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I MEMÒRIA INFORMATIVA
1.1.- INTRODUCCIÓ
Es redacta el present Pla Especial de Protecció Arquitectònica i Ambiental com a figura de
planejament de desenvolupament del l’A.R.E. de Santa Catalina atesa la seva regulació als Articles
20.3 i 186 bis de les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana de Palma a la seva
(Modificació de les Normes urbanístiques Text Refós (TR 2006) amb Aprovació Definitiva en data
04/09/2006 (BOIB Nº. 170, 30/11/2006); els quals estableixen respectivament que l’ordenació
detallada de les Àrees de Règim Especial es facin mitjançant un Pla Especial de reforma interior o
de rehabilitació; en aquest cas concret es tracta d’un Pla Especial de Protecció Arquitectònica i
Ambiental, d’altra banda l’Article 186 bis. del PGOU delimita l’ARE de Santa Catalina i hi estableix
un conjunt de condicions per a la redacció del Pla Especial.
Gran part del treball d’informació que conté el present document prové dels estudis previs del
barri que elaboraren els arquitectes municipals Pilar Simón i Antoni Sbert a l’any 2002 que es
redactà llavors des de l’àrea de realitzacions urbanístiques, oficina tècnica de desenvolupament
del Pla General.
Aquesta informació va ser a la vegada la base per a la Modificació Puntual per delimitació de
l’ARE de Santa Catalina redactada per l’arquitecte Pere Seguí amb informe previ de l’arqueòloga
municipal Magdalena Riera qui redactà els antecedents històrics.
Finalment és essencial fer al·lusió al treball realitzat per l’arquitecta municipal Nancy Kerr Andreu
des del Departament de Planejament de l’Ajuntament de Palma entre els anys 2014-2016 per a la
redacció de l’avanç del Pla Especial, que malgrat no arribà a obtenir aprovació inicial es trobava
en un estat de desenvolupament perfectament detallat que el tècnic que subscriu ha inclòs com a
part integrant de la memòria informativa i descriptiva. En data de 13 novembre de 2017 el tècnic
redactor del present document rep mitjançant instrucció verbal del Gerent d’urbanisme la
Redacció del Pla Especial de Protecció Arquitectònica i Ambiental del ARE 25-01 de Santa
Catalina.
Addicionalment s’han tingut en compte les observacions, informe i alegacions que l’Associació
ARCA va realitzar durant la tramitació de la Modificacio Puntual del Pla General per a la
delimitació del ARE de Santa Catalina.
L’equip redactor del PEPAA del ARE 25-01 de Santa Catalina, ha actualitzat i incorporat part de la
documentació anteriorment esmentada, integrant-la dins la Memòria Informativa i Descriptiva
del Pal Especial. Aquesta anàlisi ha servit per a conèixer les diverses casuístiques del barri,
diagnosticar mancances i estudiar diferents possibles alternatives per finalment poder procedir a
proposar una d’ordenació i protecció ambiental coherent amb l’àmbit estudiat.
Finalment s’han tingut en compte aportacions de l’IMPUiQV i en particular de l’arquitecte Tomeu
Antich per a la guia de bones pràctiques per a la imatge exterios dels locals comercials editada per
l’IDI – Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears de 2018
Equip redactor Fase d’Informació i Avanç de Pla Especial:
Pilar Simó i Toni Sbert, arquitectes municipals
Nancy Kerr Andreu i Pere Seguí Jaume , arquitectes municipals
Francisca Ramis Crespí, tècnica de medi ambient
Col·laboradors :
Magdalena Riera , arqueòloga municipal
Delineació municipal: Susana Portero Molina i Joan Miquel Serra Tomas
Equip redactor Fase Ordenació Pla Especial:
Manel Garcia Ramis, arquitecte municipal
Esther Martínez Comas, enginyera de camins
Delineació municipal: Susana Portero Molina i Joan Miquel Serra Tomas
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1.2.- INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Planejament urbanístic vigent amb anterioritat i el seu grau d’execució.
L’Àrea de Règim Especial de Santa Catalina, es va delimitar mitjançant Modificació Puntual de Pla
General (Aprovació Definitiva en data 29/05/2014 BOIB Nº 142, 16/10/2014). Aquesta
Modificació Puntual establí les condicions per a la redacció del present Pla Especial de Protecció
Ambiental i Arquitectònica del barri de Santa Catalina (en endavant PEPAA).
Fins l’aprovació d’aquesta modificació puntual era d’aplicació l’ordenació del barri amb illeta
tancada i alineació a vial, majoritàriament amb les ordenances particulars B3x, B4a, B5a i B6a, el
que havia continuat la desfiguració del conjunt fruit de la inexistència de protecció arquitectònica
i/o ambiental al barri; desfiguració que en tot cas es venia arrossegant des dels plans
desenvolupistes de 1963 i 1973, i que ja havien transformat el barri de manera considerable.
La Modificació Puntual del Pla General d’ordenació per a la delimitació d’una àrea de règim
especial de la barriada de Santa Catalina, al seu Títol III. Apartat 3, estableix una Normativa
Transitòria que serà d’aplicació fins que no s’aprovi definitivament el present Pla Especial, i que es
transcriu a continuació:
- No es podrà realitzar cap tipus d’obra ni instal·lació al pati d’illeta
- No es podran agrupar parcel·les
- S’afegeix un grau de protecció “r” a les façanes dels edificis així assenyalats als plànols
d’ordenació
-Requeriran l’informe favorable de la Comissió de Centre Històric i Catàlegs amb caràcter previ a
l’atorgament de la corresponent llicència d’obres:
a) les obres de substitució d’immobles (demolició + nova construcció) construïts amb
anterioritat al PG de 1963 que s’hauran d’entendre com a excepcionals.
b) les obres de reforma de façanes i/o ampliació d’immobles construïts amb anterioritat al
PG de 1963
Pel que fa la substitució d’altres immobles, en aquests casos el projecte d’obra haurà d’incloure un
plànol d’alçat de tot el tram de carrer (illeta), on s’inclogui el nou edifici, que permeti valorar la
integració de l’obra nova en el conjunt del carrer.
La Comissió de Centre Històric i Catàleg informarà favorablement la substitució d’immobles
(demolició + nova construcció) construïts amb anterioritat al PG de 1963 quan:
L’immoble a substituir:
• No tingui valors històrics, artístics i arquitectònics.
• No formi part d’un conjunt d’edificis susceptible de ser inclòs dins les zones d’edificis amb
valors ambientals i/o arquitectònics a que es refereix l’apartat II.3.2 d’ordenació del PE
d’aquesta modificació.
L’obra nova projectada:
• No tingui valors històrics, artístics i arquitectònics.
• No formi part d’un conjunt d’edificis susceptible de ser inclòs dins les zones d’edificis amb
valors ambientals i/o arquitectònics a que es refereix l’apartat II.3.2 d’ordenació del PE
d’aquesta modificació.
• No presenti un increment important de la densitat de població.
Principals variacions proposades pel PEPAA respecte al planejament vigent
A l’apartat anterior 1.1 s’ha donat explicació al planejament urbanístic vigent amb anterioritat al
PEPAA de Santa Catalina. Aquest Pla Especial en virtut del que regula l’Article 45 de la Llei
12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, s’ajusta de manera coherent i
compatible a les previsions del Pla General que desenvolupa, sense substituir-lo en les seves
funcions estructurants del municipi, ni alterant la classificació de sòl de l’àmbit.
A continuació es procedirà a exposar:
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- Quines són les principals previsions del planejament vigent, el seu grau d’execució, i la incidència
del PEPAA sobre aquestes previsions.
- Quines són les noves propostes contingudes al PEPAA.
1.2.1 Previsions de planejament vigent, grau d'execució i correspondència amb previsions del PEPAA.

a) Unitats d'Execució.
El Pla General d’Ordenació Urbana de 1998 i la seva Modificació Puntual per a la delimitació de
l’ARE de Santa Catalina, consideraven el barri de Santa Catalina com a una zona urbana amb tots
els serveis bàsics executats, de manera que es trobava totalment consolidada amb la compleció
de les obres d’urbanització adients. Per la qual cosa ni el PGOU ni la seva Modificació Puntual
plantejaren al seu moment cap Unitat d’Execució per a l’obtenció de nous vials, equipaments o
espais lliures.
La Unitat d’Execució 25-01 inclosa dins l’àmbit del PEPAA, quedà eliminada amb la modificació
puntual del PGOU per a Reajustaments d’Equipaments Esportius EQ00/DP (25-08-P), EQ00/DP
(25-11-P) i l’Espai Lliure EL1a (25-07-P) c/ Joan Mª Thomas i C/Tomàs Vila amb Aprovació
Definitiva amb prescripcions del CIM 11/07/2008 (BOIB 128 13/09/2008). Aquesta Unitat
d’execució quedarà eliminada al present document de Pla Especial de Protecció Arquitectònica i
Ambiental de Santa Catalina
b) Actuacions Aïllades / Equipaments.
-ELP Espai lliure Plaça Virgen de la Cabeza, amb codi EL1a 25-01-E, es modificarà la fitxa del
Sistema com a Plaça Verge del Miracle, ja què és la denominació que té actualment.
- ELP Espais lliures Plaça Progrés, amb codis EL1b, 25-02-E, 25-03-E, 25-04-E, passaran a estar
integrats dins la denominació EL1c/25-02-P, ja què es preten unificar els espais en la manera que
es detalla a l’apartat corresponent d’aquesta memòria.
- EQ4a/DO-P 25-01-P (Docent Santa Catalina), codi del PGOU. Executat. El PEPAA li actualitzarà el
codi per EQ4a/DO-P 25-01-E
-EQ0c/Do-P 25/05-E, s’aprofitarà la redacció del PEPAA per a la correcció de l’errada material
respecte la seva superfície i perímetre.
- Ateses les necessitats d’ús assitencial i possible habitatges dotacionals associats que es
justifiquen a la memòria social (apartat III de la present memòria), es modificarà la codificació del
EQ0a/SC-P 25-06-P per EQ0a/SC/AS-P 25-06-P, i s’inclorà a la seva fitxa corresponent
l’observació de reservar places d’aparcament a Planta soterrani, per a residents i futura connexió
soterrada amb aoarcament a l’espai lliure annex EL1a 25-06-P, el qual haurà de comptar amb
reserva d’estacionament al subsòl.
- L’Equipament Esportiu EQ0v/DP-P 25-08-P, passarà a tenir consideració d’Executat, actualitzant
el seu codi per EQ0v/DP-P 25-08-E
c) Sistemes Generals.
SGIS/IS, 25-01-E. Executat. El PEPAA manté l'esmentada qualificació amb el seu codi.
1.2.2 Ús global de l’àmbit al planejament vigent i al PEPAA.

L’ús global de l’àmbit és residencial segons el PGOU vigent, i el PEPAA ateses les determinacions
del RLOUS al seu article 107, mantindrà l’ús residencial com a ús global principal.
1.2.3 Proteccions ambientals i arquitectòniques del PEPAA.

El present Pla Especial introduirà variacions respecte el planejament anterior quant a protecció
ambiental urbana de façanes i imatge exterior del barri, així comnoves proteccions
arquitectòniques del immobles i del paisatge urbà del barri de Santa Catalina, revisant
l’edificabilitat de l’àmbit de forma que es mantenguin els trets característics del barri.
Addicionalment es proposarà un tractament específic per a l’entorn immediat del conjunt dels
molins de carrer Indústria, atesa la seva consideració de BIC de Conjunt Històric, aprofitant la
redacció del present Pla Especial per definir amb precisió les obres que es podran dur a terme per
al tractament dels espais que l’envolten.

MANUEL GARCIA RAMIS 17-04-2019
PBX2013-0004-PLA_ESPECIAL_SANTA_CATALINA
- 10 -

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ ARQUITECTÒNICA I AMBIENTAL DE L’ÀREA DE RÉGIM ESPECIAL ARE/25-01 SANTA CATALINA

1.3.- MEMÒRIA HISTÒRICA
1.3.1 Cronologia. S XIV – S. XIX

S. XIV
Les primeres edificacions del barri de Santa Catalina es col·locaren vora el carrer de Sant Magí (
correspon al Camí de Porto Pi, el més antic i freqüentat del terme municipal ja que conduïa des
de la Porta de Porto Pi fins al recer de Porto Pi, port natural de la ciutat de Palma) però al seu
lateral nord. La referència més antiga a un edifici en la zona és del 1341 i en ella es cita un hospici
per a nins orfes, que estava situat vora l’actual església parroquial de la Immaculada Concepció,
que durant segles fou coneguda amb el nom de Sant Magí. Just dos anys després, el 1343, el
mercader Ramon Salelles, un ric comerciant mallorquí, en agraïment per haver-se salvat d’un
naufragi va fundar l’asil - hospital de Santa Catalina, conegut com Santa Catalina dels pobres, que
servirà d’auxili i hospici i que daria nom al nucli de població que al seu empara s'aniria aglutinant i
creixent, constituït majorment per corders ( per això, en 1356, la placeta immediata a la façana
posterior de l’hospital se denominava “plaça del Corders”). Així mateix existia un cementeri jueu
fora de la porta de Porto Pi que sembla que fou creat a partir de la donació del rei Jaume I el 1231
als jueus de Mallorca i que es mantingué en ús fins l’any 1319 en que fou cedit als jurats de la
Universitat i Regne de Mallorca
S. XV
La desaparició definitiva del cementiri jueu es data al 1424, quan el governador ordena treure a
subhasta de les tasques de retirada de les pedres del fossar per utilitzar-les en les obres de
construcció del moll. Els solars de l’Hospital de Santa Catalina i del cementiri jueu seran
profundament alterats diverses vegades al llarg de la història i actualment formen part de
l’Avinguda Argentina, del Passeig Marítim i de la zona verda de Sa Feixina, uns espais urbans
clarament externs al Jonquet, del que actuen com a clar límit físic amb escasses connexions de
vianants.
Al 1460 es va decretar la unificació de tots els hospitals de Palma al conegut encara avui amb el
nom d’Hospital general. L’Hospital de Santa Catalina va restar abandonat fins que va ser ocupat
com a casa del gremi de corders. L’espai ocupat per l’Hospital, i la plaça davant ell situada es va
veure profundament afectat per la decisió de construir una nova muralla per a la ciutat de Palma.
La nova plaça forta havia de comptar amb baluards poligonals i la construcció d’un d’ells, el de
Sant Pere, propicià la modificació total del relleu.
Pere Nisard utilitzà una visió de la ciutat de Palma com a fons de
l’escena de Sant Jordi i la Princesa. Tot i la idealització de
determinats edificis existeix un consens general sobre la veracitat
de la distribució del conjunt. Es pot observar la porta de Porto Pi i
la cala davant ella situada. Un terreny pràcticament pla condueix
fins a l’hospital de Santa Catalina, més a l’Oest pot veure’s l’edifici
de l’hospici de nins, posteriorment conegut per Sant Magí. Entre
l’hospital, la Porta de Porto Pi i la mar s’observen dos solars
tancats de paret i sense edificar. Curiosament, l’únic molí visible
s’ha identificat amb el del Portitxol, que formava part del Molinar
de Ponent de la Ciutat. Es confirma el detectat a la documentació
escrita, que tot i haver existit molins fariners davant l’hospital de
Santa Catalina, aquests ja havien desaparegut l’any 1390. Tot i
això encara al 1409 es cita es molí d’en Pau.
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Fragment del plànol denominat “Plano del puerto y parte de la Bahia de Palma” 1890 per la Comissió Hidrogràfica de la Península. En
aquest plànol ja es pot observar com el barri de Santa Catalina està quasi edificat seguint el projecte d’eixample global de Santa
Catalina de 1868 que incloïa el barri d’es Jonquet fins l’actual carrer Caro, per damunt del mateix està edificat al voltant del Camí de
Son Rapinya amb els seus molins i començament de la construcció del barri de Camp Serralta.
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Plànol de la Ciutat de Palma. Finals de segle XIX

1.3.2 Els tres predis originals

Com ja s’ha explicat a la cronologia, els inicis d’aquest barri varen ser a la seva part sud, la més
propera al mar i és lògic que els seus habitants, directament o indirectament, es dediquessin al
treball del mar. No obstant això, altres residents d’aquest zona extramurs, es dedicaven a
l’explotació de conreus existents abans de l’ordenació i planificació de l’eixample del barri. Els
noms d’aquestes terres rurals dedicades a la feina del camp eren:
Son Antich:
la petita terra que es cultivava a Son Antich abraçava part de la Ronda de Ponent (l’actual
avinguda de l’Argentina), els carrers de Pursiana i Cotoner fins als molins que es conserven al
carrer de la industria.
l’Hort d’Avall:
abraçaven també a part sud de la ronda de Ponent, el carrer de Servet, la Plaça de Navegació i
l’actual primer tram del carrer d’Anníbal.
Son Riera:
el més gran dels tres predis agafava part del carrer de Sant Magí dins al torrent de la Font Santa (
avui conegut com torrent de Sant Magí), passaven pel carrer de Joan Crespí fins a l’antic carrer de
Manos i de Valldargent, que conduïen a Son Rapinya i a Son Vida i els seus voltants. La plaça del
Progrés i els carrers de Quetglas, Son Rossinyol i Cervantes.
Les seves petites cases de cap, la vaqueria, l’estable etc estaven situades al fons d’un petit
terraplè de pocs metres d’altura on conflueixen actualment els carrers de Quetglas i de
Monterrey, i també als voltants de l’actual Tenis Club Mallorca, ja en terrenys continguts a Can
Baró, no cataliners.
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Superposició corbes de nivell, camins antics, predis, primeres edificacions, elaboració pròpia: Nancy Kerr, arquitecta
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1.3.3 Evolució Urbanística del barri de Santa Catalina
1.3.3.1 Pla d’eixample de santa catalina 1869. Leopoldo Scheidnagel

El llogaret de Santa Catalina era un nucli de població extramurs de la ciutat, amb la construcció de
la murada renaixentista queda situat en la zona d’afecció de les servituds militars de la murada.
Les ordenances militars estipulaven una sèrie de normes per als terrenys situats en la banda de
1250 metres immediata al cos murari comptats a partir del “camí cobert”. A grans trets, dins
aquesta banda es definien 3 zones:
la primera zona, de 400 metres d’amplària, en la qual no es podia dur a terme cap obra particular,
excepte les declarades d’utilitat pública.
la segona zona tàctica, a continuació de la primera, d’una amplària d’altres 400 metres on es
podien fer només construccions de fusta o ferro i d’una altura determinada.
la tercera zona, fins els 1250 metres, on es permetien edificacions d’una sola planta i on
s’admetien per a la construcció els murs de pedra.
El Projecte d’eixample havia de tenir en compte entre d’altres aspectes, la revalorització i
possibilitat de creixement de l’assentament que constituïa el raval, el millorament de les
condicions d’habitabilitat, el millorament de la comunicació i relació d’aquest àmbit amb la ciutat
amuradada i la compatibilització amb la normativa de les denominades zones polèmiques
esmentada anteriorment.
L’Avantprojecte de l’eixample de Santa Catalina queda elaborat per les autoritats militars,
després de les reiterades peticions dels veïns, materialitzades en ocasions en propostes parcials
concretes, en novembre de 1868. Les condicions per al projecte d’eixample del barri de Santa
Catalina eren les de:
“limitar la extensión del barrio al Norte (...) para dejar libre y expedita desde la Plaza, la defensa del camino
frente la puerta de anta Catalina y su acceso a uno y otro lado.
- diseñar dos vías principales de comunicación entre la plaza y el puente de la Riera (*)
- trazar las calles para que queden bien enfiladas y batidas desde el recinto con anchos de 14 m las vías
principales y de 9 m para las demás.
- Fijar la altura de las construcciones en casas de dos pisos sin terrado, azotea ni subterráneo y con una
altura desde la calle de 10 a 12 m
- Fijar el espesor de los muros en 0,18 a 0,20 m y el de los pilares interiores de 0,40 m.”

(*) 1869 - projecte pont nou unia antic camí a Porto Pi amb actual carrer de sant Magí (carrer
major de Santa Catalina)
Posteriorment el Projecte d’eixample fou aprovat per l’Ajuntament el 17 de maig de 1869.
El Cos d’Enginyers entregà al municipi una còpia autoritzada del plànol d’Eixample. L’Ajuntament
concediria els permisos de construcció d’acord a les condicions (d’alineacions, dimensions de les
illetes, altures, gruix de murs) que determinava el projecte i que també havia de complir
qualsevol simple reforma en la part ja edificada que no s’ajustés a les normes fixades i les
remetria periòdicament al Governador militar per a coneixement i vigilància.
El pla d’Eixample proposava un àmbit d’illetes disposades segons un sistema ortogonal de carrers
amb una única plaça rectangular en posició central. L’amplària dels carrers variava entre 10, 12 i
14 metres.
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Al plànol d’Eixample hi figura una secció tipus de d’edificació prevista. Una altura de dues plantes,
dos aiguavessos de 5 metres d’amplària, una profunditat edificable total d’11,20 metres i
cobertes inclinades.

Secció inclosa al Plànol d’ordenació d’Eixample de Scheidnagel
L’any 1870 es modifica el límit de l’altura dels edificis augmentant-lo a 10,50 metres. En qualsevol
cas, sembla que no es podien superar els 40 cm de gruix en els murs ni els 12 metres d’altura la
qual cosa impedia la construcció d’edificis de certa envergadura
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1.3.3.2 El Pla Calvet de 1901, incidència al barri de Santa Catalina

L’any 1895 s’aprovà la demolició de les murades. L’efectivitat de la demolició quedà
condicionada a la formació per part de l’Ajuntament d’un projecte general d’eixample de la
població. Finalment el 22 de febrer de 1901 s’aprovà en concurs públic el projecte d’Eixample de
Calvet.
El projecte d’eixample es va dissenyar d’acord al programa proposat per l’Ajuntament, publicat en
la “Gaceta” de 3 de juny de 1897, per a la realització del concurs públic. Com a punt de partida el
nou projecte havia de considerar el raval de Santa Catalina com una preexistència. És a dir, que el
traçat urbà d’aquest àmbit es va incorporar al conjunt tal com s’havia previst en el seu moment.
Pel que fa a les possibilitats edificatòries, en el programa es classificaven els carrers en tres
ordres, segons la seva amplària, i en funció de l’amplària es definia l’altura dels edificis. També es
fixava l’altura màxima dels edificis, l’altura mínima dels pisos i l’espai lliure d’edificacions que
havia de quedar a l’interior de les illetes.
El projecte incorpora esquemes gràfics de les distintes seccions.
El 1915 s’aprovà la reforma de les ordenances municipals de 1877 per tal de fer concordant la
reglamentació amb les noves circumstàncies socials, higienistes i urbanístiques.
En el títol corresponent a “Policia especial de construcciones” es regula entre d’altres aspectes el
de l’edificabilitat. Les altures de les edificacions continuen limitant-se segons l’amplària del carrer,
però superant les possibilitats previstes al projecte d’eixample. Així els edificis podran arribar als
20 metres d’altura en els carrers de 9 o més metres (quan aquesta altura estava reservada als
carrers de 1r ordre-30 m-) i a 17 metres en els carrers d’entre 5 i 9 metres (quan per a carrers de
10 m-3r ordre- només es preveia una altura d’edificació de 12 metres). També es regula l’altura
mínima de la planta baixa, de l’entresol i de la resta de pisos (la qual cosa sembla que permet 7
plantes, com a màxim, en els 20 metres d’altura i 6 plantes, com a màxim, en els 17 metres) i en
determinats casos l’altura mínima que havia de tenir l’edificació.
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30 anys després de la vigència de l’Eixample de Santa Catalina, amb l’aprovació del Pla Calvet la
secció de carrer de 3r ordre (10m <20m) es conforma amb edificis de 12 metres d’altura en els
quals es podien fer un número de plantes variable, entre 3 i 4.
Malgrat aquesta possibilitat a la realitat es fan construccions fonamentalment de dues o pot ser
de tres plantes. Amb l’aprovació de les ordenances municipals de 1915 les possibilitats
edificatòries encara són majors, augmentant l’altura de les edificacions a 20 metres, com a límit
màxim, en els carrers de nou o més metres, amplària en la que estan quasi tots els carrers de Sta.
Catalina.
A la realitat, però, no es va construir més que un edifici de “gran altura” (5 plantes) al c/Cerdà
angular c/Verja durant aquest període.

EL barri de Santa Catalina al Pla Calvet de 1901

MANUEL GARCIA RAMIS 17-04-2019
PBX2013-0004-PLA_ESPECIAL_SANTA_CATALINA
- 19 -

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ ARQUITECTÒNICA I AMBIENTAL DE L’ÀREA DE RÉGIM ESPECIAL ARE/25-01 SANTA CATALINA

1.3.3.3

El Pla Alomar 1943. El començament del desenvolupisme “Modern Intensiu”

L’àmbit de Santa Catalina s’inclou dins la zonificació “Moderna Intensiva” del Pla urbanístic de
1943.
L’any 1952 s’aproven les “Ordenanzas de la construcción en Palma”, ordenances corresponents a
l’esmentat pla.
L’altura de l’edificació màxima i mínima venia definida en relació a l’amplària del carrer. Per
carrers de 10 a 16 metres la limitació màxima era de 17 metres i la mínima de 14 metres.

L’ample mínim de les façanes, també en funció de l’amplària del carrer, era de 10 metres, (per
carrers de fins a 20 metres).
Es regulaven les tribunes tancades, els balcons i voladissos i sembla que l’ocupació es grafiava en
uns plànols a l’efecte (no localitzats).
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Amb el Pla urbanístic de 1943 la secció de carrer entre 10-16 m ve definida per edificacions de 17
m. d’alçada com a límit màxim, i als carrers limítrofes (avinguda argentina, c/ Indústria, c/ Joan
Crespí) de 20m o més, amb edificis de 21 m d’alçada; la qual cosa redueix un poc la gran
permissivitat de la normativa anterior i volumètricament els edificis situats en el perímetre tenen
una alçada més que la resta d’edificis a l’interior de l’àmbit.
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1.3.3.4 Pla García Ruíz. 1963. La continuïtat del model intensiu.

