanització del viari) del Títol VIII,
Capítol II de les Normes del POD.

8.2. Criteris de disseny dels espais públics

Execució dels reforços que siguin precisos en els sistemes infraestructurals de proveïment, sanejament i energia elèctrica.
8.4. Condicions d'integració i de connexió de l'actuació

AR‐SU‐AD‐71‐06

AD/71‐06 DIARI AD/71‐06 DIARI

1. IDENTIFICACIÓ 7. PARÀMETRES URBANÍSTICS

7.1. Sistemes locals de cessió (ús i domini públics)

8. CONDICIONS D'ORDENACIÓ

La millora del nivell dotacional de la zona, potenciar la iniciativa del Districte d'Innovació amb nous espais per a oficines i, millorar la implantació dels usos
residencials possibilitats amb l'increment dotacional són els objectius de l'ordenació proposada. L'edificabilitat establerta en el planejament anterior
(19.034 m²) s'incrementa en 3.966 m2t i s'alteren la distribució de l'edificabilitat per usos. Aquest increment d'aprofitaments ha de suportar la càrrega
d'augmentar el nivell dotacional. Igualment es vincula l'actuació a la cessió a l'Ajuntament de 4.000 m2t amb destinació a usos administratius privats.

Cessió (UA) Excessos (UA)
Superficie AR 

(m²)
Aprofitament objectiu PGOU 

98 (UA)
Aprofi. mitjà 

(UA)
Aprofi. 

subjectiu (UA)

‐

17.102,05

Edificab. 
mínima HPP 

(m2t)

Nombre d'hatgs 
total

Edificab. 
terciari (m2t)

Edificab. 
residencial 

(m2t)

Aprofi. mitjà  
AR (UA/m²)

Complex 
Immobiliari

Aprofitament objectiu (UA)

21.592,00

6. ORDENACIÓ

Illa / 
Ordenança

Superfície de 
sòl (m2s)

Edificab. 
màxima total 

(m2t)
Ús

Desenvolupament i execució Article 5.1.13, 5.1.14 normes POD

4. DETERMINACIONS DE L'ORDENACIÓESTRUCTURAL 5. GESTIÓ, PROGRAMACIÓ I PLANEJAMENT



2. DELIMITACIÓ GRÁFICA

Denominació Llavaneres
Situació c/ del Callao
Plánols J21 Espais Lliures Equipaments Vials  Subsòl Vol
Codi 72‐01 EL1a 72‐34‐P 553 0 379 0 0

Sup. Suelo No Lucrativo 932
Sup. Sòl Lucratiu 5.480
Sup.Total 6.412

I‐1/F0a 3.700 16.850 Ter/Res/Tur 4.100 5.550 7.200 55 180
I‐2/S0a 1.780 6.606 Terciari/Equip 544 6.606 0 0 0 0

Classe de sòl Urbà Sistema d'actuació Article 5.1.14 normes POD
Ús global Terciari Programació Primer cuadrienni
ZOU 72‐01
Sistemes Generales ‐

TOTAL 5.480 23.456 10.706 5.550 7.200 55 180

Coeficient d'edificabilitat 3,65814 Densidad de viviendas (viv/ha) 85,77667

7.3 Condicions d'aprofitament urbanístic Área de reparto
COEF UC COEF RP COEF UNI COEF VP COEF TE COEF TU COEF EQ Pr

1 1,33 ‐ ‐ 1 1,33 ‐

6.412,00 4,3143 27.663,50 26.838,43 825,08 0,00

8.1. Objetius

59 places

9.1. Determinacions complementàries
9.ALTRES DETERMINACIONS

8.3. Reserva mínima d'aparcament associat al domini públic

Seran aplicable les disposicions que corresponguin entre les regulades en el Capítol II del Títol VIII de les Normes Urbanístiques del POD.
8.2. Criteris de disseny dels espais públics

Execució dels reforços que siguin precisos en els sistemes infraestructurals de proveïment, sanejament i energia elèctrica.
8.4. Condicions d'integració i de connexió de l'actuació

9.3. Mesures de prevenció, correcció del efectes ambientals proposades:
S'aplicaran les condicions ambientals del Capítol I, II i III del Títol VI de les Normes del Pla General.