El 1964 s’aproven pel Ministre de la Vivenda a proposta del Director General d’Urbanisme, les
ordenances municipals de la construcció corresponents al Pla Urbanístic municipal de 1963.
D’acord als plànols d’ordenació i a les ordenances, l’àmbit de Santa Catalina ( sense el Jonquet) es
qualifica com a zona Intensiva, on es distingeixen la zona Intensiva B ( des de c/Comte de
Barcelona / Plaça Progrés / Espartero fins a Joan Crespí) i la zona Intensiva C ( des de c/ Comte de
Barcelona- Plaça Progrés-Espartero fins a Sant Magí i Sa Feixina).
El tipus d’ordenació d’aquestes zonificacions proposava dues alternatives: illetes tancades
d’edificació alta amb patis interiors d’illeta ( tipus en concordança amb les previsions dels plans
anteriors) o blocs aïllats d’edificació.
Les altures permeses vénen determinades per l’amplària del carrer en el cas de construcció
continua i pati interior, essent 17 metres com a màxim i 14 metres com a mínim tant per a les
zones B com per a les zones C.
Els blocs aïllats es regulaven per volumetria i també en relació a l’amplària del carrer ( per a
carrers de 10 metres, 9,20 m3/m2 en les zones B i 7,40 m3/m2 en les zones C), prèvia
presentació d’un avantprojecte.
L’ocupació es limitava al 60 % de la superfície total de la illeta per al cas que estigués definida la
profunditat edificable i al 50% de la parcel·la en el cas que no ho estigués.
Es permetia l’edificació de tot el solar en planta baixa en les dues zonificacions.
Apareixen les plantes àtic ( fins a dos àtics) retardades respecte a l pla de façana
Es definia una parcel·la mínima i una longitud mínima de façana.
Es regulaven les condicions detallades d’ús mitjançant distintes categories d’ús i situació.
El Pla Municipal de 1963 diferencia entre dues zonificacions, Intensiva B i C. A cada una d’elles hi
ha una regulació distinta per a les altures. Els carrers de 14 metres i els de 20 metres o més
queden afectats de distinta manera per la zonificació corresponent. L’altura és funció de
l’amplària del carrer però hi ha una gradació distinta respecte a la regulació del Pla Alomar que té
com a conseqüència l’augment de les altures i per tant de la densitat en un major nombre de
carrers.
A la realitat, entre 1944 i 1973, a més dels edificis que no superen les quatre plantes, es varen
construir 26 edificis de 8 plantes, 11 de 7 plantes, 10 de sis i 18 de 5 plantes ( el 8,07 % de
parcel·les edificades del total de parcel·les de l’àmbit) edificis que corresponen als situats
majoritàriament en la zona de Comte de Barcelona i Joan Crespí ( zona nord) que corresponen en
molts casos a parcel·les més grans respecte a les parcel·les més petites ( entre 8 1 12 metres
d’ample) corresponents amb la inicial on s’han mantingut les edificacions antigues existents.
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1.3.3.5 Pla Ribas Piera. 1973

El Pla general de 1973 qualifica l’àmbit de Santa Catalina com a zona Intensiva B.
Aquesta zonificació correspon a sectors d’intens desenvolupament urbà i densitats elevades que
constitueixen la zona urbana per excel·lència.
El tipus d’ordenació pot ser el d’illeta tancada, d’edificació alta amb patis interiors d’illeta, o bé el
d’edificació en blocs aïllats. Per al cas de Santa Catalina, l’ordenació a aplicar per ser una zona
consolidada era de d’illeta tancada.
Per a l’ordenació d’illeta tancada els paràmetres eren:
-

l’ocupació serà del 60% de la superfície de la illeta. Aquest percentatge servirà
per senyalar la profunditat edificable.
Parcel·la mínima: 250 m2
Longitud mínima de façana: 12 m
Altura lliure en planta baixa: 3m
En planta baixa es podrà edificar en tota la superfície del solar amb una altura
màxima de 5m ( es permeten altells amb unes determinades condicions).
Les altures màximes i mínimes de l’edificació vénen determinades en funció de
l’amplària del carrer i també per un número de plantes definit com a màxim.
Altura màx.
Núm. Plantes Altura mínima
Per carrers de 10 m
Per carrer de 10 a 15 m

-

14 m
17 m

PB+3
PB+4

10 m
13 m

Es permetrà un àtic en carrers de 15 o més metres amb determinades
condicions de separació a façanes i mitgeres.
Es regulen les condicions d’ús detallat.
Es qualificaven les parcel·les dotacionals.
Se senyala un Eix de Terciarització Fomentada ( en planta baixa no s’admet l’ús
d’habitatge) al carrer Villalonga.

La zona del carrer Industria, davant els molins, es dissenya com una zona a desenvolupar d’acord
a un pla conjunt a desplegar amb posteritat. Al Plànol d’ordenació es grafia l’ocupació i la resta de
paràmetres es fixaran mitjançant la tramitació d’una figura de planejament que modificarà la
configuració d’illeta tancada per tal d'alliberar els molins i protegir-los com a elements d’interès
històric i arquitectònic ( Declaració BIC Molins carrer Industria 13/11/81)

El Pla Ribas i Piera continua fonamentalment la determinació de les altures en l’amplària dels
carrers. La gradació d’amplàries que estableix el Pla fa que es signifiquin, per major altura, els
edificis situats als carrers perimetrals ( de 20 metres o més; Joan Crespí, Industria, Via Argentina)
respecte als del carrers de la trama interior, la qual, a la vegada també presenta una
jerarquització entre carrers de 14 metres i 10 metres. Es conforma així una configuració
volumètrica de l’àmbit que marcarà les ordenacions dels plans urbanístics posteriors.
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1.3.3.6 PGOU. 1985

El PGOU 1985 qualifica l’àmbit de Santa Catalina amb les zonificacions B (B1,B2,B3,B4,B5,B7)
Edificació Residencial plurifamiliar amb alineació de façana coincident amb l’alineació del carrer,
tipus d’ordenació: illeta tancada; i les zonificacions C (C1,C3,C4) Edificació Residencial plurifamiliar
amb alineació de façana coincident amb l’alineació del carrer i ús comercial administratiu en
planta baixa (EIX CÍVIC), tipus d’ordenació: illeta tancada.
• Les altures es regulen en metres i en número de plantes, un màxim i un mínim.
• El Pla defineix també inequívocament la profunditat edificable de cada una de les zones.
• Hi havia la intenció de configurar un eix de barri al llarg del c/Fàbrica mitjançant la qualificació C
que fixa com a ús exclusiu per a les plantes baixes el comercial i administratiu.
• Es qualificaven les parcel·les dotacionals d’equipaments i d’espais lliures.
• Es detalla en major grau la regulació dels usos.
Puntualment a la zona del carrer Industria ( illeta on es troben els quatre molins protegits),
apareix la qualificació F, edificació residencial per volumetria específica. Correspon a aquelles
àrees destinades principalment a vivenda plurifamiliar i/o usos terciaris i que es desenvolupen o
s’han desenvolupat conformement a un pla de conjunt ( pla parcial, especial o ED ... etc).
El Pla general qualifica aquest àrea, en concret, com a F2, les determinacions bàsiques de la qual
queden ressenyades directament al plànol d’ordenació (PB+5+ àtic, amb una ocupació grafiada)

Al PGOU de 1985, les alçades venien determinades directament ( a partir de criteris d’amplada de
carrer i alçada predominant de les edificacions existents) per l’ordenança que figura al plànol
d’ordenació en el qual es grafia la trobada de dues ordenances de distinta alçada a les
confluències de carrers amb normatives diferents.
La configuració volumètrica a la que s’arriba té les següents característiques: els edificis del
perímetre del barri són els de més alçada, 6 plantes (amb l’excepció singular de la volumetria
específica dels molins que són 6 + +àtic). Els edificis situats a c/Compte de Barcelona, Plaça
Progrés, c/ Despuig, i tram del c/ Arnau Rossinyol tenen 5 plantes. La resta es limita a 4 o 3+àtic.
Aquesta configuració simplifica l’organització volumètrica de l’àmbit respecte a l’ordenació
anterior i reestructura, a la baixa, les edificabilitats en la línia de controlar més les excessives
intensitats d’ús previstes als planejaments anteriors i d’apropar-se més a la realitat existent, en
una lectura crítica de les experiències desenvolupistes que malauradament ja es trobaven en part
materialitzades a la ciutat.
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1.3.3.7 El Pla general vigent. PGOU 1998 i el barri de Santa Catalina

El PGOU 98 manté bàsicament els mateixos criteris urbanístics que el PGOU 85 a l’àmbit de Santa
Catalina.
Les qualificacions són: zones “B” (B3a, B3x, B4a, B5a, B6a) ús principal: residencial plurifamiliar.
Tipus d’edificació, alineació vial, illeta tancada.
Zones “C” (C3x, C4a, C6a) ús principal residencial plurifamiliar. Tipus d’edificació alineació vial
illeta tancada. Obligatorietat d’usos terciaris o equipament comunitari en planta baixa.
A la zona del carrer Indústria es manté el criteri de la zonificació F, ordenació per volumetria
específica. Les condicions d’edificació s’indiquen directament als plànols(6P+A; l’ocupació es
grafia).
La Revisió del PGOU de 1998 manté bàsicament els mateixos criteris urbanístics del PGOU85
respecte a la definició de les ordenances. Però l’aplicació d’aquestes, fa més unitària, donant una
passa més enllà, l’organització volumètrica de l’àmbit. Es continuen remarcant els edificis del
perímetre (amb 6 plantes, excepte la zona dels molins del c/Indústria, 6+àtic) i els edificis de la
plaça Progrés (amb 5 altures) i un petit tram de c/Comte de Barcelona, el més pròxim al
c/Indústria; però, finalment, tota la resta de l’àmbit es tracta, es pot dir, homogèniament amb 4
altures (3+àtic o 4 plantes) en una aproximació cada vegada més coherent i raonable amb el
caràcter primitiu del barri.
A la realitat entre 1974 i 2002, d’acord a la informació cadastral de què es disposa, es varen
construir 12 edificis de 8 plantes, 17 edificis de 7 plantes, 8 edificis de 6 plantes i 15 de 5 plantes
(6,58% parcel·les edificables del total de parcel·les de l’àmbit)
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1.3.4 Activitats, usos i costums del barri de Santa Catalina.
1.3.4.1 Un barri heterogeni

Des del principi del segle XIX ( principi de l’any 1800) el gremi de pescadors ja era molt nombrós.
Moltes famílies procedents del barrí veí de Sant Pere i del poble d’Andratx que varen establir la
seva residència a Santa Catalina varen contribuir a l’incessant augment de població, i el cens el
1875 es calculava en sis mil persones aproximadament. Pilots, patrons, mariners i pescadors
varen ser els nous residents que, sens dubte, es convertiren en un factor important pel que fa a la
revalorització del solar del barri una vegada que es va aprovar el projecte d’eixample de 1869 i del
posterior creixement industrial imminent.
Des del 1860 una vegada traçat l’eixample del barri per la part nord, varen quedar uns espais molt
adequats i grans solars per instal·lar-hi nombroses indústries. Si, a aquesta circumstància, hi
afegim la instal·lació de la primera línea elèctrica el 1903 i la proximitat del moll afavoriren
l'establiment de fàbriques i que s'afegiren a les poques que hi havia anteriorment. L'aparició en
1865 d'una llei que proposava l'eliminació de fabriques en intramurs va fer que les indústries
busquessin nous terrenys i s'establissin al barri.
Apart de ser un barri mariner i industrial, sempre ha estat considerat obrer encara que es pot dir
que era un barri de professions molt heterogènies: des de metges, coronels, mariners, pescadors,
empresaris, obrers, fusters, mecànics etc.
Santa Catalina mai ha estat un barri turístic, encara que sempre, a causa de la seva situació
costanera, una part del barri ha estat considerada una de las balconades més famoses de la ciutat
i ha estat sempre una zona de pas de turistes, des dels temps dels pioners, que s’establiren en el
barri del Terreno i que, si seguien la via dels tramvies antics, passaven per Sant Magí per després
arribar al centre de la Ciutat.
1.3.4.2 Els transports urbans

Les primeres notícies que hi ha al respecte fan referència als tramvies de mules ( existí des de
final de segle XIX fins al 1916-1918) que, des de final del segle XIX, feien el trajecte Palma-Porto Pi
i viceversa. Aquest itinerari cobria els barris de Palma perquè passava pel passeig de Sagrera, per
Santa Catalina, Son Alegre, la caseria del Terreno i Porto Pi. Així, els tramvies de tracció animal
abraçaven tota la part costanera del sud-oest de la ciutat i travessaven només el carrer de Sant
Magí.

L’any 1916 es varen substituir pels tramvies que es movien amb energia elèctrica i s’amplia el
trajecte fins a Cas Català que varen funcionar fins als anys 60 que es varen desmuntar totes les
vies i tota la línia elèctrica dels tramvies. Els tramvies varen ser substituïts pels autobusos
moderns. La companyia Autobuses Populares estava ubicada al carrer Caro i feia el servei de
transports del barri.
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1.3.4.3 Els espectacles

A Santa Catalina mai no han faltat locals d’oci, al contrari, sempre s’ha caracteritzat per ser el
barri amb més densitat d’espectacles de la ciutat. A part del Teatre Mar i Terra ( barri Jonquet)
s’han de destacar
- Teatre Victòria, ubicat al carrer de la Fàbrica cantonada amb el carrer de Pou.
- Els cinemes Modern i Progrés inaugurats el 1918 i 1936 respectivament i posteriorment el
cinema Lírico Palace que va funcionar poc temps.
- La Societat Iberia i la Union estaven ubicades a l’antiga Ronda de Ponent ( actual Avinguda
Argentina)

Fotografia de les façanes dels edificis que donaven a la Ronda de Ponent

1.3.4.4 Relació de Santa Catalina amb el litoral

L'Arxiduc Lluís Salvador d'Àustria escrivia en Die Balearen que els millors mariners de Mallorca es
podien trobar en el raval i a Andratx. La relació dels cataliners amb el mar ha estat sempre intensa
i fins a l'arribada de la industrialització era l'elecció clara per poder guanyar-se la vida. La barriada
vivia una relació mes pròxima a la mar: la mar era de mes fàcil accessibilitat que en l'actualitat, ja
no existeix la platja del Jonquet i per arribar al mar ara cal travessar els carrils del Passeig Marítim.
Allí a la platja s'assecaven les veles, primer al costat dels safarejos, mes avanci a l'esplanada sota el
terrer.
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Els mariners del barri tenien relació amb els del port d'Andratx des del segle XIV, amb els quals
formaren el Pòsit de Pescadors i Confraria de Sant Pere del Port d'Andratx El 1514, però, se'n
separaren i crearen el Col·legi dels Honorables Pescadors de Sant Pere que encara funcionava en
el segle XIX assistint els socis i ensenyant les primeres lletres i a fer arts de pesca, tasca
continuada el 1876 per l'Associació de Pescadors. El 1876 es creà el Centre de Naviliers i Patrons
de Cabotatge.
Quan embarcaven els pescadors ho feien a bord de llaüts i "barques de bou", però no sol
pescadors va donar el barri, també va donar marins mercants, més, que qualsevol altra ciutat
espanyola. Rutes pel llevant peninsular, els ports cantàbrics, el mar del Nord, Àfrica, França i
Amèrica eren cobertes per tripulacions compostes enterament de cataliners. Els viatges de
principis del 1900 de bergantines, goletes i pailebots a Cuba, Puerto Rico, a Montevideo...eren
freqüents, cobrint una ruta que anava de Palma a Barcelona i d'aquí a Amèrica per transportar
persones i matèries primeres. Mentre a Palma la població era més estacionària, els cataliners
viatjaven -més per necessitat- assíduament a Cuba. Molts d'ells tornarien amb diners per establir
negocis i fabriques. També es desenvolupa una important indústria en la construcció de vaixells.
Els mestres fusters van tenir el seu moment mes àlgid durant els anys 1814 - 1870, després va
haver-hi una altra notable revitalització del sector durant la I Guerra Mundial que es va mantenir
fins als anys trenta. En l'actualitat ja no queda cap drassana, però encara hi ha moltes tendes
d'efectes navals i de servei a la marineria.

Foto d’una barca de bou i foto de 1930. dels drassanes del contramoll del Mollet

1904. Drassana del Mollet. Al fons el raval de Santa Catalina
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1.3.4.5 Santa Catalina i la indústria.

La concentració industrial més gran de Palma va estar radicada durant 100 anys,
aproximadament, al barri de Santa Catalina.
Pot semblar rar parlar d'indústria en un barri marítim del que solament queden els noms de dos
dels seus carrers: Indústria i Fabrica. Però la veritat és que va haver-hi una important presència
industrial. Des del 1860 una vegada traçat l’eixample del barri per la part nord, varen quedar uns
espais molt adequats i grans solars per instal·lar-hi nombroses indústries. Si, a aquesta
circumstància, hi afegim la instal·lació de la primera línea elèctrica el 1903 i la proximitat del moll
afavoriren l'establiment de fàbriques i que s'afegiren a les poques que hi havia anteriorment.
L'aparició en 1865 d'una llei que proposava l'eliminació de fabriques en intramurs va fer que les
indústries busquessin nous terrenys i s'establissin al barri.
Les grans industries es situaven als carrers principals del barri:
Carrer Industria:
- La gran nau “La Corderia de Ramis i Pericàs” paral·lela als molins
- Cas Llofriu “La Cristalera” ( fora del barri de Santa Catalina , al barri de Camp Serralta)
Carrer Fàbrica:
- Empresa naviera-industrial “La Palmesana”
- Gerreria des Lleons
- Calzados Minerva S.A.
Ronda de Ponent ( actual Av. Argentina):
- Societat Mallorquina de Farines ( cantonada amb Ronda de Ponent)
- Calzados Massanet ( cantonada amb Ronda de Ponent)
- L’Alfombrera ( fins a l’actual plaça de Serralta)
Carrer de Joan Crespí:
- La Roqueta ( al barri de Son Espanyolet)
- Fàbrica d’articles de goma de Joan Moll Terrassa ( al costat del col·legi de les escolàpies)

Imatge de la fàbrica de ceràmica “La Roqueta” al carrer de Joan Crespí
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1860- Gerreria de Cas Lleons (1860-1960)
El primer establiment industrial pròpiament dit es va instal·lar l’any 1860 i va ser una gerreria
coneguda amb el nom de Can León o Cas Lleons ( fundadors família León i Arnau) on es
fabricaven sobretot atuells de fang d’argila com a matèria primera. Es necessitava un gran
obrador i una descomunal xemeneia per donar sortida al fum i oxigenar el gran forn propi de les
exigències d’aquesta feina. Aquesta indústria estava ubicada en la confluència dels carrers
d’Antich i de la Fàbrica, i destacava sobretot la immensa xemeneia. Aquesta va ser la primera i la
darrera indústria que es va poder contemplar, com a vestigi i escut d’un passat industrial del barri
de Santa Catalina on va restar durant un segle aproximadament, fins que va ser enderrocada a
l’any 1960 per construir-hi un edifici d’habitatges de diverses plantes.
1861.- Corderia de Ramis i Pericàs
Aquesta factoria que elaboraven tot tipus de cordes, caps per als vaixells, lona per a les veles etc
va ser considerada com la més important del ram de la ciutat. Va ser tant important que va ser
visitada pel rei Alfons XII al final del segle XIX. Va ser la nau més gegantina de totes les fàbriques
que hi ha hagut al barri de Santa Catalina, ja que tenia 200 metres de longitud. Estava ubicada al
carrer de la Indústria i recorria paral·lelament els molins encara existents al carrer, des del carrer
Despuig fins a l’actual carrer de Pou.
1870.- Empresa - Industrial Can Pieras “La Palmesana”
Era la més popular al barri i era coneguda com Cas Xabec ( nom d’un determinat tipus de vaixell
de final del segle i d’origen àrab) i fundada per Bartomeu Pieras Palmer conegut amb el nom de
Tomeu del Xabec.
Les seves instal·lacions industrials constaven de: fusteria, serradora, una fàbrica de ciment, una
fàbrica de rajoles hidràuliques i una fàbrica de gel.
Instal·lació que el 1878 s’engrandí amb unes grans naus i que donava aigua calenta als rentadors
de la Riereta
L’any 1918 es va completar aquest complex industrial amb la instal·lació del cinema Moderno de
Santa Catalina. Tot aquest complex industrial i el cinema ocupaven una illeta, pel carrer de la
Fàbrica, d’Antich, de Caro i Hornabeque ( actual carrer del Comte de Barcelona).
Els Pieras es varen associar amb la firma Cabrer i varen crear una nova unitat industrial coneguda
amb el nom de Pieras i Cabrer, promotors de la construcció de l’Institut Ramon Llull i l’escorxador
municipal, les dues grans edificacions tal vegada més emblemàtiques de la ciutat de Palma durant
el segle XX.
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1878.- Societat Mallorquina de Farines
Va ser la primera d’aquest tipus que es va instal·lar a Mallorca i molia diàriament gran quantitat
de blat gràcies a diverses moles mogudes per una maquina de vapor de gran potència.
1880.- L’Alfombrera
Tant la immensa nau com les instal·lacions s’endinsaven fins a l’actual plaça de Serralta.
1899.- Fàbrica de Gas “La Económica”
El 28 de febrer de 1899 es comencen les obres de construcció de la fàbrica de gas La Económica i
el 14 de juny de 1900 comença a funcionar la fàbrica. Obtenia gas per a l’enllumenat públic i
també per a fogons casolans i industrials gràcies a la destil·lació del carbó mineral. Estava ubicada
al cantó de Joan Crespí i el carrer de la Fàbrica. Va suposar un avenc tècnic molt important per al
barri de Santa Catalina, ja que va ser el primer barri de la ciutat que va tenir enllumenat artificial.

1904. Vista general del barri de Santa Catalina. La xemeneia que es veu fumejant és de la Fabrica
La Industrial. En 1918 passaria a ser de Sabates Massanet. Tancaria les seves portes
definitivament en la dècada dels anys '50.
1939.- Industrial Metalugia Ibérica S.L.
Coneguda popularment com la fàbrica de les cremalleres, va estar ubicada al mateix solar ocupat
actualment pels comerços que integren el Mercat del Tenis al carrer Joan Crespí. Aquestes
cremalleres eren considerades les millors d’Espanya. A l’any 1975 es va traslladar al polígon
industrial de Can Valero.
1940-50.- Indústria de foneria: Taissa i Macosa
Als anys 1940-50 a la illeta compresa entre els carrer de Caro, Antich, Murillo i Cotoner es va
ubicar una industria que fabricava fabricar maquinària agrícola. La seva producció va ser
bàsicament el clàssic motocultor a mà, de diferents mides i tipus. La foneria de quatre forns a ple
rendiment produïa les peces en brut d’aquests motocultors, que varen donar un nom a Taissa per
les seves màquines agrícoles potents, de mida reduïda i econòmiques.
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Un cop desapareguda la indústria Taissa al 1960, la nova industria Macosa es va instal·lar en els
mateixos terrenys i en va aprofitar els forns iva començar a fabricar peces per als ferrocarrils
espanyols Renfe, pastilles de frens i tot tipus de carcasses per a motors elèctrics.
A part d’aquestes, hi havia al barri altres indústries importants com:
- Una vidriera al carrer Villalonga que va ser absorbida per la famosa i coneguda empresa
mallorquina Vidreries Gordiola.
- Fàbriques d’articles de goma: va haver-hi unes quantes fàbriques en el barri, cosa que les va
convertir en el grup d’indústries més homogeni.
- Una fàbrica de peces gomes en general (1940-1975) que estava ubicada al carrer de Murillo.
- Una petita fàbrica de bolles al carrer de Borguny cantonada amb l’actual carrer de Comte de
Barcelona.
- Fàbrica de formes per a calçat “Hormas Mallorca” de Sebastià Garau que va estar ubicada prop
dels molins del carrer de la Indústria. Actualment duu a terme la seva activitat industrial sota la
direcció dels successors de l’antic empresari al polígon industrial de Son Castelló.
- Fàbrica d’articles de goma de Joan Santamaria (1950-1980) ubicada al carrer Monterrey.
- Dues ferreries al carrer de Sant Magí: la de ca mestre Toni Mir i de Can Burganya
- Diverses fusteries repartides pel barri a destacar la situada al carrer Fàbrica ( entre els carrers
d’Antich i Despuig) del germans Sampol i el taller de construcció de carros al carrer de Sant Magí,
davant la ferreria del mestre Toni Mir
1960.- Amb la pèrdua de les colònies espanyoles d'Amèrica i les Filipines, primer, i amb la fi de la
Primera Guerra Mundial, després, començaren a desaparèixer les fàbriques del barri, que foren
substituïdes per altres de més petites, la majoria de les quals desaparegueren des de la dècada
de 1960 per manca d'innovació tecnològica i per la competència dels millors sous de l'hoteleria.
1.3.4.6 El petit comerç

És important destacar la importància del petit comerç al barri, fins i tot establiments de fotògrafia
(dos al principi dels anys 20), farmacèutics, forns, ferreteries, tendes de comestibles, sabateries,
bugaderies, barberies i perruqueries, bars i restaurants, que venien a completar l’oferta del
principal punt comercial que era el Mercat Municipal, que esdevenia el centre de tota activitat
social.
A l'actualitat a la barriada de santa Catalina hi ha nombrosos restaurants i bars seguint una
tradició -la dels cafès d'antany- que ha marcat la vida social del raval.
1.3.4.7 Vida social del RAVAL

Al començament del segle XIX, era un barri compartit -sobretot- per mariners i pagesos. Al 1890,
es crea una línea de tramvies de mules i tres anys més tard, s'inaugura un nou pont sobre la Riera
per millorar les comunicacions entre Palma i el barri. El tramvia de mules va ser substituït en 1916
per un d’elèctric. La vida social començà a ser més intensa a mesura que s'inicià el pla de
l'eixample en 1868, amb el consegüent procés d'urbanització. Els cafès, hostals i casinos
recreatius acapararen la vida social del barri però al mateix temps crearen una intensa vida
associativa, promoguda sobretot per la precarietat mateixa de la vida quotidiana. Així es crearen
societats típicament econòmiques com la Vinícola Mallorquina (1879), el Centre de Navegants i
Patrons de Cabotatge (1876) i l'Associació de Pescadors (1874) etc....
Amb la industrialització varen aparèixer societats de socors mutus. El 1894 es fundà el Mont de
Pietat de Previsió de l'Arraval de Santa Catalina, el qual acollí un orfeó el 1930 i freqüents
representacions teatrals en aquesta dècada des de principi del segle XX les idees i les associacions
progressistes hi tingueren ressò, tant que el 1936 fou l'únic barri on guanyà el Front Popular.
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No obstant això Santa Catalina es converteix en una zona urbana netament obrera, que
majoritàriament supera el perfil pagès i mariner. Com a conseqüència d'aquesta transformació
sorgirien entitats recreatives i casinos com: La Marina (1898), La Pau (1865), Mar i Terra, La
Recreativa (1891) i el Centre Filharmònic, que en 1897, fins i tot inauguraria una acadèmia de ball.
Algunes d'aquestes llegarien a tenir teatre propi. Posteriorment es crearien el Teatre Victòria i el
Cinema Modern, ja al començament del segle XX.
El 1885 s'hi establiren les monges franciscanes Filles de la Misericòrdia, que el 1889 obriren una
guarderia, l'actual Col·legi de Sant Francesc d'Assís. A final del segle XIX hi havia una escola
metodista. El 1919 hi havia a Sant Magí una escola pública masculina. El 1926 s'hi establiren les
monges escolàpies i la seva escola. El 1935 es construí el grup escolar Jaume I, procedent d'una
escola situada abans a Mar i Terra, al Jonquet. El 1979 es creà l’escola d’infants de Santa Catalina.
El 1935 es construí la nova església dels carmelites, esdevinguda església parroquial des del 1974.
I el 1954 Joan Capó Ferrer establí al barri l'Església Cristiana Evangèlica. Actualment també hi ha
una sala dels Testimonis de Jehovà. També van tenir representacions al barri les organitzacions
politiques: La CNT i la UGT, l'Agrupació Socialista (1919), L'Esquerra Republicana Balear (1930), el
Partit Comunista (1934) etc... En esports el futbol era el rei de tots ells creant-se el F.C. Progrés
(1912), Sporting Santa Catalina (1919) l'O.I. Santa Catalina (1925) que va ser durant anys filial del
RCD Mallorca i alguns més com O.S.Sparta, CD Hercules, Marina FC o la Penya Raval (1940) que
encara persisteix.
Encara que els cataliners no eren especialment creients van tenir una presència important de
l'església al barri: Seglares Catòlics (1898), Circulo d'Obrers Catòlics (1901) Congregació Mariana
de Jovenes (1910) etc... Durant els anys seixanta, a causa d'una economia basada ja en el turisme,
van desaparèixer casí totes les indústries de Santa Catalina. A poc a poc, es va ser convertint en
una zona residencial amb una important immigració peninsular. Ja en l'actualitat, poc queda de la
idiosincràsia d'aquest barri que va anar el primer a crear-se en extramurs. Però d'alguna manera,
segueix conservant retalls de la seva antiga història quan passegem pels seus carrers i ens
impregnem del seu ambient, ara ja, poc mariner...

Any 1900. Festes de Sant Magí
El rentador públic “la riereta” i les bugaderies privades
El rentador públic situat devora la desembocadura de la Riera i conegut amb el nom de la Riereta
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1903. El nou pont de la Riera. Veiem al fons un tramvia de mules, un "carretet" i unes "galeretes"
amés de molta gent. Segurament hauria alguna festa en el barri.

Fotografia del metro elèctric travessant Sa Feixina. Es pot veure la façana del barri a l’actual
Avinguda Argentina
“Santa Catalina, imatges d’ahir” Albert Herranz i Andreu Muntaner”)
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1.3.4.8 El llenguatge del RAVAL

1

El raval de Santa Catalina es distingí pel seu propi dialecte, el “cataliner” que coincidia
parcialment amb els sociolectes dels mariners i pescadors i amb els sociolectes populars de
Palma. És una varietat malauradament mai estudiada que identificava l'origen dels parlants i que,
per això, restà dins els seus límits socials i geogràfics originals, evitada per la resta de la població,
com s'esdevé amb els trets d'altres varietats dialectals locals. Desaparegut l’aïllament del barri
amb les millores econòmiques, socials i urbanístiques, els seus trets, gairebé mai exclusius,
s'escamparen fora del seu àmbit original.
Podem esmentar com a trets lingüístics del raval el pas de [a] a [ε] en context palatal ( llarg > llerg,
carn > quern), el tancament de [ə] en [i] també en context palatal ( galant > guilant, cagador ‘
moneda d’un cèntim’ > quigador), la bilabialització d’alguna vocal neutra davant bilabial ( trepitjar
> tropitjar), la ultracorrecció de la neutralització de [o] i [u] davant [i] tònica (Agustí > Gostí) o
davant [i] àtona que en altres mots del mateix radical ocupa una posició tònica (Lluïssó (Lluís) >
Lloïssó), la realització palatal de les consonants velars – que és l’origen de la primera
característica esmentada—, la neutralització de la distinció entre la consonant bilabial sonora [b] i
la labiodental [v] ( vaig veure > bai beure), la despalatalització de l'africada davant consonant (
vaig (a)nar > bi na) i casos de metàtesis ( petrólio > pretólio, pretólio, padrí > pradí, patró Pedro >
prató Predo.
També formava part del parlar del barri l’ús general dels malnoms, propi de la intensitat de les
relacions en una comunitat ben delimitada i petita. La intensitat de la vida comunitària també es
reflectia en la presència de costums inexistents dins Palma però sí a la part forana de Mallorca,
com el de «cantar panades», anomenat també «deixem lo dol» de Pasqua.

1.3.4.9 Els Habitatges del RAVAL

La majoria de les primeres cases eren de planta baixa, moltes amb un sol aiguavés, sovint
convertit en terrat, i totes emblanquinades, una tipologia de la qual resten exemples al Jonquet.
Les més petites només tenien una saleta, que feia també de cuina i de menjador, de vegades amb
foganya, i dos dormitoris, amb un gravat de la Sang o de san Magí. Les finestres eren petites i
sense persianes ni vidres. Les cases de les famílies que tenien més mitjans econòmics es
caracteritzaren per ser de millor qualitat i per la decoració amb mobles modernistes.
No hi havia, però, il·luminació als carrers, llevat d'alguns llums de petroli (els primers de gas
s’instal·laren al 1888), tampoc hi havia clavegueram ni aigua corrent, per la qual cosa eren
freqüents la contaminació de les cisternes i els pous i les malalties relacionades.
Aquestes mancances i les seves conseqüències continuaven a la darreria del segle XIX. Per
atendre als malalts, el 1890 l'Ajuntament hi creà una casa de socors. L’epidèmia de còlera del
1865 afectà el barri. Avui encara cal recordar la conducta heroica de persones com el metge del
raval, Joan Crespí, el guàrdia municipal Joan Ramon Enrich, homenatjat pel raval un cop acabada
l’epidèmia.
El 1877 es construí l'església actual de Sant Magí dedicada a la Immaculada Concepció, al solar de
la capella de Sant Magí. El 1880 es començà el convent del Carme i després l'església d'aquest
mateix nom i es començaren a urbanitzar els voltants. Els carmelites, però, eren al barri des de

1

les dades s’han obtingut directament de la pàgina web http://www.uib.cat/depart/dfc/gresib/curs/2010/santacatalina.pdf Grup de
Recerca Sociolingüística de les Illes Balears Coneixements, usos i representacions socials de la llengua catalana
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feia vint anys i el 1865 ja havien fundat una escola que funcionà fins al 1923, quan passà als
carmelites descalços, i que encara canvià d’orde religiós unes quantes vegades més.
Aquesta va ser la primera escola d’instrucció elemental del barri. Després se n’hi afegiren més de
petites, públiques i
privades. Val a dir que a la segona meitat del segle XIX l’analfabetisme encara era gairebé absolut
al raval.
Al principi del segle XX les terres de Son Antic i de l'Hort d'Avall quedaren totes urbanitzades, i
Son Riera es dividí en Son Riera Vell, que arribava prop de la plaça del Progrés, i l'Establit, al nord
Son Riera Nou, entre el torrent de Sant Magí i el carrer de Joan Crespí.
A principis de la dècada de 1890 es produeix una forta crisi econòmica i social que culminà amb el
denominat «desastre del 98». Aquest va comportar una reducció del tràfic marítim pel que el
comerç amb Amèrica va decaure i es va produir una forta crisi per als habitants de Santa Catalina.
La generació que els va seguir va emigrar a Cuba i Porto Rico seguint les rutes i ports comercials
dels mallorquins del segle XIX. D’això ha quedat un rastre que es pot seguir en els edificis
modernistes que encara es conserven al barri, en mobles heretats o en la geografia íntima de la
historia familiar de molts cataliners.
Ja al 1898 tenim exemples de projectes d’habitatges a l’arxiu municipal que corresponen a
habitatges humils de una o dues plantes, on apareix l’estança destinada a botiga integrada a
l’habitatge quan té una planta baixa o ve separada quan te dues plantes; botiga en planta baixa i
la planta pis l’habitatge
Amb la dècada de 1930 arribà l'aigua corrent, que substituí les fonts o manxetes i moltes de
cisternes, i el clavegueram; millorà el gas i la instal·lació elèctrica començada el 1903, i es construí
el mercat cobert. Després de la Guerra d'Espanya, s'asfaltaren els carrers, desaparegueren les
darreres barraques, s'aplicà el pla de reforma de Gabriel Alomar —que acabà de facilitar la
comunicació amb el ravals.
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II MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA
2.1.- OBJECTE I FINALITAT DEL PLA ESPECIAL
2.1.1. Consideracions instrumentals. Objectius

Tenint en compte el caràcter del Pla Especial en tant que figura de planejament de
desenvolupament, s'articula en el marc del pla d'ordenació municipal que li dóna cobertura, per
la qual cosa tot allò que no quedi regulat al Pla Especial es regularà mitjançant el que disposi el
PGOU vigent.
El present Pla Especial, sense perjudici del seu caràcter immediatament executiu, és coherent
amb el PGOU vigent, i instrumentalment respon als següents objectius:
a) Formular un document de qualitat tècnica suficient per a ser immediatament executiu.
b) Emmarcar-se en el Pla General d'Ordenació municipal vigent i en el futur Pla General en fase de
redacció.
c) Regular de manera específica les futures edificacions de l’àrea, les mesures de protecció
ambientals del barri i dels molins de carrer Indústria així com les directrius bàsiques d’intervenció
a l’espai públic (vials i Espais Lliures més significatius) que permetin posar en valor els trets
característics objecte de la conservació del barri, així com la millora del seu paisatge urbà, medi
ambient i social.

2.2.- NECESSITAT I CONVENIÈNCIA DEL PLA ESPECIAL
2.2.1. Antecedents

La formulació del present document de planejament no pot eludir que ja el 2002 es va realitzar
un treball de recopilació d'informació sobre el barri de Santa Catalina realitzat pels arquitectes
municipals Pilar Simó i Antoni Sbert com a tècnics de l'Oficina tècnica de desenvolupament del Pla
General de l'Àrea de Realitzacions Urbanístiques, amb l'objecte de proposar la protecció del barri
de Santa Catalina.
Onze anys després, el 2013 el Director Tècnic de la Gerència d'Urbanisme sol·licità la tasca de
redacció d'una "Modificació puntual de PGOU per a la delimitació d'una àrea de règim especial
per a la barriada de Santa Catalina" l'àmbit és el del propi barri excloent tres illes que van ser
incloses en la declaració de Bé d'Interès Cultural del Barri del Jonquet així com les dues illetes
annexes del Parc de Sa Feixina que contenen el mateix Parc de Sa Feixina i el CEIP Rei Jaume I.
A la memòria de la modificació s'establia el següent objecte:
“La barriada de Santa Catalina, a més a més de les característiques històriques i ambientals abans
assenyalades, presenta uns trets fonamentals característics dels edificis construïts abans de 1963
(esmentats a un treball fet per el COAIB) com son: Les proporcions de les façanes, la cornisa de
coberta, la cantonada arrodonida, les balconades obertes, la mida de les volades, l’alçada de les
edificacions i el tractament dels patis d’illeta.
L’objectiu d’aquesta modificació del PGO es delimitar una àrea de règim especial per a la barriada
de Santa Catalina i establir: Les condicions necessàries per redactar un Pla Especial de protecció
ambiental i arquitectònica, així com el règim urbanístic transitori fins i tant es redacti l’esmentat
PE.
Condicions d’ordenació per a la redacció del Pla Especial:
- Hauria de delimitar les zones que tenen característiques de conjunt arquitectònic (entre d’altres,
trams dels c/ Anníbal, Pursiana i Fàbrica) i establir mesures de protecció per aquests conjunts

MANUEL GARCIA RAMIS 17-04-2019
PBX2013-0004-PLA_ESPECIAL_SANTA_CATALINA
- 43 -

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ ARQUITECTÒNICA I AMBIENTAL DE L’ÀREA DE RÉGIM ESPECIAL ARE/25-01 SANTA CATALINA

- Hauria de revisar, i si escau ampliar, el catàleg i establir altres graus de protecció per edificis que
per les seves característiques arquitectòniques ambientals s’hagin de considerar estructurants pel
que fa al caràcter del barri
- Hauria d’estudiar la retícula (illetes) i establir condicions d’ocupació tant pel que fa a l’anella
(espai construït i/o construïble) com pel que fa al pati d’illeta
- En relació a l’anella hauria de valorar la possibilitat de mantenir els aprofitaments del PGO
vigent tot i que s’haurien de suprimir les plantes àtics.
Pel que fa a l’anella i en relació a l’espai públic s’haurien de definir les condicions d’estètica de
les noves edificacions, entre altres aspectes:
- S’hauria d’analitzar la possibilitat de recuperar algunes determinacions del “Reglamento de
Policia Urbana” de 1837 i del Pla Calvet de 1901
- Limitar el voladís màxim (que hauria de ser obert)
- Potenciar el pla de façana
- Determinar condicions de composició i proporcions de façana
- Regularitzar alçades i cornises
- Definir materials i acabats de façana
- Impedir el cablatge per façanes
- Regular els rètols, la col·locació de tendals i el mobiliari de via pública
- Estudiar la solució del les cantonades i valorar la possibilitat de recuperar la cantonada
arrodonida
- En relació al pati d’illeta hauria d’estudiar una solució adient per mantenir el seu caràcter com a
espai lliure privat, valorant la possibilitat de substituir la profunditat edificable per paràmetres
d’ocupació i alçada
- Respecte de les noves edificacions hauria d’establir condicions per potenciar l’ús d’energies
alternatives i l’aprofitament racional dels recursos naturals
- Hauria d’estudiar la població definint-ne les característiques i la quantificació, valorant els
sostres poblacionals admissibles al barri, corregint a la baixa, si escau, els Irp definits en el PGO
- La regulació de les activitats, tant de les existents com de les noves, s’hauria de fer tot i
relacionant-les amb els sistemes locals d’infraestructures, dotacionals, residencials i productives.
S’haurien d’establir condicions d’activitats per tal de potenciar eixos cívics al barri
- Hauria d’establir condicions d’activitats per tal d’evitar zones acústicament contaminades
Pel que fa a l’espai públic:
- S’haurien d’incrementar i potenciar els recorreguts per a vianants creant continuïtats espaia’ls i
funcionals de trajectòries segures, tot i atenent a la necessària relació entre equipaments,
activitats i espais lliures
- S’haurien d’establir condicions per reduir les barreres arquitectòniques
- S’haurien d’incrementar i potenciar les zones arbrades i s’haurien d’establir les condicions per
millorar la qualitat atmosfèrica i el confort acústic i tèrmic dels espais lliures
- S’haurien d’adoptar mesures per tal d’evitar contaminació lumínica
- S’hauria de donar solució a la selecció i recollida de residus
Respecte de la plaça del Progrés:
- S’hauria d’estudiar un tractament formal unitari que potencií el seu ús, analitzant - alternatives
de tràfic així com la possibilitat de reubicar o suprimir l’estació de servei que actualment ocupa
part d’aquest espai lliure
- S’haurien d’adoptar mesures per potenciar l’ús d’aquest espai per part de la infància”
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El plenari de l’Ajuntament en sessió celebrada dia 25/09/2014 acordà aprovar definitivament
l’esmentada Modificació Puntual de PGOU (BOIB núm. 142 de 16 d’octubre de 2014).
2.2.2 Objecte del present Pla Especial:

Com s’ha exposat a la memòria històrica, els diversos planejaments urbanístics de la segona
meitat de segle XX han atorgat al barri de Santa Catalina una edificabilitat molt elevada basada en
els criteris desenvolupistes dels Plans Generals per als eixamples perifèrics. Aquest planejament
mai no va tenir en compte l’especial casuística del barri, eludint des del primer moment la
consideració històrica d’haver estat el primer Pla d’Eixample extramurs (Scheidnagel 1867) de
Ciutat de Palma.
Aquests criteris desenvolupistes han propiciat un creixement del barri desigual, amb zones
altament transformades per les possibilitats edificatòries que els diferents planejaments els hi
atorgà al seu moment, dificultant la identificació del conjunt inicial, minvant el valor dels
elements arquitectònics originals i generant una distorsió ambiental i paisatgística considerable.
En segon lloc i atès el que regula el RLOUS al seu article 15. “Paisatge i patrimoni cultural 1. Tota
actuació urbanística que es desenvolupi sobre el territori ha de considerar els seus efectes en el
paisatge. El planejament urbanístic ha d’establir una estructura urbana escaient per a la
integració paisatgística dels nuclis de població en relació amb el medi físic que els envolta, una
definició qualificada de les característiques dels límits urbans, la seva silueta i els punts de
connexió a les infraestructures de comunicació supramunicipals.” Tot i tractar-se d’un entorn
urbà consolidat, el present Pla Especial ha tingut en compte els criteris d’intervenció des d’una
perspectiva global de paisatge urbà, atenent amb especial intensitat el que el mateix article 15
del RLOUS regula al seu punt 2 [...] el planejament urbanístic ha d’assegurar la protecció del
patrimoni cultural, estigui o no declarat expressament, mitjançant la conservació, la recuperació i
la millora dels immobles que l’integren, dels espais urbans rellevants, dels elements i les tipologies
arquitectònics singulars, dels paisatges de valor cultural i històric i de les formes tradicionals
d’ocupació humana del sòl.
D’altra banda dins l’àrea objecte d’estudi es troba el Conjunt Històric dels Molins Fariners de
Carrer Indústria, per la qual cosa el Pla Especial incorporarà una regulació específica amb
mesures de protecció dels molins i del seu entorn.
Atès l’avantdit, l’objecte principal del present document és la protecció arquitectònica i ambiental
de l’àrea de règim especial ARE/25-01 del barri de Santa Catalina i del Conjunt Històric dels
Molins de carrer Indústria, que tendrà en compte criteris d’intervenció i ordenació que permetin
preservar i posar en valor els aspectes històrics de la trama original del barri i del conjunt dels
molins, que permetin un futur desenvolupament del conjunt de manera homogènia, posant en
valor les característiques ambientals, històriques i arquitectòniques del barri.

Objectius del Pla Especial:
a) La formulació de criteris d’ordenació de l’Àrea de Règim Especial del barri de Santa Catalina,
segons criteris que garanteixin la preservació dels valors històrics, culturals i patrimonials
assimilables als de “centre històric”.
b) El desenvolupament de les determinacions de planejament remès del Pla General d'Ordenació
Urbana de Palma, establint l'ordenació detallada i completa que possibiliti la seva execució,
incloent la destinació urbanística precisa i l'edificabilitat dels terrenys i construccions, les
característiques de les parcel·les i les seves alineacions i rasants, i les reserves de dotacions i
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equipaments complementàries de l'ordenació estructural prevista en el Pla General. En cap cas el
pla especial no substitueix el pla general en la funció d’ordenació integral del territori, ni altera
classificació del sòl, però sí modifica la qualificació sense alteració de l’ús global per aconseguir
l’objectiu legal que en justifica l’aprovació.
c) La catalogació de les edificacions i espais lliures d’interès existents dins el seu àmbit amb la
identificació dels elements que s’hagin de preservar, i plantejant la regulació dels graus de
protecció adequats i tipus d’intervenció permesos en cada cas, per garantir la conservació dels
valors ambientals i arquitectònics peculiars de l’Àrea de Règim Especial del barri de Santa Catalina
i Conjunt històric dels molins de carrer Indústria.
d) L’eliminació de les condicions que afavoreixen la substitució de les edificacions antigues,
mitjançant la reducció dels aprofitaments volumètrics per a que siguin similars als existents,
garantint la recuperació de la homogeneïtat i continuïtat morfològica del barri.
e) Plantejar un tractament del perímetre delimitador del sector que permeti una correcta i
coherent comprensió de la resta del barri, plantejant zones i eixos visuals de regeneració
ambiental.
f) Generar un lligam entre el sector nord i sud del barri que actualment ve dividit per l’eix que
travessa el sector als carrers Espartero - Compte de Barcelona i que fracciona globalment el barri i
fins i tot l’espai públic de la Plaça Progrés en peces petites amb poques possibilitats de gaudi com
a espais lliures ben qualificats.
g) Millorar la relació interna del barri amb els espais públics i zones verdes possibilitant la
incorporació d’arbrat d’alineació que millorin ostensiblement la qualitat de vida del conjunt.
h) Atendre especialment la necessitat d’incorporació d’un gran espai públic al cor del barri com a
gran zona verda preservant en la mesura que sigui possible l’arbrat patrimonial, zona de jocs i
plaça que incorpori al seu subsòl plantes d’aparcament per a turismes. Aquesta reserva
d’estacionament permetrà la reducció d’aparcament en superfície
i) Proposar zones d’infiltració preferent d’aigües de pluja com a reservori per la gran zona verda
de Plaça Progrés i a menor escala a les zones d’aparcament dels carrers entre el nou arbrat
d’alineació.
j) La redefinició i ordenació del sistema d’accessibilitat, circulació viària, i transport de persones i
mercaderies, promovent la dotació suficient de places d’aparcament i la incorporació de
plataforma única agrupant diferents illetes del barri de Santa Catalina.
k) Tractament de les visuals dels carrers més estrets i degradats que venen delimitats per
edificacions de gran alçada i generen un efecte túnel, mitjançant l’estudi detallat de les cruïlles
amb la incorporació d’arbrat ornamental.
l) Establir les condicions ambientals tant per a edificacions amb ús principal residencial, com per a
la resta d’edificacions amb altres usos i espais lliures, amb una especial atenció a la regulació de la
publicitat exterior a les plantes baixes donada la importància de tractar-se del Pla Especial de
Protecció Ambiental i Arquitectònica.
m) Incorporar millores de sostenibilitat energètica, que permetin reduir el consum energètic global
així com un augment d’energies renovables i tractaments que permetin millores en el cicle de
l’aigua.
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El present Pla Especial és compatible i coherent amb el vigent Pla General d’Ordenació Urbana de
Palma, i no proposa ni altera els usos principals que estableix el planejament general, es limita
per tant a establir restriccions d’ús per ordenar la incidència i els efectes urbanístics ambientals i
sobre el teixit urbà que les activitats produeixen sobre l’àmbit en qüestió, impedint la desaparició
i l’alteració dels béns que integren el patrimoni cultural, d’una zona urbana amb un valor històric i
paisatgístic digne de la seva preservació.
2.3.- PROCÉS DE FORMULACIÓ I TRAMITACIÓ DEL PEPAA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
El present Pla Especial va tenir una fase d’Avanç que encara que no va arribar a comptar amb
aprovació, va establir les bases per a l’ordenació i proposta de protecció ambiental. Aquesta fase
d’avanç va ser redactada per l’arquitecta Nancy Kerr del departament de l’àrea Model De Ciutat,
Urbanisme I Habitatge Digne entre 2014 i 2017, i s’ha incorporat dins la memòria justificativa i als
plànols d’informació del Pla Especial.
La fase de participació ciutadana es veurà completada amb la fase d’informació pública en virtut
del que queda regulat a la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, al
seu article 55.3
2.4.- DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA, ANÀLISI D’ALTERNATIVES I JUSTIFICACIÓ DEL MODEL ELEGIT
2.4.1.- Àmbit del Pla Especial

L'àmbit d'aplicació del Pla Especial és el definit com a àrea de règim especial ARE / 25-01 Santa
Catalina al vigent Pla General Municipal de Palma, després de l'aprovació de la Modificació
puntual del PGOU'98 referida a la delimitació d'aquesta àrea de règim especial ARE tal com es
recull en plànols d'ordenació.
La superfície de l’àmbit és de 27,95 Ha, és a dir 279.500 m², i inclou, pràcticament la totalitat del
barri de Santa Catalina excepte tres illes que van quedar incloses dins la declaració de Bé d'Interès
Cultural del barri confrontant del Jonquet i les del parc de Sa Feixina i CEIP Rei Jaume I.
La delimitació de l'ARE / 25-01 Santa Catalina recorrent en sentit horari els seus límits és la
següents:
Comença pel nord amb encreuament de carrer Llibertat amb Joan Crespí continua amb el carrer
Indústria incloent el conjunt històric dels molins fariners de carrer Indústria, per l'est limita amb
Avinguda Argentina fins altura del carrer Servet. Confronta pel sud amb carrer Servet-Navegació i
Dameto, continua amb Cotoner i tram de Carrer Sant Magí, per continuar pel carrer de Mestres
d'Aixa i per l'oest amb carrer Joan Maria Thomas i carrer de Joan Crespí.
2.4.2.- Anàlisi de la morfologia urbana del paisatge urbà històric de Santa Catalina.