9.2. Afeccions sectorials

AD/71‐05 LLAVANERES AD/71‐05 LLAVANERES

1. IDENTIFICACIÓ 7. PARÀMETRES URBANÍSTICS

7.1. Sistemes locals de cessió (ús i domini públics)

Edificab. 
residencial 

(m2t)

Desenvolupament i execució Article 5.1.13, 5.1.14 normes POD

3. SUPERFÍCIES (m2) 7.2  Condicions d'edificació i densitat d'habitatges

Complex 
Immobiliari

Edificab. Tur. 
(m2t)

Nombre d'hatgs 
total

Nombre mínim 
d'hatgs HPP

Edificab. 
terciari (m2t)

Illa / Ordenança
Superfície de 

sòl (m2s)

Edificab. 
màxima total 

(m2t)
Ús

4. DETERMINACIONS DE L'ORDENACIÓESTRUCTURAL 5. GESTIÓ, PROGRAMACIÓ I PLANEJAMENT

8. CONDICIONS D'ORDENACIÓ

Aquesta Actuació Dotació té per objecte les parcel∙les 1A.04 i 1B.04 identificades en el Modificat de Façana Marítima que es troben qualificades de SL1. Se pretén obtenir un
equipament d'economia social, la consecució de nous espais per a oficines i activitats econòmiques i possibilitar la implantació d'un hotel de qualitat amb 180 places
turístiques. Per a això, l'edificabilitat establerta en el planejament anterior en l'àmbit (18.500 m²) s'incrementa en 4.956 m2t, i queda fixada en 23.456 m2t total per a usos
lucratius. L'edificabilitat amb destinació a ús residencial plurifamiliar es manté (5.550 m² edificabilitat; 55 habitatges); l'ús turístic s'incrementa en 1.650 m² (queda fixada en
un total de 7.200 m²); els serveis terciaris i administratius es fixen en 10.706 m² en total. Aquest augment d’edificabilitat genera un increment d’aprofitaments, per la qual
cosa l’actuació (a més de la millora del sistema d’espais lliures) queda vinculada a la cessió a l’Ajuntament de la nova illeta 1 que es genera amb una edificabilitat de 6.606 m²
(sostre) amb destinació a usos administratius de caràcter privat i de 544 m² (sostre) amb destinació a equipament públic (en complex immobiliari) d’economia social per a
enfortir la iniciativa del Districte d’Innovació.

Superficie AR 
(m²)

Aprofitament objectiu PGOU 
98 (UA)

6. ORDENACIÓ

AR‐SU‐AD‐71‐05

‐

22.163,00

Aprofitament objectiu (UA)

27.663,50

Aprofi. mitjà 
(UA)

Aprofi. 
subjectiu (UA)

Cessió (UA) Excessos (UA)
Aprofi. mitjà  
AR (UA/m²)



1. IDENTIFICACIÓ

CODIGO

IDENTIFICANTE

DENOMINACIÓ

ZONA ESTADISTICA 72 - POLIGON DE LLEVANT

REF. CADASTRAL 1197702DD7719E

CALLES Lluís Salom

2. CARACTERISTIQUES FUNCIONALS

SUPERFICIE 2010.81 m2

NUM. INVENTARI -

DOMINI Públic

US Públic

3. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

ORDENACIÓ EQ0b

CATALEGS

CLASSIFICACIÓ SÒL Sòl Urbà

ÀMBIT API/72-02

OBTENCIÓ Obtingut

ESTAT No executat

PRIORITAT -

4. OBSERVACIONS

-

sistemas_SLEQ_72-04-P https://modeldeciutatgis.palma.cat/opg/aprobacion_inicial

1 of 1 1/26/2022, 8:45 PM



1. IDENTIFICACIÓ

CODIGO

IDENTIFICANTE

DENOMINACIÓ

ZONA ESTADISTICA 72 - POLIGON DE LLEVANT

REF. CADASTRAL -

CALLES Caracas

2. CARACTERISTIQUES FUNCIONALS

SUPERFICIE 1441.69 m2

NUM. INVENTARI -

DOMINI Públic

US Públic

3. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

ORDENACIÓ EQ3a

CATALEGS

CLASSIFICACIÓ SÒL Sòl Urbà

ÀMBIT API/72-02

OBTENCIÓ Obtingut

ESTAT No executat

PRIORITAT -

4. OBSERVACIONS

S'haurà d'establir una reserva mínima d'aparcament públic d'almenys 100 places.

sistemas_SLEQ_72-20-P https://modeldeciutatgis.palma.cat/opg/aprobacion_inicial

1 of 1 1/26/2022, 8:49 PM



1. IDENTIFICACIÓ

CODIGO

IDENTIFICANTE

DENOMINACIÓ

ZONA ESTADISTICA 72 - POLIGON DE LLEVANT

REF. CADASTRAL -

CALLES Callao, Brotad

2. CARACTERISTIQUES FUNCIONALS

SUPERFICIE 1038.65 m2

NUM. INVENTARI -

DOMINI Públic

US Públic

3. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

ORDENACIÓ EQ4a

CATALEGS

CLASSIFICACIÓ SÒL Sòl Urbà

ÀMBIT AD/71-06

OBTENCIÓ No obtingut

ESTAT No executat

PRIORITAT Primer quadrienni

4. OBSERVACIONS

-

sistemas_SLEQ_72-09-P https://modeldeciutatgis.palma.cat/opg/aprobacion_inicial

1 of 1 1/26/2022, 8:16 PM