A efectes de redacció del present Pla Especial, s’han tingut en compte les directrius i
recomanacions de la UNESCO de 10 de novembre de 2011, i utilitzar el terme de paisatge urbà
(“històric”), superant el concepte de patrimoni edificat i espai lliure per endinsar-se en una
concepció holística en la qual es considera conjuntament el lloc, la geografia de la ciutat, la
topografia, els eixos visuals, i els elements naturals. Aquest paisatge urbà està immers en
processos de canvis continus pel que fa a usos, context socioeconòmic etc. que incideixen
directament en els seus aspectes morfològics.
Abordarem en aquest apartat de morfologia urbana del paisatge històric urbà de Santa Catalina,
l'anàlisi dels aspectes que tenen amb l’estructura urbana segons el seu sistema viari i forma dels
edificis i dels espais lliures i equipaments, en la qual s'insereixen i també del lloc en el qual
s'assenten, sense oblidar com hem dit, l’acessibilitat universal del conjunt i les singularitats de
l’àmbit del PEPAA.
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2.4.2.1 Estructura urbana. Sistema viari

El barri de Santa Catalina presenta una estructura urbana perfectament articulada amb els barris
contigus (Jonquet, Son Espanyolet, Camp Serralta) que conformen el primer Eixample (Calvet
1901) a conseqüència de la seva situació perifèrica respecte Centre Històric de la ciutat, com a
primer raval extramurs.
a) Carrers - trama
• PERÍMETRE. La xarxa perimetral que respon a la configuració radial de la Ciutat i es
fonamenta en la superposició de traces de camins històrics i les noves traces del
planejament, així c / Indústria es superposa a l'antic camí de Son Rapinya i Avinguda
Argentina a l'antiga ronda de ponent. Aquesta xarxa perimetral es correspon en la part
sud fins a c/ Caro amb els límits de l’arraval de Santa Catalina segons l’ordenació del Pla
de Leopoldo Scheidnagel de l’any 1869.
Perímetre amb transformació elevada
Aquest límit a est i oest es consolida amb carrers de 20 metres o més amplada com són,
av. Argentina i c / Joan Crespí, aquest darrer ha estat transformat per arquitectura més
recent i no permet intuir el caràcter “tradicional” del conjunt.
El carrer Indústria configura un altre dels límits de l’àmbit, quedant també transformat
per una arquitectura de tipologia i característiques estètiques d’arquitectura de la segona
meitat del segle XX. S’ha de fer especial atenció a la inclusió dins aquest límit del Conjunt
històric dels molins que a l’actualitat es troben encaixats entre volumetries, llenguatges
arquitectònics i sistemes d’enjardinaments i mobiliari urbà que no permeten en alguns
aspectes la correcta apreciació del seu conjunt. La mateixa situació es troba a la part
inferior dels límits als Carrers Mestres d’Aixa, Carrer Thomàs Vila, i tram inferior del
Carrer Monterrey, que tot i estar inclosos dins l’àmbit de l’ARE i seguir la trama
proposada pel Pla original, no presenten trets de gran valor ambiental.
Els edificis contemporanis d’aquest perímetre es perceben com un obstacle visual i
ambiental des d’un punt de vista de paisatge urbà, ja què la seva alçada i estètica no
enalteixen els valors ambientals i paisatgístics de la resta de la trama urbana del nucli
central de Santa Catalina.
Perímetre amb transformació moderada
Dins aquesta xarxa perimetral s’ha de distingir com transformat en un nivell moderat, el
tram inferior de l’Avinguda Argentina (des d’encreuament de C/ Servet fins a c/ Fàbrica),
el qual permet una percepció adient de la trama interior del barri.
Perímetre transformació mínima
Els límits inferiors de l’àrea de règim especial es troben amb el límit del BIC del conjunt
històric del barri de Es Jonquet als carrers Servet - Plaça de Navegació – Dameto, Cotoner
i Sant Magí. La transformació per l’arquitectura contemporània en aquests carrer ha estat
molt més moderada, trobant-s’hi les illetes cadastrals 86033, 87032 i 88031 afectades per
l’entorn de Protecció del PEP de Es Jonquet.
•

TRAMA ORTOGONAL. El barri de Santa Catalina, ha quedat configurat a la seva trama
urbana per la xarxa ortogonal del Pla de Scheidnagel del 1869, i està composat per una
xarxa ortogonal de carrers de 10 m. d’ample orientada a Sud-sudoest / Nord-nordest, on
s’hi introdueixen carrers de 14 m. d'amplada (c. Rossinyol-Annibal, Fàbrica, Caro,
Vilallonga, Despuig i Cotoner). En el Pla de l'eixample de Santa Catalina de 1869, tot i que
els límits de la barriada eren diferents dels actuals, els carrers de 14 m es plantejaven
com passejos arbrats. Excepcionalment hi ha carrers de 12 m. d'amplada (carrer Bayarte)
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Detall foto aèria de 1938 del CECAF. La retícula del barri de Santa Catalina ja es trobava consolidada pràcticament en la
seva totalitat. S’aprecien carrers arbrats de 14 m, i interior d’illetes amb vegetació

•

DIAGONAL. La trama ortogonal ve creuada per una diagonal de 14 m. d'amplada (c /
Espartero, Comte de Barcelona) que es correspon amb la carretera que connectava Palma
amb Porto Pi. La inserció d’una via connectora amb una intensitat de trànsit considerable
dins la trama urbana ha suposat inevitablement una fragmentació del barri en dues parts
diferenciades podríem distingir entre “Santa Catalina de dalt “ (nord) i “Santa Catalina de
baix” (sud). Aquesta diagonal suposa un element que ha diferenciat clarament les dues
zones, la inferior - sud amb un grau de transformació molt inferior al sector nord.
Aquesta circumstància de divisió del barri de l’arraval de Santa Catalina, amb la
implantació de les edificacions més antigues i més associada a l’ús residencial a la part
sud, deixà moltes parcel·les del sector nord lliures d’edificacions i per tant adients per a la
implantació de l’ús industrial com ja s’ha exposat a la memòria històrica. Posteriorment
amb la desaparició a mitjans de segle XX de la indústria del barri, han configurat un
paisatge amb situacions desiguals als dos àmbits principals del barri.
Aquest és un dels motius pel qual el sector sud, menys alterat, ha estat objecte els
darrers anys d’una proliferació d’implantació d’usos d’establiments públics i recreatius,
que veuen al caràcter tradicional del barri un reclam per activitats associades a l’oci i a la
restauració.
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Foto aèria de 1938 del CECAF. La antiga carretera a Porto Pi ja seccionava diagonalment la retícula, deixant el bari de Santa Catalina dividit en dues parts.

Superposició fotografia amb indicació del perímtre (color blau ) i eix principal c/ Espartero – Compte de Barcelona (color groc) que avui en dia suposa la
divisió del barri en dues zones amb caràcter diferenciat.
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b) Illetes del barri de Santa Catalina:
Forma: En general tenen forma rectangular, llevat de les situades en els límits del barri, les
interceptades per la diagonal (c/ Espartero i Comte de Barcelona) i algunes properes a la Plaça
Progrés que són sensiblement quadrades.
Dimensions: La mida que més es repeteix és la de 40 m. x 70 m., si bé també en trobam de 40 m.
x 80 m., 40 m. x 40 m., 40 m. x 55 m., 50m. x 70 m., 60 m. x 70 m i 60 m. x 80 m.
Patis d’illeta i fondàries edificables: Els patis d’illeta han estat profundament transformats, ja què
el planejament de la zona preveia fins l’any 2016 la possibilitat d’ocupar el 100% de les plantes
baixes amb edificació no residencial. Aquesta circumstància i el gran nombre de volums
inadequats i fora d’ordenació als patis d’illeta han desvirtuat l’essència del Pla d’Eixample
Original, que les deixava sin edificació més enllà de la fondària edificable.

Foto aèria comparació illeta cadastral 91069 any 1938 / 2015

c) Parcel·lari:
Si atenem a les especificacions del pla de l'Eixample de Santa Catalina de 1869 hem d’observar
que es disposaven les parcel·les en front a cada un del 4 carrers que delimiten cadascuna de les
illetes. Les parcel·les no voltaven a les cantonades. La profunditat de les parcel·les que donen
front a la dimensió més curta de l'illa era aproximadament de 20 metres, mentre que la de les
altres era el resultat de dividir la dimensió més curta de l'illa en dos.
Es permetien edificacions de dues vessants de 5 metres d'amplada i 11,20 metres de profunditat,
edificable, el que representava que aproximadament el 50% de les parcel·les es destinaven a
espai lliure privat conformant el pati d’illeta.
Atès que les parcel·les no giraven quan arriben a les cantonades, inicialment el pati d’illeta no
tenia forma rectangular.
No es pot dir que l’amplada de les parcel·les respongui a un mòdul preestablert, ja que aquella
venia determinada per circumstàncies diverses, així trobem amplades diferents si les crugies es
disposaven perpendiculars o paral·leles al carrer al qual donaven front, o segons l’ús de les
edificacions (unifamiliar, plurifamiliar, tallers, botiga-habitatge, etc.).
De l’estudi de parcel·lari de Santa Catalina anterior a 1940, es pot concloure que la dimensió
mitjana de les 416 parcel·les estudiades és de 171,94 m2 , el que representa una parcel·la base
aproximada de 7-8 x 20-25 m de fondària.
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Imatge de l’estudi de parcel·lari de l’arraval de Santa Catalina. Parcel·les anteriors a 1940.

Les parcel·les amb superfícies superiors a 320 m2 representen un 6,50 % del total de les parcel·les
estudiades, i se situen a carrers principals. Quan es situen a carrers d’ordre jeràrquic inferior,
solen coincidir amb parcel·les que donen front a 2 carrers com es pot comprovar al quadre
següent
refcat
8605502DD6880F

area_parcela tipo_via

calle

num

antiguedad

558

CL QUETGLAS

28 1920.0

8605505DD6880F

398

CL QUETGLAS

26 1910.0

8607301DD6880H

434

CL JOAN CRESPI

24 1920.0

8607901DD6880F

448

CL CARO

59 1930.0

8704203DD6880D

430

CL ESPARTERO

4 1920.0

8704603DD6880D

426

CL MIR

6 1920.0

8704604DD6880D

569

PZ VERGE DEL MIRACLE

8707610DD6880H

330

CL MONTERREY

33 1900.0

8708102DD6880H

490

CL MONTERREY

16 1910.0

8708103DD6880H

468

CL VILLALONGA

52 1910.0

8804903DD6880D

328

PZ PROGRES

12 1940.0

8807201DD6880H

486

CL VILLALONGA

29 1910.0

8808209DD6880H

725

CL DESPUIG

10 1900.0

8808902DD6880H

532

CL COLUBI

8904501DD6880D

1186

8905908DD6880F
8907620DD6880F

4 1900.0

5 1940.0

CL COTONER

37 1930.0

486

CL ANNIBAL

22 1910.0

383

CL VILLALONGA

17 1870.0

9004201DD6890C

419

CL PURSIANA

21 1888.0

9005301DD6890E

543

CL FABRICA

16 1903.0
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9006610DD6890E

329

CL CARO

24 1920.0

9006713DD6890E

343

CL FABRICA

26 1900.0

9105601DD6890E

492

CL CARO

9105605DD6890E

437

CL FABRICA

4 1870.0

9105607DD6890E

583

CL FABRICA

10 1870.0

9106914DD6890E

435

AV ARGENTINA

51 1920.0

9106915DD6890E

417

AV ARGENTINA

49 1910.0

7 1870.0

No és molt significativa la presència de parcel·les inferiors a 100 m2, essent de menys del 10 %,
mentre que si aquesta anàlisi es fa extensiva a parcel·les inferiors a 120 m2 el percentatge puja al
26,38% més d’una quarta part de les 416 parcel·les estudiades.
Sens dubte la franja majoritària de parcel·lari és la compresa entre 120 m2 i 180 m2 de la qual
formen part 187 parcel·les, representant un 45% del total.
Mentre que la franja entre 180-320 m2 torna a representar un 23% del total
d) Preexistències urbanes.
Segons s’exposa a la memòria històrica del present document, els tres predis originals dins la zona
objecte d’estudi eren els de Son Antich, l’Hort d’Avall, i Son Riera, dels quals només resten
algunes traces urbanes i una de les cases de Son Riera. De fet el propi Pla de Scheidnagel grafiava
aquestes preexistències superposant la seva trama ortogonal, i sobre-escrivint a sobre “Predio de
Son Riera” i “Predio de Son Antich”.

Son Riera: Era el predi més gran dels tres; de les seves petites cases, la vaqueria, l’estable etc. que
estaven situades al fons d’un petit terraplè de pocs metres d’altura on conflueixen actualment els
carrers de Quetglas i de Monterrey, i també als voltants de l’actual Tenis Club Mallorca, ja en
terrenys continguts a Can Baró, no cataliners, només es conserva actualment una de les cases que
conformaven el conjunt de Son Riera, la qual amb el desenvolupament del pla d’eixample va
quedar modificada a façana a meitat de segle XX, conservant si més no l’estructura original de la
possessió. Aquesta edificació té uns espais lliures privats associats que possibiliten la seva
correcta apreciació des dels seu entorn.

MANUEL GARCIA RAMIS 17-04-2019
PBX2013-0004-PLA_ESPECIAL_SANTA_CATALINA
- 53 -

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ ARQUITECTÒNICA I AMBIENTAL DE L’ÀREA DE RÉGIM ESPECIAL ARE/25-01 SANTA CATALINA

ORTOFOTO 1938 (CECAF)

ORTOFOTO 1966 (CECAF)

ORTOFOTO 1984 (IDEIB)

La transformació del barri amb el pla d’eixample del 1869 i planejament successiu transformà
l’edificació original de Son Riera. A meitat de segle XX s’havia executat el carrer Monterrey i per
tant l’edificació es va veure reduïda i modificada a la seva façana a carrer, la qual segons la
modificació puntual del PGOU per a la delimitació de l’ARE de Santa catalina es va protegir.
Posteriorment es va obrir el carrer Sobreposats de manera que l’espai no edificat de la parcel·la
actualment jardí i piscina varen quedar sobre-elevats respecte el nivell de carrer.

Imatge actual (2018) de la resta de les edificacions originals de Son Riera i jardins sobre-elevats respecte als carrers dels voltants.

Son Antich. Del predi de Son Antich, resten bàsicament un parell de construccions que responen
a la traça urbana anterior al Pla d’Eixample de Scheidnagel de 1869, en forma de passatge d’accés
a habitatges.
Si bé, les edificacions que configuren aquest passatge no mostren elements arquitectònics o
tipològics de gran valor, sembla important preservar de possibles transformacions aquest
passatge i les edificacions que el delimiten com a testimoni de la traça original de Santa Catalina.
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2.4.2.2 Estructura urbana. Tipologies edificatòries

a) Tipologia característica edificatòria segons Pla d’Eixample Original
Les edificacions actuals del barri no presenten un gran interès patrimonial, però el conjunt ha de
preservar com a exponent d'una determinada forma històrica d'entendre l'expansió de la ciutat.
Per a poder determinar l’ordenació i els paràmetres urbanístics més adients s’ha realitzat un
estudi de tipologies edificatòries que s’exposa a continuació.
El Pla Especial ha estudiat tant les tipologies urbanístiques com edilícies des d’un punt de vista
patrimonial, per poder establir les condicions dels paràmetres urbanístics com ara volumetria
construïda (fondària edificable), alçades i nombre de plantes, tipologia dels edificis, composicions
de façana, formes de construcció.
Metodologia i obtenció de models.
Les diferents tipologies característiques que s’han pogut estudiar i els resultats que es desprenen
del seu estudi, són fruit d’un treball previ de recerca de diferents models tipològics de 64
expedients de l’arxiu històric de Son Bordils i dels quals es té constància gràfica, segons sol·licitud
de llicència per a construir habitatges al raval de Santa Catalina. Dels més de 60 expedients
obtinguts, datats entre els anys 1898 i 1908, s’ha fet un primer triatge per a l’obtenció de models
vàlids on s’han hagut de descartar aquells que feien al·lusió a la construcció de petita indústria o
aquells que per la geometria de la illeta no permetien la implantació d’un model tipològic
estàndard i suposaven una desviació dels resultats obtinguts.
Resultats obtinguts
Una vegada realitzat l’estudi tipològic es poden establir una sèrie de fondàries edificables
homogeneïtzades segons l’alçada i nombre de crugies de cada edifici. Segons els següents
quadres:
Resum tipologia característica: Edificis en Planta Baixa
Adreça

Planta

Any

Alç. Màx

(m)
PLANTA BAIXA

c/
c/
c/
c/
c/
c/
c/
c/

Murillo
Villalonga
Cotoner
Despuig - Ferro
Despuig
Sant Magí 285,287,289
Murillo 67
Arnau Rossinyol

1
1
1
1
1
1
1x
1

1898
1904
1905
1905
1905
1906
1908
1909

2 crugies
3,32
3,87
3,00
3,76
3,78
3,74
3,33
3,82

Alç. Tot.

Fond. Edif.

(m)

(m)

4,61
5,61
5,00
6,30
5,48
5,62
6,86
5,28

7,86
10,17
9,12
9,13
11,69
10,41
10,16
10,32

Fondària edificable mitjana (PB) 2 crugies

c/ Quetglas
c/ Caro-Monterrey

Ample faç.
(m)

2
2
2
2
2
2
2
2

9,10
7,39
7,15
9,02
7,80
13,02
8,36
6,67

3
3

7,49
10,11

10,11

1
1

1898
1898

3 crugies
3,27
3,36

Fondària edificable mitjana (PB) 3 crugies
Alçada màxima mitjana
Fondària edificable mitjana
N. Crugies predominant

Crugies

5,30
5,71

12,28
9,67
10,90

3,51
10,28
2
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Exemple Habitatge en Planta Baixa. Cantonada Monterrey - Carrer Caro, any 1898

La tipologia en Planta Baixa era habitual al barri de Santa Catalina, tant per motius tradicionals
com per motius econòmics i socioculturals. Les zones humides es situaven al pati posterior,
estructurant els habitatges en dues crugies, amb estructura de murs de marès i coberta en dos
aiguavessos.
A l’actualitat només representa un 9,14 % del total i tenint en compte els condicionants
socioeconòmics i urbanístics del municipi de Palma des d’una perspectiva global i local, el Pla
Especial no pot considerar la tipologia en Planta Baixa com a model tipològic vàlid al barri de Sant
a Catalina tant per a la seva preservació i protecció ambiental del barri com pel seu
desenvolupament.
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Resum tipologia característica: Edificis en Planta Baixa +1. (B2)
Adreça

Planta

c/ Monterrey

2

Any

Alç. Màx Alç. Tot.
(m)
(m)
PLANTA BAIXA + 1 (B2a)

1905

1 crugia
6,83

9,47

Fondària edificable mitjana (PB+1) 1 crugia

c/
c/
c/
c/
c/
c/
c/
c/
c/
c/
c/
c/
c/

Cotoner, 103
Quetglas / Dameto
Antich 55
Pursiana 67
Murillo
Pou - Fabrica
Caro - Monterrey
Monterrey
Villalonga
Villalonga
Villalonga - Monterrey
Cotoner
Murillo 102

Quetglas. (cantonada)
Cotoner 17
Arnau Rossinyol
Dameto
Cotoner 18
Mir
Navegació

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1898
1898
1898
1899
1904
1904
1905
1906
1906
1906
1906
1908
1909

2 crugies
5,65
7,15
6,76
6,50
7,31
7,36
6,36
6,93
6,48
7,01
9,39
5,66
6,86

7,30
8,66
8,26
8,24
9,53
9,03
8,84
8,93
7,98
9,04
11,91
8,18
8,76

Alçada màxima mitjana
Fondària edificable mitjana
N. Crugies predominant

Ample faç.
(m)

6,11

1

7,90

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6,48
9,84
7,03
8,98
14,49
24,78 - 50,00
10,00
9,68
12,03
17,51
11,23
5,06
7,35

3
3
3
3
3
3
3

9,35
5,10
7,09
7,24
6,43
7,23
7,76

--

---

10,64
9,86
8,40
9,45
9,92
10,20
8,72
10,08
10,38
7,24
11,54
8,84
11,54
9,64

2
2
2
2
2
2
2x

1898
1899
1900
1904
1904
1908
1909

3 crugies
7,05
5,80
6,15
6,90
5,96
6,41
6,15

8,79
7,45
7,84
10,02
7,50
8,72
9,68

Fondària edificable mitjana (PB+1) 3 crugies
c/ Cotoner - Dameto

Crugies

6,11

Fondària edificable mitjana (PB+1) 2 crugies

c/
c/
c/
c/
c/
c/
Pç/

Fond. Edif.
(m)

13,30
12,11
11,66
12,30
10,34
10,20
13,52
11,86

2x

1906

6,30

11,60

---

6,64
10,36
2

Del quadre superior podem concloure que per a edificis amb 2 crugies, les fondàries oscil·len entre
7,24 i 11,54 (60%), valors molt allunyats que evidencien la no homogeneïtat al barri respecte a
l’adopció d’una fondària estàndard i la gran importància d’aspectes de caire individual de
parcel·la que predominen respecte a l’establiment d’una fondària única i reglamentada.
Respecte els edificis de 3 crugies les fondàries edificades ja no presenten una dispersió de resultats
tan elevada i romanen entre 10,20m. i 13,52m. (30% de desviació), configurant una fondària
edificable mitjana de 11,86 m.
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Exemple Habitatge en Planta Baixa +1. Carrer d’Antich, any 1898

La tipologia en Planta Baixa + 1 ha esdevingut la tipologia més abundant (28,29% dels edificis) del
barri configurant les alineacions dels trams centrals de moltes illetes Santa Catalina, com són els
carrers Villalonga, Monterrey, Cervantes o Quetglas, en molts pocs casos configuren la cantonada
de les illetes. Es pot considerar per tant que són tipologies d’aquells propietaris que no han acabat
de consolidar el seu dret a construir edificacions de més alçada, essent majoritàriament habitatge
unifamiliar en Planta Baixa i Planta pis, en algun cas amb un petit comerç associat a la Planta
Baixa.
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Resum tipologia característica: Edificis en Planta Baixa +2. (B3a – B3x)
Adreça

c/
c/
Pç/
c/
c/

Planta

Bayarte
Fàbrica 41
Progrés
Cotoner
Quetglas

3x
3x
3
3
3x

Any

Alç. Màx Alç. Tot.
(m)
(m)
PLANTA BAIXA + 2 (B3a-B3x)

1906
1906
1905
1905
1900

2 crugies
10,28
9,50
10,34
10,37
9,10

13,31
12,17
11,74
12,50
12,84

Fondària edificable mitjana (PB+2) 2 crugies
c/
c/
c/
c/
c/
c/
c/
Pç/
c/
c/
c/
c/
c/

Servet 24
Bayarte-Espartero
Pursiana 27 - Pou 6
Servet 28
Pou, 9
Mir
Cotoner
Progrés 46
Quetglas Monterrey
Caro 25- 27
Mir
Pursiana 25
Quetglas- Despuig

Crugies

Ample faç.
(m)

10,12
10,01
9,07
9,87
12,11

2
2
2
2
2

7,20
6,50
18,76
7,87
7,62

3
--3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

8,10
--9,43 - 27,85
9,80
6,55
10,55
6,98
7,12
19,80
6,20
9,27
8,72
11,95 - 17,20

10,21
3x
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1900
1904
1904
1905
1898
1898
1898
1906
1906
1908
1908
1908
1908

10,02
10,05
10,87
12,66
10,06
10,07
9,75
9,26
9,81
12,66
12,52
11,42
10,23

11,21
12,23
12,64
14,62
11,21
11,29
10,95
11,27
11,43
16,00
13,99
14,04
12,76

Fondària edificable mitjana (PB+2) 3 crugies
Alçada màxima mitjana
Fondària edificable mitjana
N. Crugies predominant

Fond. Edif.
(m)

12,11
--12,60
12,50
11,60
11,60
12,06
10,61
12,18
16,28
15,46
11,77
--12,20

10,45
11,86
3

Del quadre superior podem concloure que per a edificis amb 2 crugies, les fondàries oscil·len entre 9,07 i
12,11 (desviació màxima del 23%), que no representen una homogeneïtat de fondària edificable i no es
consideren vàlids per a l’adopció d’una fondària d’ordenació estàndard.
La tipologia en Planta Baixa + 2 constitueix el 26% del total de les edificacions del barri de Santa Catalina,
configurant les alineacions carrers significatius del barri associats a usos comercials en Planta com als
carrers Fàbrica, Anníbal, Pursiana, Mir i Sant Magí, en molts de casos arriben a configurar la cantonada de
les illetes. És important remarcar que es l’ordenació coincident amb el B3a o B3x del PGOU del 98 per als
carrers més estrets, predominant al barri. Respecte els edificis de 3 crugies les fondàries edificades
presenten una dispersió de resultats molt elevada ja què es troben entre 10,61m. i 15,46m. (desviació
màxima del 45%), configurant una fondària edificable mitjana de 12,20m. Per la qual cosa no es pot prendre
com a referència per definir l’establiment d’una fondària reglamentària.

Secció Habitatge en Planta Baixa +2. Carrer Quetglas, any 1900
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Resum tipologia característica: Edificis en Planta Baixa +3. (B4a)
Adreça

c/ Fabrica Pou
c/ Murillo - Despuig

Planta

4
4

Any

Alç. Màx
(m)

Alç. Tot.
(m)

PLANTA BAIXA + 3 (B4)
1906
12,38
14,68
1904
12,77
16,36

Fondària edificable mitjana (PB+3) 2 crugies
Av/ Argentina
c/ Fàbrica

Crugies

Ample faç.
(m)

7,60
9,81

2
2

--19,37 - 9,60

3
3

14,49
9,00

9,81
4
4

1905
1908

13,79
14,00

Fondària edificable mitjana (PB+3) 3 crugies
Alçada màxima mitjana
Fondària edificable mitjana
N. Crugies predominant

Fond. Edif.
(m)

16,64
16,50

12,90
12,10
12,49

13,22

13,37
10,52

10,89
---

La tipologia en Planta Baixa + 3 constitueix el 16,29% del total de les edificacions del barri de
Santa Catalina, i no s’ha arribat a consolidar de manera general segons les previsions del Pla
General, aquesta tipologia es troba configurant part del C/ Caro, Espartero i Compte de Barcelona,
essent poc habitual als carrers interiors de la barriada.
El període on es van consolidar aquestes construccions segons dades d’antiguitat cadastrals és
majoritàriament amb posterioritat al 1930 fins l’actualitat, quan les tècniques constructives varen
permetre l’abaratiment dels cost de les construccions.
Per aquesta tipologia, les fondàries edificables en metres no poden ser tingudes en compte com a
base raonable d’estudi, ja què els models de referència que s’han trobat a l’arxiu són escassos, i
no poden representar un model pel futur del barri.
Exemple Habitatge en Planta Baixa +3 (projecte d’ampliació). Avinguda Argentina, any 1905

Resum tipologia: Edificis en Planta Baixa +4. (B5a)
Segons la documentació consultada a l’Arxiu Municipal dels projectes d’edificació entre 1898 i 1908, es tracta d’edificis
singulars a parcel·lari de grans dimensions i no es pot considerar com a model d’estudi tipològic.
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Conclusions
a) Fondària edificable: Els resultats presentats en els quadres anteriors ofereixen una dispersió
de resultats que dificulten la seva homogeneïtzació i que no permeten establir una fondària
d’homogeneïtzació constant per a tot l’àmbit del barri. L’establiment d’una fondària edificable
constant per a totes les illetes suposaria la imposició d’un paràmetre que no arribaria a satisfer
les condicions de protecció dels diferents immobles que s’ajusten a tipologies tradicionals,
deixant en alguns casos parts dels immobles inadequats i augmentant innecessàriament la
fondària edificable en altres, desfigurant en qualsevol cas l’estructura general de les tipologies
arquitectòniques del barri, i anant en contra de la voluntat de protecció del propis immobles.
b) Alçades reguladores: De l’estudi de tipologies es desprèn que la majoria de les edificacions de
caire tradicional als carrers d’amplada entre 10-12 m, presenten P. Baixa + 2 pisos, mentre que als
carrers de major amplada les construccions més representatives de Santa Catalina arriben a
P. Baixa + 3 plantes pisos, es pot comprovar que per a edificacions entre P.Baixa + 2, la mitjana es
situa entre 10,45 i per edificacions amb P. Baixa + 3 en 13,22.
Aquesta homogeneïtat en els resultats de les alçades respon a la continuïtat de ràfecs que de
manera general es mantenia als carrers, aprofitant en moltes ocasions els murs mitgers de les
edificacions laterals. Aquesta continuïtat en alçada ha propiciat l’existència d’homogeneïtat en les
façanes i la seva estructura de buits a carrer.
Com ja s’exposava al punt 1.3.3.2 malgrat la possibilitat de poder fer edificacions de més alçada a
partir de l’aprovació del Pla Calvet a 1901, a la realitat es varen fer construccions fonamentalment
de dues o pot ser de tres plantes. Amb l’aprovació de les ordenances municipals de 1915 les
possibilitats edificatòries encara són majors, augmentant l’altura de les edificacions a 20 metres,
com a límit màxim, en els carrers de nou o més metres, amplària en la que estan quasi tots els
carrers de Sta. Catalina. A la realitat, però, no es va construir més que un edifici de “gran altura”
(5 plantes) al c/Cerdà angular c/Verja fins 1943, quan es va començar l’època més desenvolupista
al barri i entraren noves tècniques constructives als anys 50 amb estructures de formigó armat.

c) Cromatisme de les façanes. Inventari cromàtic d’elements tradicionals
Metodologia
Prenent com a punt de partida l’estudi: Las Fachadas de Palma. Restauración y Color realitzat per
M.Carbonell, F. Pizà, M.J. Duch, Departament d’arquitectura i color de Pintures Procolor i Pintures
Mastic, en col·laboració amb el PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE entre els anys 1.998 i
l’any 2.001, s’ha elaborat un inventari dels 482 edificis de caràcter tradicional que encara es
conserven a Santa Catalina, identificant els elements següents:
•
•
•
•
•

Color de Façana Principal
Color / Matèria del Sòcol
Color de Fusteria
Color de Persianes
Color d’elements metàl·lics Baranes / Manyeria

El resultat de l’inventari s’exposa a continuació, incorporant colors nous i diferenciant color de
fusteria i color de persianes, ja què s’han comptabilitzat per separat.
En el cas de les fusteries, s’ha fet referència a la tonalitat de la fusta sense definir el tipus de fusta
de que es tracta.
S’han eliminat de l’inventari tots aquells elements que no s’apreciaren visualment a les visites, i
tots aquells que no són representatius d’arquitectura característica del barri (fusteries d’alumini,
PVC, etc...)
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d) Tipus de cobertes.
Les edificacions que presenten trets característics representatius de la barriada de Santa Catalina
amb teula àrab representen un 67% de les 715 edificacions analitzades, mentre que la coberta
plana representa un 33%.
La coberta inclinada constituí la solució constructiva exigida al nucli original configurant carrers
com el de Sant Magí, i el barri des Jonquet.
Degut a la situació de proximitat del barri de Santa Catalina a la murada de Palma i per raons
bàsicament defensives es prohibí expressament la coberta plana ja que es podien fer servir per la
col·locació d’artilleria als terrats dificultant la defensa de Ciutat; per aquest motiu la coberta en
dues aigües en edificis de Planta Baixa esdevingué la solució típica de la barriada original. Amb el
pla d’Eixample de Scheidnagel es mantingué aquesta solució constructiva, però als 20 anys de
vigència del Pla, la nova regulació ja permeté la coberta plana que a principis de segle XX acabà
configurant la majoria de les edificacions que actualment existeixen al barri, com a mínim a la
primera crugia.

Plànol d’edificacions amb coberta inclinada (alguns amb terrat de coberta a primera crugia)
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Molts dels projectes que es conserven a l’arxiu municipal es corresponen amb projectes
d’ampliació de plantes superiors, introduint aquests terrats que acabaren definit l’estètica del
barri, i que tenien la funció d’espai de bugaderia
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e) Altres característiques dels habitatges estudiats.
Ja al 1898 tenim exemples de projectes d’habitatges a l’arxiu municipal que corresponen a
habitatges humils d’una o dues plantes, on apareix l’estança destinada a botiga integrada a
l’habitatge quan té una planta baixa o ve separada quan te dues plantes; botiga en planta baixa i
la planta pis l’habitatge: així com d’edificis plurifamiliars de planta baixa i dos/tres pisos i
reformes i ampliacions de plantes pisos d’habitatges existents de planta baixa. Els arquitectes de
l’època eren: José Alomar, Jaume Alenyar Guinard i els mestre d’obres: Gaspar Reynés i Coll i
Bartomeu Ferrà Perelló i els projectes trobats es caracteritzen per:
•

•
•

•

•

•

•
•
•

Que les seves característiques constructives eren: parets de càrrega i bigues de fusta;de
dos o tres crugies paral·leles a façana i galeria a la façana posterior; en general coberta de
teula, tot i que sovint la part corresponent a la primera crugia és un terrat pla; referits de
calç, fusteria de fusta i persianes mallorquines.
Que les seves característiques en planta eren: en general menor importància per la
distribució interior i les condicions d’habitabilitat. Gairebé no es plantegen instal·lacions,
l’excusat normalment se situa a la galeria i es dibuixen cuines econòmiques.
Que les seves característiques de la façana eren: façana plana, organitzada mitjançant
eixos verticals i sovint composicions simètriques, balcons de poca volada, elements
complementaris: sòcols, impostes, mènsules, cornises, recercats, muralletes de
coronament, baranes de ferro ( sovint decorats amb motius florals i/o geomètrics) que
conformen trames sobreposades al mur. Ocasionalment trobem hivernacles i elements
de modernisme popular. Als edificis que donen a dos o més carrers, la cantonada
arrodonida. Quan el programa de l’habitatge solament necessita una de les façanes per
il·luminar i ventilar l’element que es fa girar per donar continuïtat a la façana és la cornisa
de coberta.
Ornamentació exterior: gairebé sense elements ornamentals, cosa que proporciona un
aspecte sobri i auster a la façana (característiques del edificis d’habitatges de mitjans
s.XIX). La composició de les façanes s'organitza en eixos verticals, normalment 3 eixos
verticals amb balcons, molt sovint amb un únic balcó a l’eix central, amb llinda plana i
llosa de pedra, amb petita volada, tots ells amb barana de ferro. Es repeteix la simetria
per l’eix central.
Normalment a la planta baixa tres portes, amb una escala d’accés a les plantes pis a un
costat perquè moltes vegades a la planta baixa existia la botiga. A les plantes pis les
obertures són portes balconeres encara que hi ha exemples de porta balconera amb
balcó eix central i finestres a cada costat a les plantes pis.
Son característiques de la secció: la coberta plana (terrat) de la primera crugia que
juntament amb les característiques de la façana potencia la relació entre l’espai públic
(carrer) i l’espai privat i la galeria posterior que produeix una façana més domèstica, dona
solució a la ubicació d’espais humits i relaciona el pati d’illeta amb l’habitatge.
Proporcions:
- Ample façana similar (corresponen a parcel·les petites)
6-7 metres
- Alçada variable en funció nombre plantes:
Vivendes d’una sola planta:
Edificis de Planta baixa i pis/os:
Edificis de PB+1 (coberta dues aigües)*:
Edificis de PB+2*:
Edificis de PB+3*:

Htotal
5,50 m
Planta baixa de > 3,00 m
Hmàx a cornisa
6,64 m
Hmàx a cornisa
10,45 m
Hmàx a cornisa
13,22 m

* Alçades mitjanes segons estudi tipològic
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EXEMPLES DE PROJECTES D’HABITATGES AJUSTATS AL PROJECTE D’EIXAMPLE DE 1869:

1898 - Projecte d’ampliació d’una planta pis d’una casa existent de planta baixa al carrer Cotoner ( Mestre d’obres José Segura

1898 – projecte d’un edifici de PB+1. Mestre d’obres Gaspar Renyés y Coll
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1899- Projecte d’ampliació d’una planta pis sobre una botiga en planta baixa Gaspar Reynés y Coll, mestre d’obres
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1899- Projecte de “casa económica” en planta baixa. Bartolomé Ferrà, mestre d’obres.
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f) Ornamentació
Elements complementaris:

Sòcols de pedra a la planta baixa, encara que es va popularitzar el
revoc a la tirolesa.
Impostes
Mènsules
Cornises
Esplandits
Muralletes de coronament
Baranes de ferro ( sovint decorats amb motius florals i/o
geomètrics)
Persianes mallorquines
Fusteria de fusta
Cantonades arrodonides

Exemple façana amb impostes i tancaments de fusta. Barana ornamentada

Exemple cantonades arrodonides, en molts casos obra d’en Gaspar Reynés
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2.4.2.3 Tipologies edificatòries singulars. El Modernisme i “Racionalisme” a Santa Catalina

Modernisme
Tot i que els exemples d’arquitectura modernista al barri de Santa Catalina no són molt
abundants, s’ha de tenir en compte que a la darrera dècada del segle XIX, ni Mallorca ni la resta
de les illes, van comptar amb un context socioeconòmic apropiat (a diferència de Catalunya) per a
acollir i implantar el nou moviment artístic atès que no existia una burgesia forta capaç de
finançar la nova arquitectura floreixent. No obstant això, el Modernisme balear sí es desenvolupà
al marge d’aquesta realitat. La introducció d’aquesta nova estètica es va veure afavorida pel desig
de modernitat que compartien els intel·lectuals i alguns sectors de l’àmbit econòmic. Al barri de
Santa Catalina, aquests exemples anaven associats als carrers més importants, tot i que trobam
alguns edificis amb trets modernistes dins el barri.
Un dels exemples més destacats és el projecte de 1906 del Mestre d’obres Gaspar Reynés: segons
projecte original trobat a l’arxiu municipal el projecte d’edifici plurifamiliar era més ampli,
arribava fins a carrer fàbrica i es componia de tres escales ( una a cada carrer). Es va construir
únicament una escala, la d’accés des de carrer Caro. La composició de la façana és la típica dels
edificis de l’època de la barriada de Santa Catalina ( eix de simetria, la proporcions dels forats, els
balcons de petita volada i les baranes de ferro) i la coberta combina terrat i altell retardat del pla
de façana amb una versant inclinada de teula àrab. Destaca una tribuna poligonal a la cantonada
amb un pilar de pedra amb decoració vegetal a la planta baixa, amb balcó de fusta i vidre, i forja
en les baranes dels pisos superiors

MANUEL GARCIA RAMIS 17-04-2019
PBX2013-0004-PLA_ESPECIAL_SANTA_CATALINA
- 71 -

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ ARQUITECTÒNICA I AMBIENTAL DE L’ÀREA DE RÉGIM ESPECIAL ARE/25-01 SANTA CATALINA

Detalls dels plànols d’arxiu del projecte original

MANUEL GARCIA RAMIS 17-04-2019
PBX2013-0004-PLA_ESPECIAL_SANTA_CATALINA
- 72 -

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ ARQUITECTÒNICA I AMBIENTAL DE L’ÀREA DE RÉGIM ESPECIAL ARE/25-01 SANTA CATALINA

Un altre dels exemples és l’edifici de Can Pujol: Edifici plurifamiliar: catalogat Protecció B ( clau
25/05) situat en el carrer Pou, data del 1904, i és atribuït al mestre d’obres Gaspar Reynés i Coll
L’edifici respon a l’esquema de façana- pantalla freqüent al Modernisme català. L’esmentat
esquema sols es veu modificat per la decoració vegetal aplicada epidèrmicament per l’ondulació
de les balconades i pel capcim de la façana.
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El darrer edifici amb trets modernistes significatius és el de Can Palmer: edifici plurifamiliar
catalogat Protecció B (clau 25-04) situat cantó carrer Quetglas i carrer Despuig, datada el 1910,
atribuït al mestre d’obres Palmer. Signatura del projecte: Jaume Alenyar Guinard.
Edifici de planta baixa i dos plantes pis amb tipologia pròpia del barri i cantonada arrodonida. La
ornamentació té l’estil modernista a la façana de les plantes pis. Consta de balcons de petita
volada amb baranes de ferro forjat i dos hivernacles decorats. Dues línies horitzontals de taulells
amb motius geomètrics separen les plantes així com decorada la façana amb ceràmica de motius
florals i geomètrics a les plantes pis. Sembla que la planta baixa ha estat alterada tant en les
dimensions dels forats com a l’ornamentació, ara molt austera.

Aquest edifici presenta façana a C/ Espartero, la qual ha estat alterada, però es conserven trets
arquitectònics de gran interès com la forma dels seus buits de façana i tractament de fusteries.
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Arquitectura amb trets racionalistes
D’arquitectura amb trets racionalistes al barri de Santa Catalina, caldria destacar l’edifici de Plaça
de la Navegació, cantonada Anníbal - Soler. Tot i no destacar pels trets característics de façana
longitudinal correguda, sí presenta un conjunt de pilars de façana amb un cos volat i baranes als
balcons laterals resoltes amb gir sense brèndola a la cantonada desplaçant les barres verticals als
laterals. La seva coberta plana sense cornisa, acaba de configurar el volum a la cantonada sortint
dels cànons classicistes, representant un exemple històric dels esforços dels arquitectes de
l’època de mimetitzar amb les tècniques pròpies de l’illa trets de l’arquitectura racionalista.
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2.4.2.4 Sistema d’Equipaments

A làmbit de l’ARE de Santa Catalina, el PGOU DE 1998 incorporava els equipaments que s’annexen
a la taula adjunta. El barri de Santa Catalina integra a més un eix cívic (C/ Fàbrica) que
proporciona el barri un nivell de serveis suficients per a la població que hi preveu, essent un dels
barris amb major concentració d’Espais docents i comercials, tenint un dels Mercats Públics més
importants de Palma, el Mercat de Santa Catalina, epicentre de l’activitat comercial i de serveis
de restauració del barri.

EQUIPAMENTS ARE 25-01 DE SANTA CATALINA PGOU 1998
DENOMINACIÓ
IDENTIFICACIÓ
CODI
Docent Santa Catalina
EQ4a/DO-P
25-01-P
Col·legi Verge del Carme
EQ00/DO
25-02-E
Parròquia Verge del Carme
EQ0C/RL
25-03-E
Nª Sra. Escuelas Pias
EQ00/DO
25-04-E
E.I. Santa Catalina
EQ0c/DO-P
25-05-E
Centre Socio-Cultural Santa Catalina
EQCa/SC-P
25-06-P
Mercat Santa Catalina
EQ2c/CO-P
25-07-E
Esportiu Santa Catalina
EQ0v/DP-P
25-08-P
Parròquia Immaculada Concepció
EQ0C/RL
25-09-E
Centre de Salut Santa Catalina
EQ4a/SA-P
25-12-E
En l’actualitat la saturació de l’Eix Cívic de c/ Fàbrica, ha generat una gran actiivitat als seus
voltants, amb una repercussió directa respecte a la mobilitat generada. D’altra banda els
equipaments docents no es troben comunicats o vinculats d’una manera adient amb els espais
verds dels voltants, la qual cosa amb la innumerable quantia de barreres arquitectoniques al barri
fan que els recorreguts per a vianants quedin subordinats a un ús del vehicle rodat. Les hores
d’entrada i sortida de centres docents la situació als carrers interiors es veu agreujada. El Pla
Especial tindrà en compte aquestes circumstàncies particulars respecte la seva proposta. El tipus
d’equipament més deficitari a data de redacció del present document és l’equipament de
caràcter Socio-Cultural, que tot i estar previst al planejaments general, s’hi està pendent de la
seva execució. Actualment si més no, existeixen diferents biblioteques (Carrer Fàbrica) i casals de
barri al Carrer Sobrepossats, que donen servei al conjunt dels ciutadans de la zona.
Respecte els equipaments esportius, la recent execució de les obres de les pistes de Can Baró,
juntament amb les pistes del Palma Sport Club de tennis (limítrofe a les pistes de esportives
avantdites) han permès que la zona tengui una revitalització i augment d’oferta esportiva els
darrers anys. L’equipament Esportiu manté a l’actualitat la qualificació EQ0v, en virtud de la
MOD. PUNT. del PGOU referida al reajustament dels equipaments EQ00/DP (25-08P), EQ00/DP
(25-11-P) i l’Espai Lliure EL1a (25-07-P) amb Aprovació Definitiva de dia 11/07/2008; aquesta
qualificació EQ0v de volumetria específica és anàloga a la de l’article 149 bis de les normes
urbanístiques del PGOU de la MOD. PUNT. Per a requalificar el Centre de Salut de Son Ferriol com
a EQ0m/SA-P
84-10-P amb aprovació definitiva del 31/10/2013; per la qual cosa
L’observació més destacable a fer respecte als equipaments és la manca de connectivitat entre
ells amb recorreguts peatonals poc accessibles entre diferents equipaments i zones verdes,
situació que el present Pla Especial pretén millorar amb la seva proposta.
Finalment s’ha de fer al·lusió a la detecció d’errada material en la delimitació de l’Equipament
amb codificació EQ0C/DO-P 25-05-E del carrer Colubí cantonada amb carrer Despuig. S’aprofitarà
la redacció del present Pla Especial per esmenar aquesta errada.
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Extracte del Plànol Informatiu d’Equipaments
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2.4.2.5 Sistema d’Espais Lliures

Plaça Progrés
Dels espais lliures compresos dins l’ARE de Santa Catalina és important fer menció a la disgregació
que presenta la Plaça Progrés en tres espais liures diferenciats (EL 25-02, EL 25-03, EL 25-04) dos
dels quals queden delimitats per unes petites bardisses metàl·liques perimetrals que
impossibiliten el seu ús al ciutadà. Serà objecte del present Pla Especial preveure la unificació
d’aquests espais lliures, de manera que possibilitin una diversitat d’usos que avui en dia no es
poden dur a terme. La Plaça Progrés després del Parc de sa Feixina és l’espai verd de Santa
Catalina amb un arbrat patrimonial de major consideració, tot i això aquest espai verd no s’arriba
a concebre com espai verd ja que l’elevat trànsit a la zona al C/ Espartero – Compte de Barcelona,
genera una disrupció visual i funcional minvant les possibilitats de gaudi pel conjunt del barri.
Serà objecte primordial del planejament potenciar les possibiltats d’aquest punt com a generador
d’activitats i millora de la qualitat del verd urbà.
Estació de Servei a Plaça Progrés:
És imprescindible en aquest punt fer al·lusió a l’existència de la benzinera de la Plaça Progrés, la
qual es troba actualment implantada dins l’espai lliure públic EL-02-E.
En virtud de l’article 57 del vigent Pla General d’ordenació urbana de Palma l’ús Comercial 4.1.1
Estacions de Servei de Combustible i/o carburants al seu punt 7 deixa la benzinera en qüestió en
situació Fora d’ordenació segons es desprèn de l’articulat que es transcriu a continuació:
[...] 7. Les estacions de servei de combustible i/o carburants existents, degudament autoritzades,
i les activitats que obtinguin llicència d’obertura i/o funcionament, però que resultin prohibides
per aquesta modificació del Pla general, quedaran fora d’ordenació i únicament s’autoritzaran les
obres i instal·lacions de millora de les condicions de seguretat, d’adaptació a la nova normativa
de protecció contra incendis, millora de les condicions higièniques, i les encaminades a reduir o
suprimir els efectes molests, com pot ser insonorització, aïllament acústic i/o tèrmic, emissió de
fums, millora de façanes i rètols, etc. [...]

D’altra banda i d’acord amb el RLOUS (BOIB nº 66, de 30 d’abril de 2015) als seus articles 186,
aquesta benzinera es troba igualment “fora d’ordenació” ja que el planejament no permet aquest
tipus de construcció ni ús, i fins i tot preveu la seva desaparició.
Finalment cal esmentar que a l’article 186.5.a es determina que els usos fora d’ordenació no
poden ser objecte de canvi de titularitat ni renovació:
[...]5. Pel que fa als usos en situació de fora d’ordenació als quals es refereix l’apartat 2 de
l’article 68 de la LOUS, tenen aquesta consideració els usos que el nou planejament els declari
incompatibles i els subjecti a cessament de forma expressa, i se sotmeten al règim següent:
a) Els usos en situació de fora d’ordenació no poden ser objecte de canvis de titularitat ni de
renovació de les llicències d’ús o altres autoritzacions sotmeses a termini, i en aquests supòsits se
n’ha d’acordar el cessament immediat.
b) Quan l’autorització d’aquests usos no està sotmesa a termini, es poden revocar les
autoritzacions corresponents, sens perjudici de les indemnitzacions que corresponguin d’acord
amb la legislació aplicable.
c) En la resta de casos de disconformitat, els usos preexistents es poden mantenir i poden ser
objecte de canvis de titularitat.[...]

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el present Pla Especial, a hores d’ara preveurà l’Espai
Públic sense mantenir l’existència de l’estació de servei de Plaça Progrés.
Parc de Sa Feixina
La delimitació de l’ARE de Santa Catalina va deixar fora de l’àmbit el Parc de Sa Feixina, que
pertany a la zona estadística de Santa Catalina, i degut a la seva situació és un referent tant a la
vida del barri com a les visuals de molts de carrers de Santa Catalina.
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Plaça Pau Casals
La Plaça Pau Casals ha esdevingut els darrers anys com a un dels espais lliures més importants
pels cataliners, la seva situació privilegiada i propera a la Plaça Progrés la fan un espai lliure
estratègic per poder donar continuïtat al conjunt d’espais verds de Santa Catalina.

Espai lliure Molins carrer Indústria
Un altre dels espais lliures importants del conjunt és el de l’Espai Lliure associat a la zona dels
molins de Carrer Indústria El1b 25-08-E, que tot i ser de domini privat, s’estudiarà de manera
especial dins les Determinacions específiques de protecció del conjunt històric dels molins de
carrer Indústria. El Present Pla promourà de manera significativa la millora d’aquest espai amb
directrius que permetin una adient percepció del conjunt històric.

ESPAIS LLIURES ARE 25-01 DE SANTA CATALINA
DENOMINACIÓ
IDENTIFICACIÓ
Plaça Verge del Miracle
EL1a
Plaça Progrés
EL1b
Plaça Progrés
EL1b
Plaça Progrés
EL1b
Plaça Pau Casals
EL1a
Espai Lliure Carrer Llibertat (PREVIST)
EL1a
Espai Lliure Can Baró (PREVIST)
EL1a
Molins Carrer Indústria
EL1b
TOTAL SUPERFICIES ELP:

PGOU 1998
CODI
25-01-E
25-02-E
25-03-E
25-04-E
25-05-E
25-06-P
25-07-E
25-08-E

SUP. m2
1.339
1.975
2.348
413
1.517
987
673
4.618
13.870 m2

El sistema d’Espais Lliures Públics al barri de Santa Catalina, es troba generalment desarticulat i
degradat per la quantitat de barreres arquitectòniques que es detecten als vials que el delimiten.
Tenint en compte la baixa intensitat d’arbrat ornamental a la trama urbana, aquest planejament
contemplarà la possibilitat de millorar aquests espais públics, així com la seva connectivitat entre
ells i els equipaments aprofitant la incorporació necessària d’arbrat d’alineació als punts on sigui
possible.
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2.4.2.6 Sistemes Generals existents

A l’àmbit de l’ARE de Santa Catalina, només s’identifica el SGCI IS / 25-01 E com a sistema general
existent Subestació Elèctrica de Santa Catalina, a la cantonada entre els carrers Fàbrica i
Monterrey.
2.4.2.7 Accessibilitat universal al barri de Santa Catalina

El barri de santa Catalina presenta voreres accessibles a ambdós costats dels carrers, a molts de
carrers de la part nord (Sta Catalina de Dalt). Aquest fet que a priori podria semblar un gran avanç
respecte altres barris de la ciutat, ha estat del tot ineficaç a l’hora de millorar l’accessibilitat
universal ja què la conseqüència directa ha estat l’estacionament dels vehicles sobre l’encintat de
vorera per poder augmentar de fet la secció del carril de circulació sense haver de reduir la
velocitat de circulació.
Aquesta circumstància unida a l’existència de múltiple mobiliari urbà disseminat constantment a
l’espai de circulació del vianant, ha complicat encara més les possibilitats de circulació de les
persones amb mobilitat reduïda.
D’altra banda a les cruïlles dels carrers, en molts de casos encara es detecten barreres
arquitectòniques i no estan degudament senyalitzades per invidents, així doncs els itineraris
accessibles obliguen l’usuari a incrementar la distància dels seus recorreguts cercant els guals
adaptats, havent de fer maniobres complexes.

Imatge actual vorera carrer Quetglas.

Imatge Carrer Pursiana.

El Pla Especial amb la seva formulació donarà una resposta que superi el concepte de “barrera
arquitectònica” per proposar un sistema d’accessibilitat universal tant als vials del barri com a
l’espai públic.
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2.4.2.8 Conjunts paisatgístics homogenis

La disfunció provocada per l’existència del vial C/Espartero –Compte de Barcelona juntament amb
la intensificació del trànsit rodat, ha generat al llarg del temps una diferenciació del barri en dues
zones clarament perceptibles tant física com socialment.

Esquema de les dues zones diferenciades de Santa Catalina, superposició amb foto CECAF 1938
Zona Nord - Oest
D’una banda la part nord – oest, Santa Catalina de Dalt, ha estat històricament sotmesa a una
major transformació. Mantenint la trama de Pla d’Eixample de Scheidnagel al 1869, a principis de
S XX concentrava gran part de la indústria del barri, i serviria de base per continuar amb
l’estructura d’eixample a Son Espanyolet i Camp d’en Serralta.
El fet de concentrar gran part de la indústria en edificacions de fàcil enderrocament, juntament
amb la crisi econòmica dels anys 30, permeté la substitució de naus industrials de P. Baixa per
edificis d’habitatges de gran alçada previstos als planejaments municipals fins a mitjans de segle
XX, els quals suposaven un augment lucratiu considerable pels promotors. Els primers edificis en
substituir-se van ser els del Carrer Joan Crespí i els que configuraven les cantonades d’aquesta
zona. Les conseqüències pel barri des d’un punt de vista ambiental han estat pertorbadores,
generant distorsions dels paisatge urbà amb alçades i estètiques impròpies d’un barri residencial
amb carrers de 10 m. d’ample.
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Zona Sud - Est
D’altra banda tenim la part Sud-Est, Santa Catalina “de Baix”, molt més lligada a la barriada de Es
Jonquet i Sa Feixina, amb un grau de consolidació d’edificacions residencials més elevada quan es
produí el “boom” urbanístic de meitats de segle XX.
La substitució d’habitatges per edificis de gran alçada i estètiques no tradicionals, es produí amb
menys intensitat a la part Sud-est, essent via Argentina la part més afectada de l’àmbit; en
concret els edificis que se situen davant del col·legi Jaume I i la part inferior del carrer indústria;
per la qual cosa es pot assumir que les zones de gran transformació urbanística s’ubiquen
principalment al perímetre del barri, i la zona dels Molins de Carrer Indústria; els quals haurien
desaparegut si no s’haguessin declarat d’Interès Cultural de la mateixa manera que
desaparegueren els molins de la cruïlla entre Carrer Indústria / Via Argentina

El resultat de la segregació del barri en dues parts tan diferenciades ha tingut com a conseqüència
una percepció desigual del paisatge urbà a un costat i l’altre del carrer Espartero. Mentre la zona
del Nucli Original a prop del barri des Jonquet conserva una estètica d’edificacions residencials de
finals de S XIX principis del XX, gran part de la zona de Santa Catalina “de Dalt” presenta un
paisatge urbà que ja no és representativa del barri original, amb edificacions més humils de
Planta Baixa i Pis amb solucions tècniques i arquitectòniques més econòmiques barrejades amb
edificacions de gran alçada amb estructura de pòrtics de formigó (Zona de transformació).

Zona de Transformació PB+8 - PB+7

Zona de nucli original PB+1 - PB+2
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Aquesta distorsió és més evident en la Zona Nord-oest on fins i tot es presenta en diverses
ocasions el fet de tenir edificis de gran alçada enfrontats al mateix tram de carrer amb amples
inferiors a 10 m, com es pot apreciar a la imatge que s’aporta a continuació.

Imatge del carrer Monterrey, on s’aprecia la distorsió que representen les edificacions de gran alçada, als costats,
edificacions més humils que a l’assentament original al voltant de Sant Magí.

La situació més reiterada del paisatge urbà de Santa Catalina és la irregularitat a les alçades de
front de façana. Aquests desnivells als ràfecs no permeten la correcta apreciació i posada en valor
dels trets més característics dels edificis que encara segueixen les condicions del Pla original
d’Eixample del Raval de Santa Catalina del 1869. Aquestes edificacions passen en moltes ocasions
totalment desapercebudes entre els edificis de més alçada que amés a més generen ombres de
grans dimensions tant al vial públic com a les façanes de les edificacions del seu voltant.

Imatge del Carrer Espartero. Les edificacions “tradicionals” es troben en una situació desigual en estar
situades tan properes a edificis d’alçada més destacada.

Com es pot comprovar als esquemes que s’adjunten a continuació, les alçades dels edificis
d’habitatges del barri de Santa Catalina arriben fins a 11 Plantes en alguns casos, aquests edificis
coincideixen de manera significativa amb les Zones de Transformació més rellevants. A l’interior
del barri s’inclouen tres illetes on es troba el CEIP de Santa Catalina ja què tampoc no conserven
cap tret del nucli original
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Esquema amb d’alçades d’edificacions a l’ARE de Santa Catalina. On es pot apreciar que les tipologies més nombroses són P.B+1 i PB+2
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Esquema amb delimitació de les zones de transformació elevada dins l’ARE de Santa Catalina. L’esquema representa els conjunts homogenis del barri on la percepció del “nucli tradicional” és
pràcticament inexistent i resulta difícil d’intuir el paisatge urbà característic del barri de Santa Catalina.
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2.4.2.9 Eixos Visuals del barri

El Pla Especial ha analitzat els eixos visuals del barri des de la perspectiva del paisatge urbà del
barri i les relacions amb altres elements que tot i no formar part del ARE de Santa Catalina tenen
una influència directa en el seu entorn.
De l’anàlisi esmentat es pot fer una distinció en tres distincions d’eixos visuals atesa la seva
importància significativa al paisatge urbà i estructurant del conjunt:

1.

Eixos visuals característics d’importància elevada

Descripció
Aquest grup el conformen els eixos visuals que tot i existir elements de distorsió paisatgística, es
perceben al barri o nucli original com a més representatius pel conjunt dels ciutadans.
Estarien inclosos dins aquesta distinció, trams de carrers com Anníbal, Fàbrica, Sant Magí, i
Pursiana a la part sud, i trams del Carrer Villalonga o Cotoner de la part Nord.
És important observar que la continuïtat visual entre Santa Catalina “de Dalt” i Santa catalina “de
Baix” no es produeix clarament ja què l’Eix c/ Espartero – Compte de Barcelona subdivideix el
barri d’una manera clara, essent en sí mateix un dels eixos del barri.
Potencialitats i mancances
Una de les potencialitats d’aquests eixos és la seva capacitat d’esdevenir un element “per se”
d’atracció de visitants, i activitats i per tant representatius del barri.
En el cas concret del Carrer Fàbrica i amb posterioritat al projecte d’embelliment i millora s’ha
produït una elevada implantació d’establiments públics de restauració, que per un costat ha
potenciat l’activitat del conjunt del barri, generant d’altra banda una situació de contaminació
acústica i d’alta activitat amb una conseqüent perjudici als veïnats de la zona. Si bé aquesta
circumstància es va veure alleujada amb l’aprovació de la Modificació del Pla General de Palma
referida a la regulació dels Usos en els eixos cívics i trams de vial d’ús preferentment de vianants
amb Aprovació Inicial de dia 23 de febrer de 2017 (BOIB, 37 de 16 de març de 2017), el Pla
Especial ho tindrà en compte a l’hora de formular la seva proposta.
És important remarcar que el fet de tenir una massa vegetal de gran importància a l’extrem
d’algunes visuals, com és el parc de Sa Feixina o vegetació de la Plaça Progrés, en alguns casos
potencia els efectes positius al conjunt dels recorreguts.
Respecte a les mancances o distorsions paistagístiques- ambientals, s’ha de fer referència a que
tot i ser eixos representatius del barri no deixen de tenir gran quantitat de vehicles estacionats als
seus costats que perjudiquen la imatge del conjunt.
El Pla Especial tindrà en compte aquestes visuals proposant mesures que ajudin a la seva
conservació així com a la potenciació.
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2.

Eixos visuals característics amb degradació ambiental del paisatge urbà

Descripció
Són aquells que es troben en un estat de transformació elevat, amb trànsit de vehicles intens i
nombrosos elements de distorsió paisatgística.
Tot i això, aquests eixos encara conserven alguns edificis de caire tradicional i s’ha de considerar
transformats de manera parcial. Les edificacions originals del barri tot i ser nombroses passen
desapercebudes davant dels edificis de nova implantació de més alçada i estètiques
contemporànies, totes aquestes circumstàncies fan que aquests eixos incideixin en el paisatge
urbà de manera negativa.
Bàsicament es poden enumerar dos eixos visuals d’aquest tipus encara que amb característiques
específiques diferenciades com són C/ Caro i C/ Espartero – Compte de Barcelona
Potencialitats i mancances c/ Caro
Es tracta del perímetre superior del primer Pla d’Eixample de Santa Catalina de 1869, i on es van
consolidar les edificacions a la resta del barri. Les edificacions originals que es conserven són de la
primera meitat del S. XX amb el Pla Calvet ja aprovat.
L’eix visual del Carrer Caro el connecta en direcció Est amb el Passeig Mallorca i Sa Riera, oferint
finalment una visual oberta, aquest fet juntament amb la seva amplada, el fan un clar exponent
de carrers del barri de Sant Catalina que es poden regenerar des d’un punt de vista de paisatge
urbà.
Una de les mancances més evidents d’aquest eix és la inexistència d’arbrat d’alineació al seu
recorregut, aquesta circumstància amb la elevada intensitat de trànsit no permeten recorreguts
de vianants agradables.
Potencialitats i mancances c/ Espartero i Compte de Barcelona
Aquesta via connectora com s’ha indicat a apartats anteriors, ha subdividit el barri en dues zones
diferenciades.
L’existència de la Plaça Progrés al punt mig del seu traçat, si bé representa una obertura visual
evident en el seu recorregut, no es pot considerar com a una interrupció de la seva linealitat que
segueix essent del tot perceptible en el seu recorregut en vehicle rodat, aquest fet fa que el
trànsit rodat passi pel barri sense tenir la consciència de travessar un barri tan emblemàtic per
Palma com és Santa Catalina.
En canvi, la Plaça Progrés es percep pel vianant més que com una linealitat com un conjunt d’illes
disgregades dins un recorregut transversal que dificulta la comunicació entre les dues zones del
barri. Aquesta plaça pel fet de tenir un eix transversal tan significatiu no ofereix massa atractius
en el seu trànsit tant a peu com en vehicle.
La linealitat i velocitat a la qual es transita per aquesta via és tan potent que l’existència
d’elements arquitectònics d’interès patrimonial i cultural són absolutament inapreciables.
El Pla especial tindrà en compte aquestes circumstàncies en la formulació de la seva proposta.
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Imatges Eix visual c/ Espartero - Compte de Barcelona.
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La linealitat de l’eix és tan potent, amb una velocitat de trànsit associada elevada que no permet que elements singulars com la part posterior de l’església de Sant Magí, o exemples d’arquitectura
original del barri es posin en valor. De fet, degut a la gran quantitat d’edificacions d’alçades més elevades i estètiques de mitjans de segle XX els elements originals del barri passen pràcticament
desapercebuts.
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3.

Eixos visuals secundaris sense obertura de camp visual

Descripció
La darrer categoria d’eixos visuals que estudia el Pla Especial és la d’aquells que per la seva
reduïda amplada de carrer (10 metres) es genera un “efecte túnel”, resultat a l’alçada dels edificis
que el delimiten a un o dos costats; la linealitat d’aquests eixos es fa molt acusada pel fet de tenir
poques obertures visuals i una solució de secció de carrer continua llevat de la seva intersecció
amb places.
El fet de quedar constituïts per edificis de gran alçada, genera automàticament zones ombrívoles
a l’espai públic, que juntament amb els innumerables elements de distorsió paisatgística fan que
el seu recorregut per part de vianants i també de vehicles sigui poc agradable.
Potencialitats i mancances eixos secundaris
Els exemples més importants d’aquest tipus d’eix, els trobam a punts concrets dels carrers
Monterrey, carrer d’Antich, o carrer Murillo a Santa Catalina “de Dalt” que com s’ha exposat
anteriorment ha estat més afectada per substitucions d’immobles per edificis de gran alçada.
La presència d’edificacions de tipus “tradicional” és encara abundant, encara que tenen una
presència poc significativa dins el conjunt de les edificacions del carrer degut a que les
edificacions més actuals de gran alçada minven la seva presència.
El Pla especial tindrà en compte aquestes circumstàncies en la formulació de la seva proposta.
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2.4.2.10 Elements de distorsió paisatgística. Identificació i Avaluació

A efectes d’incorporar mesures de protecció ambiental i de paisatge urbà al Pla Especial s’ha fet
una identificació i avaluació dels elements del paisatge urbà que representen una interferència
visual amb els elements que caracteritzen el barri, i per tant tenen un impacte ambiental negatiu.
Aquestes interferències visuals s’han anomenat “elements de distorsió paisatgística” i afecten tot
l’ARE de Santa Catalina.
A continuació es farà una enumeració dels elements de distorsió paisatgística més comuns, amb
la intenció de poder reduir el seu impacte ambiental al barri:

a) Saturació ambiental per presència de cotxes estacionats en superfície
Un dels elements de distorsió paisatgística més comú, és la presència de vehicles estacionats en
superfície que en molts de casos ocupen part de les voreres de vianants, degut a l’espai reduït
d’estacionament.
L’existència de part dels vehicles estacionats en superfície és fruit de la mancança
d’estacionament públic i privat a la zona, aquest fet és més evident a Santa Catalina “de Dalt” on
la intensitat residencial és més gran.
A la zona sud, però, la situació s’agreuja degut a la gran quantitat de vehicles de visitants que
estacionen al barri, ja que darrerament s’ha incrementat considerablement l’oferta
d’establiments públics destinats a la restauració i oci nocturn.
b) Cartelleria i retolació inapropiada
Les impremtes làser de gran format i tècniques “offset” han possibilitat la creació de cartelleria de
grans dimensions. Aquesta cartelleria s’ha implantat sobre l’arquitectura, desvirtuant en molts de
casos l’edifici original i incorporant composicions, cromatismes, i materials impropis d’una zona
amb gran riquesa ambiental i arquitectònica.
En moltes ocasions les proporcions de la cartelleria trenquen l’ordre compositiu de façana i
entren en conflicte amb elements ornamentals dels edificis, impossibilitant la seva correcta
apreciació.
La retolació amb dimensions desproporcionades i tipografies amb cossos gruixats, genera
igualment un impacte negatiu al conjunt del barri, essent el tamany de les lletres en algunes
ocasions superiors als buits de façanes existents.
c) Cromatisme irregular/ discordant de façanes
El cromatisme de les façanes mai no ha estat objecte de regulació als planejaments municipals
anteriors, per la qual cosa la dispersió d’exemples amb colors discordants al barri genera en
ocasions un impacte negatiu molt important. Aquest cromatisme irregular, afecta tant a la
tonalitat com al grau de saturació del color escollit; efecte que acaba potenciat pel material
escollit.
Com s’ha exposat al punt 2.4.2.2, al present document s’hi inclou un inventariat del cromatisme
de façanes i elements singulars que servirà de base per a la futura regulació al respecte.

d) Composició i materials inadequats a façanes
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La incorporació de noves tècniques i materials ha transformat exemples d’arquitectura popular
del barri de Santa Catalina de manera molt significativa. Aquests materials com empedrats, o
folres de sòcols amb enrajolats de gres i porcelànics són comuns a la zona i desvirtuen el caràcter
original del barri.
D’altra banda materials de manyeria en acer inoxidable, persianes d’alumini, o tancaments de
forats de façana amb peces de vidre de petit format, són abundants a la zona, i el Pla Especial
tindrà en compte la seva regulació.
e) Alçades desproporcionades d’edificacions
Un dels elements distorsionadors més evidents és la interferència al “skyline” dels carrers
d’edificis de gran alçada que rompen la continuïtat dels ràfecs de façana, impossibilitant la
concepció del carrer amb una imatge representativa i unitària. Aquestes interferències visuals són
molt elevades a la zona nord, com s’ha indicat anteriorment.
f) Distorsió edificis singulars
El pla de Scheidnagel del 1869 preveia una trama ortogonal que s’interrompia pel una diagonal
(Espartero - Compte de Barcelona), la qual cosa deixava en alguns casos illetes amb formes
trapezoïdals o triangulars que han generat l’existència d’edificis que no han pogut resoldre
satisfactòriament la seva peculiaritat.
Aquest factor de dificultat a l’hora de resoldre arquitectònicament cantonades tan complexes, ha
generat alguns casos d’edificis singulars en ubicacions emblemàtiques amb un protagonisme
excessiu que acaba per distorsionar la resta del seu entorn.
g) Cablejat a façanes i transversal a carrers
Tot i estar regulada al Planejament vigent la supressió de cablejat de façana (Art. 40 de les N.U.
del PGOU), el cablejat a façana segueix essent habitual a la majoria de façanes de Santa Catalina.
Aquest element genera una distorsió ambiental ja què entra en conflicte directe amb elements
arquitectònics d’interès com són impostes de balcons, esplandits de buits de façana, composició
de buits, etc, i altres elements existents no tradicionals com a cartelleria i elements d’il·luminació
artificial.
h) Falta d’arbrat d’alineació
Una de les condicions per a la redacció del Pla Especial era la inserció d’arbrat a la proposta. És
evident que el barri de Santa Catalina, com molts de barris de Ciutat no compten a l’actualitat
amb un arbrat d’alineació o almenys amb arbrat ornamental singular que millori les condicions
acústiques, visuals i ambientals de l’entorn.
La manca d’arbrat als Carrers de Santa Catalina dificulta els trajectes dels vianants en èpoques
estivals ja que no existeixen espais d’ombra, i impossibilita la creació de petits espais d’estança.
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2.4.3.- Justificació i proposta del model elegit.

Atesa la definició del punt 2.4.2 de la present memòria del Pla Especial, es proposaran les bases
d'un plantejament global i integrat per a la determinació, avaluació, conservació i gestió del
paisatge urbà històric del ARE 25-01 de Santa Catalina i del Conjunt Històric dels molins fariners
de carrer Indústria com a un pla de desenvolupament sostenible.
Descripció general. Una proposta unificadora
El model elegit es considera més respectuós amb les característiques del barri de Santa Catalina i
l’àrea de Protecció del BIC des Jonquet, ja que preserva d’una manera més efectiva les principals
visuals a sobre dels elements protegits com són el conjunt de molins de Carrer Indústria, edificis
catalogats i del conjunt del barri en general.
La finalitat de les propostes que s’introdueixen amb aquest Pla Especial, pretenen millorar la
definició formal de l’àmbit, com a part diferenciada de la resta de la ciutat amb personalitat
pròpia, reduint la diferenciació tan evident entre la part de Santa Catalina de Dalt i de Baix, i
entenent el barri d’una manera unitària com el Pla d’eixample original.

Fig 1. Model esquemàtic situació actual Sta. Catalina

Fig 2. Model esquemàtic proposta PEPAA

Per poder fer efectiva aquesta visió unitària del conjunt és imprescindible reduir la potència visual
i funcional de l’eix Espartero – Compte de Barcelona, aprofitant aquesta operació per unificar els
espais lliures de la Plaça Progrés i generant un gran espai que permeti el gaudi dels residents i
visitants i suposi la creació d’un nou espai col·lectiu i d’identitat global del barri. Sota aquest espai
lliure es proposarà introduir una gran zona d’estacionament de vehicles, que permetrà la gradual
reducció de l’estacionament de vehicles en superfície que millorarà les condicions de l’espai urbà
per als residents. Al plànol O.09 dels Plànols d’ordenació, consistent en la definició de les
directrius generals d’intervenció per a la millora i sostenibilitat de l’espai urbà, quedaran paleses
aquesta evolució amb la reducció progressiva d’estacionament en superfície
Als esquemes superiors s’evidencia com amb la proposta del PEPAA es genera un espai verd
vinculat a la part superior de l’àmbit de l’ARE, que modificarà el model inicial amb dues parts
diferenciades en un altre on es puguin desdibuixar aquests límits interiors de l’ARE de Santa
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Catalina, i en definitiva reduir la descompensació que avui en dia existeix entre les dues parts de
l’àmbit afectat.
Les mesures a implementar mitjançant el present Pla Especial tenen com a objectiu minvar els
efectes negatius de les diferents distorsions paisatgístiques, i assentar les bases de futures
actuacions urbanístiques de millora i embelliment del sistema viari, edificatori i socio-ambiental,
segons els següents apartats:
•
•
•
•
•
•
•

Estructura Urbana. Proposta de sistema viari
Proposta de millora i tractament d’espais lliures
Sistema d’Equipaments. Proposta del PEPAA de Santa Catalina
Proposta de millora d’accessibilitat universal
Proposta d’ordenació de tipologies edificatòries
Protecció arquitectònica i ambiental del barri de Santa Catalina
Estructura Social: Propostes de millora.

2.4.3.1 Estructura urbana. Directrius relatives a al sistema viari
2.4.3.1.a Protecció de la retícula original
El sistema viari de Santa Catalina, herència del Pla de Scheidnagel de 1869 es basa en conceptes
defensius moderns del segle XIX, tant en el seu traçat com a la seva morfologia urbana, essent
testimoni d’un model únic d’urbanisme militar digne de ser transmès a generacions futures2.
Aquest fet juntament a la circumstància de que el barri sencer es troba dins un àmbit de sòl urbà
completament consolidat amb dotació de tots els serveis urbans, fa que la proposta del Pla
Especial sigui la de preservar aquesta trama del sistema viari, especificant simplement directrius
bàsiques d’intervenció per a futurs projectes urbans que no comportin l’alteració de la retícula
bàsica del conjunt. És essencial doncs, remarcar que el Pla Especial no proposarà cap actuació
urbanística que pugui alterar la retícula original
2.4.3.1.b Millora del tractament des vials
És imprescindible per a la millora del barri proposar des d’una perspectiva global solucions que
posin en valor tant les edificacions existents com la millora del tractament dels vials que
estructuren la retícula urbana. Aquestes millores a nivell de tractament dels vials hauran de tenir
en compte:
a.- Millora en el tractament de voravies dels carrers d’amplada 10 m. del barri de Santa Catalina
de manera unificada, per contribuir a la identificació formal i millora de la integració del conjunt
en el seu entorn proper, introduint les preceptives condicions d’accessibilitat universal.
Com a solucions genèriques de tractament d’espai públic a Santa Catalina, els projectes de millora
i embelliment de carrers que es realitzin en un futur hauran de contemplar les següents
directrius:
• Carrers de 10 m. Secció proposada amb estacionament a ambdós costats: Voravia de
1,50 m – Aparcament en cordó 1,80 m – Carril de circulació 3,10 – Aparcament en cordó
1,80 m – Voravia de 1,80 m.
• Carrers de 10 m amb Secció proposada amb estacionament a un costat. Aquesta solució
serà preferent a l’anterior per al barri de Santa Catalina, sempre que es realitzi amb
informe favorable previ del departament de Mobilitat: Voravia de 1,80 m – Aparcament
en cordó 1,80 m – Carril de circulació 3,10 –Voravia de 3,30 m amb arbrat d’alineació a
tot el tram de carrer sense vehicles.

2

El Ensanche de Santa Catalina: urbanismo defensivo. Óscar Mansergas Sellens, arquitecto.
2015 Ed. Universitat Politècnica de València.
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La millora d’aquestes vies permetran una connexió més adient entre els diferents espais lliures
més allunyats del ARE com són Espai lliure dels molins c/ Indústria, o Espai lliure c/ Llibertat.
El criteri de reducció de vehicles en superfície a carrers de 10 m. d’amplada, amb supressió d’una
línia d’aparcament s’haurà de contemplar com a una opció viable, una vegada es trobi executat
l’aparcament al subsòl de la Plaça Progrés.
b.- Tractament diferenciat de les cruïlles. Una de les característiques del barri de Santa Catalina
serà la incorporació de cruïlles amb incorporació d’arbrat i passos de vianants sense barreres
arquitectòniques que millorin la circulació dels vianants i sobre tot a aquell sector de població en
condicions de mobilitat reduïda. Aquests tractaments de cruïlles podran ampliar la zona d’estança
en funció de la possibilitat d’eliminació d’estacionament de vehicles en superfície.
c.- Millores mediambientals. Els projectes futurs que prevegin la millora del tractament de la via
pública, hauran de tenir en compte la incorporació de sistemes de paviments superficials
permeables, per evitar la sobre – saturació de les xarxes de pluvials. Els paviments filtrants estiran
directament en contacte amb els substrats estructurals de l’arbrat i serviran de reservori d’aigua
per a les espècies vegetals que s’introdueixin.
d.- Funcionament en Plataforma única. El Pla Especial considera indispensable pel correcte
funcionament i transformació del barri el funcionament del conjunt mitjançant superilletes de
plataforma única; amb aquest sistema es preveu dotar el barri d’una identitat pròpia alhora que
es milloren els recorreguts de vianants que passaran de tenir un caràcter residual per ser els
protagonistes de la mobilitat del barri.
2.4.3.1.c Millora de l’eix c/ Espartero – Compte de Barcelona
La secció del carrer Espartero juntament amb la intensitat de trànsit tan elevada, fa del tot
inviable la introducció d’arbrat d’alineació integrat a les voreres.
L’actuació que proposa el PEPAA de Santa Catalina és la del desviament puntual de la via de
manera perimetral a la Plaça Progrés. Aquest desviament suposa automàticament una interrupció
en la visual que intersecciona l’espai més emblemàtic de la proposta. Per a que aquesta
interrupció visual sigui important el Pla Especial proposarà la creació d’un Espai lliure que integri t
una plaça pavimentada amb una zona de vegetació de gran port, essent una característica i
emblemàtica del barri.
2.4.3.1.d Millora del c/ Caro
Tot i presentar la mateixa amplada que el carrer Espartero, la menor intensitat de trànsit sí
permet introduir arbrat d’alineació a la via, així com el manteniment de part de l’estacionament
en superfície. El Pla Especial proposarà les consideracions a tenir en compte en futures
intervencions als projectes de millora i embelliment a aquest carrer i quedaran grafiades als
plànols E: 1/500 de la documentació gràfica.
2.4.3.1.e Potenciació de l’Eix Cívic de Carrer Fàbrica
El carrer fàbrica té consideració d’Eix Cívic quedant actualment interromput per ‘eix Espartero Compte de Barcelona. Aquesta interrupció no permet la correcta relació entre els dos àmbits del
barri, quedant en una clara situació de desavantatge la part superior.
El PEPAA preveu el funcionament mitjançant plataforma única de la prolongació del carrer
Fàbrica, respectant el caràcter diferenciat d’aquest tram amb arbrat de port mitjà – gran. Aquesta
unificació entre l’Eix cívic de la part inferior i la part superior, s’ha de plantejar, si més no,
inicialment com un pas de vianants de grans dimensions amb supressió de barreres
arquitectòniques.
2.4.3.1.f Millora de la continuïtat visuals
El Pla Especial proposarà mantenir una continuïtat en l’arbrat d’alineació a carrers representatius
de manera que es produeixi una compensació entre les dues zones diferenciades de l’àmbit.
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2.4.3.2 Proposta de millora i tractament d’Espais Lliures

La Zona Estadística del barri de Santa Catalina (25), presenta un conjunt d’espais lliures amb la
presència predominant del Parc de Sa Feixina com a Espai Lliure Públic més important, aquest
espai lliure queda fora de l’àmbit del Pla Especial, i tot i que s’ha tingut en compte com a espai
lliure de referència i connexions paisatgístiques i d’ús a l’entorn de l’ARE de Santa Catalina, el Pla
Especial no el tindrà en compte a les seves determinacions incidint exclusivament als Espais
Lliures inclosos dins l’ARE
2.4.3.2.a Millora de l’Espai Lliure de Plaça Progrés
L’objectiu principal del Pla Especial és la creació d’aquest gran Espai Lliure Públic associat a la
zona nord del barri, reduint la descompensació entre espais representatius de la Part Nord i Sud
del barri que existeix a l’actualitat.
Aquest espai té la intenció de poder ser un referent tant per l’entorn immediat de l’àmbit com
per la resta de la ciutat, deixant a la plaça com a centre que enllaça els barris de Son Espanyolet,
Camp d’en Serralta i és Jonquet així com l'eix que conforma la Plaça del Progrés amb
l'equipament públic del Mercat de Santa Catalina al carrer Anníbal – Navegació. Per la seva
posició central al barri i de proximitat amb els equipaments docents de la resta del barri,
esdevindrà clarament un punt de focal d’atracció d’activitats sempre i quan es tenguin en
consideració les millores del tractament del viari que permetin una millora de la xarxa d'itineraris
de vianants.
Consideracions relatives a la redacció del projecte de millora de Plaça Progrés:
El projecte de remodelació de la Plaça Progrés haurà de donar compliment i justificació a les
directrius que s’exposen a continuació:
1. Conservació i posada en valor de l’arbrat patrimonial existent. S’haurà de mantenir o en el
seu cas trasplantar tot l’arbrat patrimonial de la Plaça, de manera que es pugui densificar la
zona verda existent i tenir consideració de petit parc arbrat.
2. Zona de filtració preferent – reservori aigua de pluja: Lligat a aquesta nova zona verda de
grans dimensions que potenciarà la interrupció visual de l’antiga linealitat de c/ Espartero –
Compte de Barcelona, s’haurà de preveure la inclusió d’un substrat permeable que funcioni
com a gran reservori d’aigua al subsòl per a les espècies existents i les de nova plantació.
3. Ús d’espècies mediterrànies. La zona verda haurà de ser formada per espècies autòctones
i de ribera, quedant prohibida la inclusió d’elements tropicals i exotismes que puguin
desvirtuar la imatge del conjunt. Es donarà preferència a espècies caducifòlies tipus Fraxinus
spp., Platanus spp., Acer spp, Querqus spp., Celtis australis, i similars.
Les espècies arbustives seran adients al clima mediterrani amb selecció de variants amb baix
consum d’aigua; quedarà expressament prohibit l’ús de gespa i especies tapizants
al·lòctones.
4. Continuïtat visual Eix c/ Arnau Rossinyol – Anníbal. Es preservarà i potenciarà la connexió
visual entre c/Arnau Rossinyol i c/Anníbal, amb arbrat d’alineació, amb la intenció de donar
continuïtat les seqüències visuals entre la zona nord i la zona sud.
5. Reserva d’espai pavimentat. Serà imprescindible preveure la creació d’un espai a la nova
Plaça Progrés on es puguin dur a terme activitats, esdeveniments especials a l’aire lliure (fires,
concerts, actuacions i esdeveniments culturals) pel barri.
6. Inserció d’aparcament de vehicles al subsòl. Associat al subsòl de la plaça es dotarà el
barri d’un nou espai per estacionament de vehicles. Aquest pàrking soterrat serà prioritari per
aconseguir una millora ambiental significativa reduint l’estacionament de vehicles en
superfície a l’entorn immediat del barri.
La Reserva d’estacionament tindrà la voluntat de servir prioritàriament als visitants, reservant
la possibilitat d’estacionament en superfície als residents.
7. Creació de recorregut interpretació històrica-socio-cultural del barri. La nova Plaça Progrés
haurà d’incloure al seu traçat la inserció d’un recorregut interpretatiu del barri, amb l’objectiu
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d’exposar d’una manera clarificadora la importància històrica del barri, amb els seus valors
ambientals, geogràfics i històrics per a la ciutat de Palma. Aquest recorregut inclourà tots
aquells elements de senyalètica, modelitzacions, i espais representatius que permetin la el
visitant la correcta comprensió de la importància del barri. Aquest recorregut històric –
cultural haurà de potenciar amb el seu traçat l’arquitectura característica del barri, permetent
la contemplació de les façanes més significatives.
8. Integració de parades per a Transport públic. La nova Plaça Progrés haurà de tenir en
compte la incorporació de parades de bus amb marquesines i espais d’ombra
9. Creació zones d’ombra i gaudi associades a zona pavimentada que serveixin de protecció
acústica i visual a la resta de la via de trànsit.
10. Plataforma única amb carrer Arnau Rossinyol. La Plaça Progrés funcionarà com a
plataforma única sense barreres arquitectòniques (desvivells) a les zones pavimentades.
11. Participació ciutadana des de la perspectiva de gènere. El Projecte de Plaça Progrés haurà
de preveure un procés de participació ciutadana.
12. Millora i ampliació de zona de jocs infantils. S’haurà de preveure la seva ampliació i
millora allà on es troba ubicada actualment, la seva posició es mantindrà degut a la seva
relació de proximitat amb zones escolars.
Conseqüentment, el conjunt d’Espais Lliures de Plaça Progrés, actualment format pels EL1b-02-E,
EL1b-03-E i EL1b-04-E amb unes superfícies respectives de 1.975 m2, 2.348 m2 i 413 m2 passaran a
quedar integrats en un sòl espai lliure que atesa la regulació del Pla general vigent tindrà la
consideració de EL1-c per la seva dimensió de 5.905 m2 i amb codi EL1c-02-P amb consideració de
previst amb les condicions exposades anteriorment. Queda palesa la situació fora d’ordenació de
l'estació de servei existent a la plaça sobre espai lliure públic (benzinera Plaça Progrés), que tal i
com s’ha descrit al punt 2.4.2.5 de la present memòria el Pla Especial no pot preveure el seu
manteniment.
2.4.3.2.b Millora de l’Espai Lliure de Plaça Pau Casals
La reforma de l’espai urbà de la Plaça Pau Casals haurà de preveure una aparcament a planta
soterrani
2.4.3.2.c Espai Lliure carrer Llibertat
Ateses les determinacions de l’estudi de mobilitat del present Pla Especial, l’Espai Lliure EL1a 2506-P, haurà de preveure la creació d’un aparcament soterrat i preveure la seva futura connexió
amb l’equipament EQ0a SC/AS-P 25-06-P a nivell de subsòl.
2.4.3.2.d Espai Lliure Molins Carrer Indústria
El PEPAA, revisarà la delimitació d’aquest Espai lliure, així com les mesures pertinents per garantir
la protecció del Conjunt Històric dels molins de carrer Indústria.
2.4.3.2.e Espai Lliure Can Baró
El PEPAA preveu incorporar la petita franja “If0b” de 3 m d’amplada dins la zona verda, degut a la
reduïda dimensió d’aquest espai lliure, augmentant la superfície total de 673m2 a 749 m2.
Proposta de Sistema d’Espais Lliures del PEPAA ARE de Santa Catalina:
SISTEMA ESPAIS LLIURES PEPAA ARE 25-01 DE SANTA CATALINA
DENOMINACIÓ
IDENTIFICACIÓ
CODI
Plaça Verge del Miracle
EL1a
25-01-E
Plaça Progrés
EL1c
25-02-P
Glorieta Pau Casals
EL1a
25-05-E
Espai Lliure Santa Catalina (Carrer Llibertat)
EL1a
25-06-P
Espai Lliure Santa Catalina (Can Baró)
EL1a
25-07-P
Espai Lliure Santa Catalina (molins Indústria)
EL1a
25-08-E

MANUEL GARCIA RAMIS 17-04-2019
PBX2013-0004-PLA_ESPECIAL_SANTA_CATALINA
- 108 -

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ ARQUITECTÒNICA I AMBIENTAL DE L’ÀREA DE RÉGIM ESPECIAL ARE/25-01 SANTA CATALINA

2.4.3.3 Sistema d’Equipaments proposat

El present Pla Especial no proposa cap tipus d’increment poblacional, la qual cosa i en virtud del
que estableix la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears i el Reglament
que la desenvolupa, no implicarà la necessitat d’increment dotacional; per la qual cosa no es
preveuen nous equipaments.
2.4.3.3 a) Equipaments
Respecte als equipaments, les obres dels quals ja s’han executat 25-01-P, 25-08-P, i 25-11-P
quedaran incorporats pel present Pla Especial amb el suffix E (Existent), i modificant la seva
denominació segons el quadre d’equipaments.
Respecte l’equipament Esportiu de les Pistes de Can Baró manté a l’actualitat la qualificació EQ0v,
en virtud de la “MOD. PUNT. del PGOU referida al reajustament dels equipaments EQ00/DP (2508P), EQ00/DP (25-11-P) i l’Espai Lliure EL1a (25-07-P)” amb Aprovació Definitiva de dia
11/07/2008; essent l’únic equipament existent al municipi amb aquesta qualificació EQ0v de
volumetria específica; la qual és anàloga a la de l’article 149 bis de les normes urbanístiques del
PGOU de la “MOD. PUNT. per a requalificar el Centre de Salut de Son Ferriol com a EQ0m/SA-P
84-10-P” amb Aprovació Definitiva del 31/10/2013; per la qual cosa es proposa ajustar la
qualificació urbanística EQ0v a la EQ0m, per evitar duplicitat de qualificacions.
2.4.3.3 c) Unificació nomenclatura d’Equipament de V.E. “ EQ0v” a “EQ0m”
EQ0v, segons MOD. PUNT. del PGOU referida al reajustament dels equipaments EQ00/DP (2508P), EQ00/DP (25-11-P) i l’Espai Lliure EL1a (25-07-P)” amb Aprovació Definitiva de dia
11/07/2008. :
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EQ0m, segons MOD. PUNT. per a requalificar el Centre de Salut de Son Ferriol com a EQ0m/SA-P
84-10-P” amb Aprovació Definitiva del 31/10/2013:

Ateses les determinacions anteriors, es presenta el quadre resum d’equipaments:
EQUIPAMENTS PEPAA ARE 25-01 DE SANTA CATALINA
DENOMINACIÓ
IDENTIFICACIÓ
CODI
Docent Santa Catalina
EQ4a/DO-P
25-01-E
Col·legi Verge del Carme
EQ00/DO
25-02-E
Parròquia Verge del Carme
EQ0C/RL
25-03-E
Nª Sra. Escuelas Pias
EQ00/DO
25-04-E
E.I. Santa Catalina
EQ0C/DO-P
25-05-E
Centre Socio-Cultural Santa Catalina
EQCa/SC-P
25-06-P
Mercat Santa Catalina
EQ2c/CO-P
25-07-E
Esportiu Santa Catalina
EQ0m/DP-P
25-08-E
Parròquia Immaculada Concepció
EQ0C/RL
25-09-E
Esportiu Santa Catalina
EQ00/DP
25-11-E
Centre de Salut Santa Catalina
EQ4a/SA-P
25-12-E
2.4.3.3 c) Correcció d’errada material al EQ0C/DO-P 25-05-E
Els terrenys de referència estaven classificats com a sòl urbà en el Pla General d’Ordenació
Urbana de 1985. Compresos en una illeta qualificada en part com a zona B1 i en part com a zona
B2 amb una profunditat edificable de 10 metres segons el plànol d’ordenació del sòl urbà. La
resta de la illeta estava qualificada com a equipament públic existent d’ús docent preescolar, amb
la codificació EQ1P 8/15 2.1.1. i una superfície de sòl de 583 m2 segons el PGOU’85.

Plànol d’ordenació del sòl urbà. PGOU’85
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El Pla General vigent, inclou les terrenys de referència en una illeta qualificada en part com a zona
B3x i en part com a zona B4a amb una profunditat edificable de 10 metres segons el plànol
d’ordenació del sòl urbà. La resta de la illeta està qualificada com a equipament públic existent
d’ús docent, amb la codificació EQ0C/DO-P 25-05-E.
Part d’aquest equipament públic, corresponent amb la parcel·la cadastral 88082-09, està
catalogat en el Catàleg de protecció d’Edificis i Elements d’Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i
Paisatgístic amb la codificació 25-03 “Can Gisbert”. Segons determina la fitxa del catàleg, l’edifici
es mantendrà aïllat per la zona enjardinada. Al tractar-se d’un edifici catalogat amb un tipus
d’ordenació diferent al d’alineació a vial, el PGOU estableix unes separacions mínimes
obligatòries a les mitgeres de 3 metres en les parcel·les confrontants a l’equipament.

Plànol d’ordenació del sòl urbà. PGOU vigent.

S’observen les següents contradiccions en el PGOU vigent:
-

-

la parcel·la cadastral 88082-10 està qualificada com EQ0c, quan en realitat no forma part
del catàleg B/25-03 ni en la fitxa de catàleg ni en el plànol d’ordenació del sòl urbà. La
fitxa de l’equipament docent existent EQ0C/DO-P 25-05-E tampoc no inclou en les
observacions com es regulen aquests terrenys.
en la citada parcel·la cadastral, qualificada com equipament docent existent, en
l’actualitat s’ubica un edifici d’habitatges entre mitgeres de 7 plantes d’alçada (veure
documentació fotogràfica), construït l’any 1971 segons dades cadastrals. Tot i que la fitxa
del sistema no concreta la seva obtenció, seria per expropiació.
La memòria del PGOU determina que tendra condició d’illeta incompleta aquella porció
del sòl urbà que en una part del seu perímetre confronti amb vial o espai lliure i la restant
amb una porció de terreny de sòl urbà que tengui un tipus d’ordenació en la qual
s’estableixin separacions mínimes obligatòries a mitgeres. En aquest cas, l’espai edificable
haurà de quedar limitat perpendicularment al vial i la separació mínima a la zona amb
tipus d’ordenació distinta de illeta tancada serà de tres metres. En el cas que ens ocupa,
hi ha una separació de 3 metres entre el catàleg B/25-03 i la zonificació B4a. També hi ha
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-

una separació de 3 metres entre els terrenys qualificats com a equipament docent i la
zonificació B3x.
La profunditat edificable no seria correcta, atès que el seu càlcul hauria de ser el que
determina la memòria per a illetes incompletes.

Per tal d’esmenar aquestes contradiccions, el PEPAA de Santa Catalina proposa la correcció
d’errada material tenint en compte les següents consideracions:
-

qualificar la parcel·la cadastral 88082-10 com a zona B3c amb ús principal assignat
residencial plurifamiliar, com la resta de la illeta.
suprimir la separació de 3 metres entre els terrenys qualificats com a equipament docent
i la zonificació B3x atès que, tot i confrontar amb un element catalogat, es tracta de
tipologia edificatòria segons alineació a vial, amb edificacions entre mitgeres i no donaria
lloc a aquesta separació per encarar una mitgera vista.

-

-

Modificar la fitxa de l’equipament EQ0C/DO-P 25-05-E.

Conseqüentment s’han tingut en compte els següents aspectes:
1.

Comprovar si hi ha augment d’edificabilitat i de densitat.

S’adjunta a continuació el comparatiu entre el planejament vigent i la correcció proposada dels
terrenys compresos en la citada illeta.
Es recalcula la profunditat edificable segons els criteris establerts en la memòria del PGOU per a
illetes incompletes, que en aquest cas seria de 10 metres.
PGOU vigent

PEPAA

Zona PGOU / PEPAA
Zona B4a / B4c
Zona B3x / B3c
TOTAL EDIFICABILITAT

468
4.502
4.970

120
4.113
4.233

PROFUNDITAT EDIFICABLE

10 M

10 M

6
42
48

1
41
42

Zona B4a / B4c
Zona B3x / B3c
NOMBRE D'HABITATGES

L’edificabilitat de la proposta en l’àmbit de la illeta no augmenta l’edificabilitat en m2 de sostre,
tot i haver-se computat l’eliminació dels 3m. de reculada a catàleg, ja què el PEPAA de Santa
Catalina no preveu la incorporació d’àtics sobre Planta 2ª, ni l’existència de B4a a l’interior del
barri. Cal tenir en compte que en la parcel·la cadastral 88082-10 s’ubica un immoble de 7 plantes
d’alçada amb locals en planta baixa i un habitatge per planta segons el cadastre. Tenint en
compte la data de construcció d’aquest immoble és 1971 (segons cadastre), la població ja s’hauria
computat en la capacitat del població del PGOU vigent.
Per la qual cosa, no es produeix augment del nombre d’habitatges ni de densitat, i tractant-se
d’un ús global i mateixa localització, es pot afirmar que no s’augmenta l’aprofitamentde la illeta.
2.
Modificació de la fitxa de l’equipament
El present PEPAA de Santa Catalina, inclourà la fitxa modificada de l’equipament docent, indicant
com a superfície de parcel·la 649m2, que resulta de la reducció de la superfície de sòl al suprimir
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la parcel·la cadastral 88082-10 i corregir la seva delimitació coincidint amb el catàleg; d’igual
manera es procedirà a incorporar aquesta correcció d’errada material al corresponent plànol
d’ordenació i es revisarà el còmput d’edificabilitat global de l’àmbit de l’ARE, amb la corresponent
modificació de la superfície de sòl lucratiu
2.4.3.4 Proposta de millora d’accessibilitat universal

El present Pla Especial ateses les condicions del RLOUS al seus article 7.2 b)3 , proposa una millora
ostensible dels espais públics del barri respecte a conceptes d’accessibilitat universal. La millora
principal que introdueix serà la de l’estructuració de la retícula base mitjançant plataformes
úniques que agrupin un mínim de quatre illetes per a una supressió completa de barreres
arquitectòniques i una millora en l’escala més “domèstica” i amable dels carrers.
Aquesta estructura ordenació de l’espai públic mitjançant “superilletes” amb supressió de
barreres arquitectòniques, permetrà alhora dotar d’una identitat al barri de manera unitària,
minvant la descompensació actual entre la zona Nord i la zona Sud.
En tant no s’executi l’aparcament de la Plaça Progrés, no es podrà suprimir de manera
generalitzada un dels cordons d’estacionament en superfície, que en un futur hauria de
desaparèixer, i es proposa una reducció paulatina de l’aparcament en superfície segons s’indica al
plànol O.09 de Pla Especial, que s’haurà d’anar implementant així com sigui possible.
2.4.3.5 Estructura urbana. Proposta ordenació tipologies edificatòries.

Criteris bàsics d’ordenació
La proposta d’ordenació de les tipologies edificatòries del PEPAA ARE de Santa Catalina pretén
tenir en compte com a punt de partida els preceptes bàsics del primer Pla d’Eixample
(Scheidnagel 1869), així com del “Reglamento de Policía Urbana” de 1837 i del Pla Calvet de 1902.
Els edificis que s’atenen a aquestes regulacions són els que han fet el barri mereixedor de la
protecció ambiental actual i en conseqüència la redacció d’aquest Pla Especial de Protecció
Ambiental i Arquitectònica. Els criteris per establir els paràmetres edificatoris al barri de Santa
Catalina són:
1. Resultats de l’estudi tipològic per a analitzar els paràmetres edificatoris de que s’aporta a
l’apartat 2.4.2.2, consistent amb l’anàlisi tipològic i dimensional de 63 mostres de
tipologies d’edificis residencials que sol·licitaren llicència entre 1898 i 1908.
2. Nivell de protecció ambiental de les edificacions. El nivell de protecció ambiental de les
edificacions determinarà la concreció dels paràmetres edificatoris i les intervencions que
es podran dur a terme a les edificacions. A efectes de protecció ambiental es distingiran 3
nivells de Protecció Ambiental, que quedaran indicats als plànols d’ordenació a Escala
1:500. El PEPAA distingeix 3 Nivells de Protecció Ambiental:
a. NPA 1. Nivell de Protecció Ambiental en grau 1. ELEVAT. Es corresponen amb
exemples d’edificacions originals del barri de Santa Catalina segons les normes
d’Eixample Original, representant exemples autèntics d’arquitectura popular al
barri que sense tenir el valor dels immobles catalogats ni dels de protecció
ambiental “r”, pel seu context urbà i degut bàsicament a les seves
carecterístiques de façana, han de conservar els seus elements fonamentals que
les caracteritzen a nivell de conservació de façana.
3

Els instruments d’ordenació urbanística han d’establir les condicions que han de reunir els espais públics de manera
que es garanteixi a totes les persones amb mobilitat reduïda o limitació sensorial, l’accessibilitat i l’ús lliure i segur del
seu entorn
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b. NPA 2. Nivell de Protecció Ambiental en grau 2: MODERAT. Es corresponen a
edificacions que tot i no ajustar-se a les normes i estètiques característiques
d’Eixample Original, queden inserides entre edificacions amb un Nivell de
Protecció Ambiental en grau 1, o formen parts d’eixos de regeneració ambiental
del barri, o representen distorsions ambientals dins una trama urbana o eix visual
amb característiques i possibilitats de millora plausibles.
c. NPA 3. Nivell de Protecció Ambiental en grau 3: BÀSIC. Zones de transformació.
En general són les edificacions que tot i estar incloses dins l’ARE de Santa Catalina
es troben a zones totalment transformades, de manera que queden molt
distanciades de les àrees més representatives del nucli central o no es perceben
clarament com a zona tradicional del barri de Santa Catalina, quedant fora d’eixos
visuals o zones d’elevat valor ambiental. Es corresponen a zones de transformació
del barri de Santa Catalina que no s’ajusten a les normes d’Eixample Original del
segle XIX, però que d’altra banda no haurien de ser percebudes com a distorsions
ambientals respecte a la resta del barri.
3. Situació de les edificacions dins la trama urbana. Es paràmetres edificactoris del Pla
Especial dependran de la situació urbana de l’edificació dins l’ARE de santa Catalina, que
es distingirà entre:
a.
Edificacions al Perímetre de l’ARE
b.
Edificacions a Eixos de Regeneració Ambiental (c/ Caro i Compte Barcelona- Espartero)
c.
Edificacions a Plaça Progrés
d.
Edificacions carrers interiors de l’ARE
Definició Zones B, C de Santa Catalina “B.c” i “C.c”
Se considerarà a efectes d’ordenació que les edificacions del ARE de Santa Catalina regulades pel
present Pla Especial tindran consideració a efectes d’establir les ordenances particulars com a
Zones “B” amb el sufix “c” (de Santa Catalina) amb ús principal Residencial Plurifamiliar, i Tipus
d’edificació Alineació a Vial – Illeta tancada amb façana coincident amb l’alineació oficial.
El Pla Especial incorporarà l’ordenança particular zones “C” amb el sufix “c” (de Santa Catalina)
amb ús principal Residencial Plurifamiliar, i Tipus d’edificació Alineació a Vial – Illeta tancada amb
façana coincident amb l’alineació oficial amb mantenint els usos a Planta Baixa com a terciaris o
d’equipament comunitari dins els límits de la fondària edificable, segons PGOU vigent.
Definició Zones F0a
El Pla Especial mantindrà l’ordenança particular zona “F0a” idèntica a la del Pla General vigent
amb ús principal Residencial Plurifamiliar, i Tipus d’edificació amb volumetria específica, dins
l’entorn de protecció del Conjunt històric dels molins de carrer indústria, llevat de l’obligació
d’aplicar tractaments i materials de façana que no distorsionin l’entorn on s’hi ubiquen.
2.4.3.5 a) Fondària edificable
Si bé és cert que el Pla de Scheidnagel preveia una secció típica per a les noves edificacions, la
mostra d’habitatges analitzats a l’estudi tipològic dels projectes analitzats de finals de segle XIX i
principis de segle XX presenta una dispersió evident en el resultat de fondàries projectades
respecte al model proposat al Pla d’Eixample original. Aquesta dispersió fa impossible d’establir
un criteri de fixació del paràmetre de fondària de manera homognia per a tot el barri, o una
regulació per parcel·la ja que les fondàries i tipologies de les edificacions analitzades i que
obtingueren llicència municipal responien més a les necessitats econòmiques i socials de cada
família que a la regulació imposada, però sempre sota l’existència d’un pla d’eixample que
grafiava una fondària edificable fixa.
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Amb la intenció de recuperar i homogeneitzar els patis d’illeta, així com a preservar el caràcter
original del Pla d’Eixample de 1869, el PEPAA de Santa Catalina mantindrà la fondària edificable
segons els criteris dimensionals que estableix el vigent Pla General4.
La fondària edificable serà per tant homogènia a cada illeta, llevat de les edificacions catalogades,
assegurant la preservació de la tipologia bàsica d’illeta tancada amb fondària fixa del Pla
d’Eixample original. Aquesta fondària vendrà indicada al plànol d’ordenació escala 1:1000.
2.4.3.5 b) Alçades reguladores d’edificis
El Pla especial respecte la definició de les alçades reguladores de les edificacions, té com a
objectiu evitar actuacions abusives derivades de la permissivitat de la normativa vigent, prenint
com a base les mitjanes de les alçades reguladores dels models tipològics estudiats.
Tenint en compte els criteris bàsics d’ordenació, es presenta el següent quadre resum d’alçades
reguladores.

Quadre resum de criteris per a l’ordenació d’alçades de les edificacions ARE Sta Catalina:

Nivell
Protecció
Ambiental o
Edifics
Catalogats

Catàlegs
NPA 1
NPA 2
NPA 3

SITUACIÓ DINS ARE STA CATALINA
Perímetre de l’ARE
Eix regeneració Perímetre Plaça
Ambiental
Progrés
Fitxa catàleg
Fitxa catàleg
--Estudi tipològic
Estudi tipològic
Estudi tipològic
PB+3
PB+3
PB+3
Estudi tipològic
Estudi tipològic
Estudi tipològic
PB+3
PB+3
PB+3
PGOU
PGOU
--PB+5
PB+5

Carrers interiors
Fitxa catàleg
Estudi tipològic
PB+2
Estudi tipològic
PB+2
PGOU
PB+2

Com es desprèn de l’estudi tipològic les tipologies més habituals a Santa Catalina són les de PB+2
(B3c – C3c) als carrers més estrets i PB+3 (B4c – C4c) als carrers més importants, la qual cosa
permet establir les alçades a les edificacions amb nivells de protecció elevats i moderats.
La tipologia PB+4 no és representativa dins l’estudi tipològic i només es troba a edificis singulars,
d’arquitectura modernista o historicista, no essent definitòria de l’arquitectura popular més
característica de Santa Catalina; per la qual cosa el PEPAA no la considerarà com a model
d’implantació de les edificacions futures.
Les edificacions de PB + 5 (B6c – C6c) només es troben a zones de transformació, i sel’s hi aplicarà
unes condicions de protecció ambiental bàsiques, i regulació en altura segons la que li va atribuir
el Pla General d’Ordenació vigent.
Per la qual cosa les alçades reguladores seran:
B3c
B4c
B6c

10,50
13,30
19,50

C3c
C4c
C6c

10,50
13,30
19,50

Alçada màxima en metres a que s’haurà de situar el sòtil de la Planta Baixa respecte del punt de
referència de les zones B i C
B3c
3,50
C3c
3,50
B4c
3,50
C4c
3,50
B6c
4,10
C6c
4,30
4

Memòria del Pla General de Plama. CAPÍTOL III. SECCIÓ 1ª, Punt 2.1.1
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Cal observar que les alçades a les que es situaven el plans inferiors dels sòtils de Planta Baixa al
barri eren elevades, degut a la implantació habitual de comerços a Planta Baixa. En el cas concret
de les ordenance “C6c” per la imposició d’haver de reservar la planta baixa a ús terciari o
equipament s’augmentarà aquesta distància en 20 cm per assegurar la possibilitat d’implantació
de solucions tècniques d’estalvi energètic i aïllament acústic i la no interferència amb les
instal·lacions pròpies de les 5 plantes d’ús residencial superiors.
2.4.3.5 c) Parcel·lació i amplada mínima de parcel·la
B3c. El PEPAA augmentarà la superfície mínima de les B3c respecte les B3a del PGOU vigent de
100 m a 120m.
B4c. Per poder establir un règim de parcel·lació compatible amb l'existent i respectuós amb la
tipologia edificatòria que defineix el barri, el criteri aplicable és el del resultat de l’estudi de
parcel·les de Santa Catlina, amb anàlisi de 416 parcel·les estudiades anteriors a 1940, el qual és
de 171,94 m2 , i que representa una parcel·la base aproximada de 7-8 x 20-25 m de fondària.
B6a. La parcel·la mínima serà la que regula el PGOU de Palma, 320 m.
Les parcel·les mínimes a Santa Catalina seran:
B3c
120 m2
B4c
180 m2
B6c
320 m2

C3c
C4c
C6c

120 m2
180 m2
320 m2

2.4.3.5 d) Xamfrans
El Pla Especial amb l’objectiu de preservar trets caracterísics de les edificacions amb graus de
protecció eleveat i moderat, no farà preceptiva l’execució dels xamfrans a les cantonades que
queden grafiades als plànols d’ordenació del Pla General vigent, mantenint l’obligació d’executar
els xamfrans només a aquelles edificacions i àmbits amb grau de protecció bàsic.
Les noves alineacions per execució de xamfrans quedaran reflectides gràficament als plànols
d’ordenació 1:1000 i 1:500.
2.4.3.5 e) Cobertes
Les condicions que imposaven tant el Reglament de Policia de construccions fora de les murades
de Palma com el Pla d’Eixample de 1869, no permetien edificacions amb coberta plana per evitar
que es poguéssin convertir en punts d’artilleria. Aquestes condicions canviaren amb l’enderroc de
les murades de Palma, de fet el Pla Calvet permeté aquesta solució constructiva, i la implantació
de terrats es va estendre de manera considerable, esdevenint una solució característica de la
zona.
El Pla Especial permetrà per tant ambues solucions (coberta plana i inclinada), establint per al cas
de la coberta plana les condicions estètiques de les baranes de protecció, i exigint a la coberta
inclinada la solució amb teula àrab.
2.4.3.5 f) Índex d’ús
El Pla Especial atesa la condició explícita de la Modificació Puntual de Pla General per a la
delimitació d’una àrea de règim especial de la barriada de Santa Catalina, proposa un Índex d’ús
residencial basat en l’estudi tipològic, obtenint un resultat de superfície mínima d’habitatge de
102,67 m2. Per la qual cosa l’Índex d’ús es calcularà respecte a 1 habitatge / 100 m2, quedant de la
següent manera:
B3c
1/33
C3c*
1/50
B4c
1/25
C4c*
1/33
B6c
1/16
C6c*
1/20
*A les tipologies residencials C3c, C4c i C6c, s’ha de descomptar la Planta Baixa ja que el seu ús no és residencial.
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2.4.3.5 g) Àtics
Atesa la condició explícita de la Modificació Puntual de Pla General per a la delimitació d’una àrea
de règim especial de la barriada de Santa Catalina, d’eliminació dels àtics, el PEPAA de Santa
Catalina ha estudiat mitjançant estudi tipològic l’existència d’àtics a les edificacions tradicionals,
comprovant que la seva implantació era anecdòtica i en els casos en que existia volumetria sobre
l’alçada reguladora no era destinada a ús habitatge. Per la qual cosa el Pla Especial considera que
les ordenances Particulars B3c, B4c,B6c, C3c, C4c, i C6c no contemplaran la possibilitat d’introduir
variants amb àtic.
2.4.3.5 h) Afegits en altura, planta i elements dins pati d’illeta
El PEPAA de Santa Catalina prendrà les mesueres adients per preservar els patis d’illeta lliures
d’edificacions, propiciant la regeneració ambiental dels patis d’illeta i proposant la incorporació
de zones enjardinades, en un percentatge del 50% de l’espai lliure de parcel·la amb condicions
d’ocupació al subsòl que permetin aquest enjardinament.
Als eixos cívics s’imposarà la mateixa regulació al pati d’illeta, degut a la urgent necessitat de
protecció dels patis d’illeta. Per aquest motiu, tot i mantenir-se el règim d’usos a Planta Baixa on
obligatòriament han de ser terciaris o d’equipament comunitari, el sostre edificat haurà de
quedar dins el límit de la fondària edificable amb l’objectiu de preservar els patis d’illeta que
encara existeixen lligats a edificacions amb ordenances particulars Zones “C” dels Eixos Cívics
(carrer Fàbrica, Avinguda Argentina i part de Plaça Progrés) amb ús principal residencial
plurifamiliar.
Es presentaran una conjunt de plànols de seccions longitudinals de carrers amb alçats de façanes,
on es detallaran afegits a façana i altura que seran susceptibles d’eliminar o modificar com a
mínim en obres de rehabilitació de més del 50% de l’edifici i obres que modifiquin o rehabilitin la
façana
2.4.3.5 i) Condicions d’ús
El Pla Especial conservarà les condicions d’ús establertes pel Pla General d’Ordenació a les zones
Residencials Plurifamiliars Zones “B”, “C” i “F0a”, introduint condicions específiques per eixos
cívics i establint condicions específiques per ús aparcament a planta soterrani com s’ha exposat
anteriorment.
2.4.3.5 j) Voladiu i balcons
Per a la regulació dels voladius i balcons, el Pla Especial ha tingut en compte les condicions
exposades pel Reglament de policia urbana de 1837, eliminant la possibilitat d’executar cossos
volats de 1,50 m, i limitant el seu vol a 40 cm per a edificis de fins a PB + 3, i de 70 cm per a
edificis de PB + 5. No es permetran galeries o tribunes tancades.
2.4.3.6 Protecció arquitectònica i ambiental del barri de Santa Catalina

El PEPAA de Santa Catalina, tenint en compte l’estudi tipològic i atesa la seva intenció de
resuperar les condicions que establí el Reglament de Policia Urbana de 1837, proposarà una sèrie
de mesures per protegir els trets arquitectònics característics del barri, i proposarà a les noves
edificacions amb Nivell de Protecció 2 en grau 2, moderat, una Regeneració Ambiental basada en
els principis compositius establerts pel reglament original, així com per l’estudi de les edificacions
existents.
Els projectes de substitució d’immobles, o reformes d’habitatges que comportin alteracions a
façana que no respectin els principis compositius del Pla Especial, hauran d’obtenir l’aprovació
pertinent de la Comissió de Centre Històric i Catàleg.
Els objectius del Pla Especial seran per tant la conservació dels trets característics per a la
recuperació de la tipologia tradicional del barri tenint en compte que existeixen al barri zones
totalment transformades i que han perdut el seu caràcter identificatori del barri. Per la qual cosa
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els criteris de protecció de les edificacions dependran del Nivell de Protecció Ambiental, segons
els criteris bàsics exposats de la present memòria.
2.4.3.6 a) Condicions de Protecció en Edificacions NPA 1. Nivell de Protecció Ambiental en grau 1.
ELEVAT.
Atesa la consideració de Nivell de Protecció Ambiental més elevada, sense tractar-se d’elements
catalogats, es proposarà una conservació de la façana original, tot i que es permetrà una petita
re-estructuració dels buits de façana sempre que no se superi el 20%, per adaptar la façana a
possibles exigències del programa.
S’hauran de mantenir en qualsevol cas els elemets característics de la façana com són balcons,
cornises, mènsules, i d’altres elements ornamentals.
Sempre que així ho indiquin els Plànols d’Ordenació, aquestes edificacions podran ser objecte de
protecció addicional “r”.
El Pla Especial ha considerat més adient que els edificis que la Modificació Puntual del Pla General
d’Ordenació per a la delimitació de l’ARE de Santa Catalina considerà objecte de protecció “r” de
façana passin a tenir una protecció “r” de l’edificació, ja què són els exponents més clars de la
tipologia tradicional del barri que encara es conserven. La seva hipotètica transformació a nivell
tipològic tot i haver-se preservat la seva façana hauria representat una pèrdua històrico-cultural
que el Pla Especial no pot permetre. La seva consideració de manera singular amb una major
protecció ambiental i unes condicions més específiques és una consideració que el Pla Especial no
pot defugir.
Les edificacions en Planta Baixa, que tot i ser exponents d’arquitectura popular del barri, i que no
han conslidat l’edificabilitat que el planejament els hi atorgà no podran ser reconegudes com a
NPA1, ja que la conservació de la seva façana, normalment amb murs de marès de petita entitat,
seria incompatible amb la consolidació de l’edificabilitat permesa pel planejament.
2.4.3.6 b) Condicions de Protecció en Edificacions NPA 2. Nivell de Protecció Ambiental en grau 2.
MODERAT.
El Pla Especial proposarà a aquestes edificacions, la seva “regeneració ambiental”, amb
condicions específiques de composició estètica a nivell de façana.
A l’esquema que s’exposa a continuació (Alçat Carrer Bayarte) es pot apreciar la distorsió de
l’alçada reguladora que representen actualment les edificacions que no s’ajusten a l’ordenació
original tipologia. De la mateixa manera, aquestes edificacions (color girs), representen una
distorsió del paisatge urbà, per la qual cosa, es proposen una sèrie de condicionants a nivell
ambiental que permetin la millora i continuïtat del paisatge urbà.

Alçat c/ Bayarte. En color gris edificacions incloses a NPA2 nivell de protecció ambiental 2. REGENERACIÓ.

Les edificacions amb consideració de NPA2, s’hauran d’ajustar a unes directrius de composició de
façana que permetin la seva integració ambiental amb la resta de les edificacions. Les condicions
que hauran de complir les noves edificacions NPA2 seran:
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•

Xamfrans. S’eliminarà l’exigència d’executar xamfrans de 4 metres, i es poroposarà
recuperar les cantonades arrodonides.

•

Composició de façana. Les noves edificacions hauran de resoldre les seves façanes amb
solucions d’arquitectura basades en l’estudi tipològic i les ordenances originals,
respectant buits de façana verticals amb simetria d’eix central, altures de cornises i mides
de buits, gruixa de cantells de balcons, i d’altres especificacions que puguin garantir la
integració del conjunt amb les façanes laterals o existents al mateix carrer.

•

Cobertes. Es permetrà coberta plana amb condicions específiques per a que no alterin el
conjunt compositiu ambiental.

•

Instal·lacions. Es regularà la instal·lació d’elements d’evaquació d’aigües, aires
condicionats, ascensors, i altres instal·lacions de manera que es pugui garantir la
continuïtat estètica del conjunt i eliminar qualsevol element de distorsió paisatgística

•

Materials d’ acabats, fusteries, i manyeria. S’empraran materials d’acabats i solucions
pròpies del barri.

•

Cromatisme a façanes. Es regularan el colors permesos a façana, basada en Las Fachadas
de Palma. Restauración y Color realitzat per M.Carbonell, F. Pizà, M.J. Duch, Departament
d’arquitectura i color de Pintures Procolor i Pintures Mastic, en col·laboració amb el
PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE entre els anys 1.998 i l’any 2.001, i l’inventari
cromàtic de Santa Catalina del Pla Especial. El PEPAA de Sta Catalina proposarà una carta
de colors específica per l’ARE Santa Catalina, eliminant en tot cas els colors no
representatius.

2.4.3.6 c) Condicions de Protecció en Edificacions NPA 3. Nivell de Protecció Ambiental en grau 3.
ZONES DE TRANSFORMACIÓ.
El Pla Especial en coherència amb l’anàlisi urbanística i ambiental, considera que a les zones NPA3
que presenten un grau de transformació elevat, i pràcticament no es conserven a les edificacions
existents elements característics de l’Eixample Original i les regulacions de 1837, no és oportú
imposar unes condicions estètiques de composició de façana com a les edificacions amb NPA2.
Les edificacions amb un NPA3 BÀSIC, en coherència amb la resta de l’entorn hauran de respectar
les condicions particulars d’estètica i publicitat que puguin afectar a l’edificació, de manera que
s’atenuïn les possibles distorsions paisatgístiques dins l’àmbit entre diferents Nivells de Protecció
Ambiental.
2.4.3.6 d) Condicions particulars d’estètica i publicitat exterior
Per reduir les distorsions paisatgístiques produïdes per materials i/o elements de publicitat
exterior inadequats, el Pla Especial proposarà mesures d’integració de la cartelleria i els elements
arquitectònics on s’integren, de manera que no puguin interferir en la correcta apreciació del
conjunt arquitectònic.
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2.4.4.- Anàlisi d’alternatives
2.4.4.1 Ordenació parcel·les

El Pla Especial de Protecció Arquitectònica i Ambiental de Santa Catalina preveu l’ordenació de les
edificacions segons Alineació a Vial en Illeta tancada amb una fondària edificable segons la
dimensió de cada illeta.
L’alternativa d’ordenació que es va estudiar va ser la d’ordenació per parcel·la.
Aquesta ordenació de les edificacions no s’atendria a una fondària edificable constant per illeta i
regular amb fondària fixa segons parcel·la, proposant la conservació de les construccions amb
data de construcció anterior a 1956.

Exemple Alternativa d’ordenació per parcel·la.

El resultat de l’alternativa, establia fondàries edificables desiguals sense garantir que les fondàries
que consolidava fossin tipologies característiques del barri. Els patis d’illeta eren per tant
irrecuperables i la traça urbana del primer Pla d’Eixample del 1869 es re-interpretava de manera
que la proposta de l’aternativa desvirtuava el principi compositiu bàsic del Planejament de 1869 i
del Pla Calvet, que grafiaven per a tot l’ambit de Santa Catalina una fondària edificable continua
per illeta i no per parcel·la. Per la qual cosa es va desestimar com a proposta vàlida per a
ordenació.
2.4.4.2 Remodelació Plaça Progrés

Una de les alternatives del PEPAA de Santa Catalina, establia el redireccionament del trànsit
mitjançant el soterrament de la via sota la Plaça Progrés.
Aquesta alternativa permetia l’alliberament complet de la Plaça Progrés de manera que la
connexió entre la zona Nord i la Sud es feia de manera totalment efectiva, ja que s’eliminava per
complet el trànsit rodat en superfície.
Aquesta alternativa s’hagué de descartar pels següents motius:
•

L’alternativa amb trànsit soterrat no donava compliment de manera satisfactòria a
l’emplaçament de la gran bossa d’aparcament prevista al Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible PMUS.
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•

Les connexions des de la via soterrada a altres indrets del barri generaven conflictes de
trànsit de difícil solució
• El cost de l’execució no seria justificat tenint en compte que no donava respposta a la
mancança d’aparcament a la zona.
Per aquest motius el PEPAA proposa la redirecció del trànsit en superfície de la Plaça Progrés,
sense preveure cap tram soterrat del trànsit a l’ARE de Santa Catalina.
2.4.4.3 Reducció aparcament en superfície

L’alternativa per a millora de ambiental del barri mitjançant la limitació de l’estacionament de
vehicles en superfície a 1 costat del carrer a tot el barri de Santa Catalina, va ser estudiada amb
de manera detallada obtenint els següents resultats:

Nom de Carrer
Monterrey
Despuig
Antich
Mir
Cotoner
Soler
Pou
Borguny
Mestre J. Bauzà
Ferro
Colubí
Villalonga
Murillo
Caro
Fàbrica
Cervantes- Pursiana
Rossinyol - Anníbal
Quetglas - Dameto
Sobrepossats - Bayarte
Espartero
Compte Barcelona
Plaça Progrés

TOTAL places
estacionament
COMPARATIVA

ACTUAL

ALTERNATIVA

PEPAA ARE STA CATALINA

N. Places Estacionament
Actual en superficie

N. Places Estacionament en
superficie. Alternativa:
Estacionament a 1 costat

N. Places Estacionament
PEPAA Sta Catalina. Reducció
només de places a cruïlles

175
154
72
23
62
60
72
11
36
47
75
98
150
95
72
142
116
153
86
0
8
(actual en superfície) 92

91
78
40
12
32
31
39
6
12
24
38
52
78
41
37
79
62
81
46
0
9
(Estim. inicial 3 soterr.) 309

141
154
72
19
62
60
72
9
36
43
72
91
135
80
72
140
104
145
81
8
18
(Estim. inicial 3 soterr.) 318

1.799

1.197
-602

1.932
133

Com es pot comprovar amb el sistema de millora de cruïlles inserint vegetació i amb passos de
vianants que compleixen l’accessibilitat universal, es poden obtenir 133 places d’aparcament més
que les existents actualment sempre i quan l’aparcament de la Plaça Progrés5 s’executi a la
primera fase del PEPAA Sta Catalina.
En qualsevol cas la supressió de vehicles estacionats en superfície a un costat de carrer, es podria
implementar en cas de compensació amb noves places d’estacionament soterrades.
Estudi inicial del aparcament a Plaça Progrés en tres soterranis i 100 places per planta + 18
places en superfície

5
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2.5.- FASE D’ANÀLISI DE LA PROPOSTA
2.5.1.- Anàlisi sobre l’índex d’intensitat de l’ús residencial i la capacitat de població en el planejament
proposat i en el planejament anterior (art. 67 RLOUS)

El Pla Especial de Protecció Arquitectònica i Ambiental de Santa Catalina fa l’ordenació detallada
de tot l’àmbit de l’ARE de Santa Catalina.
Aquest àmbit, que té una superfície total de 279.937 m2, es troba consolidat en un percentatge
del 99,67%, ja que les unitats d’execució de l’àmbit es troben executades i només resta l’obtenció
del sòl del Sistema d’Espai Lliure del carrer Llibertat EL-1a 25-06-P, no es considera la necessitat
de l’obtenció de sòl per a la transformació urbanística de reforma integral de la urbanització.
Malgrat això, cal senyalar que es tracta d’un Pla Especial de Protecció d’un barri urbà consolidat,
com és Santa Catalina, on és prioritària la protecció de les edificacions existents anteriors i que
presenten trets característics dels Pla de Scheidnagel, el Reglament de Policia urbana i el Pla
Calvet, com a elements que configuren l’espai urbà protegit.
Respecte el total de la superfície edificada prevista pel Pla General vigent s’obté una superfície de
sostre residencial de 432.415m2, mentre que la proposada al PEPAA és de 373.069 m2 , l’índex
d’ús residencial de l’espai urbà consolidat del Santa Catalina passa de 1 habitatge/88,81 m2. edif.
a 1 habitatge/103,25 m2.edif. Això es deu entre altres motius per a la referència de Superfície
mínima d’habitatge pel còmput d’índex d’ús residencial a Illeta Tancada amb Alineació a Vial de
1 habitatge/100 m2 atesos els resultats obtinguts a l’estudi de tipologies.
A l’espai urbà consolidat, i segons el quadre que s’inclourà a continuació, el nombre total
d’habitatges previst pel planejament vigent és de 4.869, mentre que amb el PEPAA aquesta xifra
queda reduïda a 3.613 habitatges.
La reducció en la població esmentada és deguda a tres parèmetres: la supressió de les plantes
àtics de l’àmbit del PEPAA; la reducció d’alçades a àmbits de protecció ambiental i
addicionalment a la consideració del paràmetre d’habitatge mínim, que s’ha establert segons
l’estudi tipològic resultant de 1 habitatge / 100 m2.
Aquesta reducció de sostre residencial del Pla Especial implica passar de 10.173 habitants a 9.033
habitants, atesa la determinació del Reglament de la LOUS de fer correspondre 2,5 ocupants per
habitatge al seu punt 5 de l’article 67 del Reglament de la LOUS.
Per la qual cosa i essent un sector consolidat en més del 90% de la seva superfície i no estar
subjecte a transformació urbanística, la capacitat màxima de població queda limitada mantenint
la tipologia edificatòria tradicional i millorant l’equilibri entre població màxima servida i dotacions
d’infraestructures, equipaments, espais lliures, aparcaments i altres serveis urbanístics.
Amb tot i això es pot concloure que l’aplicació de l’índex d’ús residencial a l’àmbit de Santa
Catalina no dóna lloc a més habitants dels que resultin de la capacitat de població i de les
previsions demogràfiques en un horitzó mínim de quinze anys.
A continuació es presenta quadre comparatiu de l’edificabilitat atorgada pel PGOU de Palma de
1998 i el que preveu el PEPAA de Santa Catalina, amb indicació de superfície de sostre edificat per
a cada parcel·la cadastral i el nombre d’habitatges assignats a cada parcel·la segons dades
obtingudes del Sistema d’Informació Geogràfica de l’Ajuntament de Palma, tenint en compte les
qualificacions específiques de cada parcel·la:
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REF. CADASTRAL

m2 SOSTRE PGOU

numviv_SUM

m2 SOSTRE PEPAA

ILLETA TANCADA 1 habitatge/90m2

numviv_SUM

ILLETA TANCADA 1 hab/100m2

8504601DD6880D

1.533,15

17

1287,70

13

8504602DD6880D

1.309,78

15

1112,18

11

8504604DD6880D

2.040,64

23

2241,11

23

8504606DD6880D

184,70

3

218,87

2

8603301DD6880D

450,06

5

450,06

4

8603302DD6880D

847,54

10

807,87

8

8603303DD6880D

291,92

4

247,12

2

8603304DD6880D

550,80

6

460,83

5

8603305DD6880D

681,69

8

515,53

5

8603306DD6880D

463,09

5

343,11

3

8603307DD6880D

651,51

7

541,77

5

8603308DD6880D

529,80

6

409,38

4

8603309DD6880D

405,07

5

405,07

4

8603310DD6880D

164,25

2

164,25

2

8603311DD6880D

446,55

5

446,55

4

8603312DD6880D

221,18

3

221,18

2

8603313DD6880D

300,49

4

300,49

3

8603314DD6880D

226,42

3

226,42

2

8604201DD6880F

1.463,11

16

1242,38

13

8604202DD6880F

2.697,78

30

2290,79

23

8604301DD6880D

469,93

6

410,81

4

8604302DD6880D

370,55

5

314,65

3

8604303DD6880D

339,29

4

288,10

3

8604304DD6880D

320,50

4

272,15

3

8604305DD6880D

367,84

4

312,35

3

8604306DD6880D

325,76

4

276,61

3

8604307DD6880D

316,44

4

268,70

3

8604309DD6880D

5.487,18

60

Catàleg PEPAA 25-11 Son Riera

8604310DD6880D

445,50

5

EL-0 Son Riera

8604401DD6880D

2.772,15

31

2353,94

24

8604402DD6880D

3.637,98

40

3399,54

35

8604403DD6880D

438,81

5

372,61

4

8604801DD6880D

1.700,69

19

1444,12

15

8604802DD6880D

1.568,92

17

1505,64

15

8604806DD6880D

522,01

6

437,67

4

8604807DD6880D

540,14

6

458,65

5

8604808DD6880D

538,01

6

456,85

5

8604809DD6880D

556,28

7

592,88

6

8604810DD6880D

407,99

5

444,34

4

8604811DD6880D

342,20

4

352,49

3

8604812DD6880D

311,04

4

318,18

3

8604813DD6880D

326,44

4

328,95

3

8604814DD6880D

320,46

4

320,46

3

8604815DD6880D

325,92

4

325,92

3

8604816DD6880D

323,69

4

323,68

3

8604817DD6880D

980,24

11

1000,81

10

8605501DD6880F

2.010,24

22

1722,13

18

8605502DD6880F

1.052,39

12

832,40

8

8605503DD6880F

618,49

7

469,79

5

8605504DD6880F

518,41

6

423,02

4

8605505DD6880F

1.042,11

12

896,73

9

8605506DD6880F

248,35

3

210,89

2

8605507DD6880F

1.905,80

21

1819,58

19
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8605508DD6880F

250,40

3

212,62

2

8606601DD6880F

3.893,60

34

3554,90

29

8606602DD6880F

1.912,90

16

1447,30

10

8606603DD6880F

1.832,16

20

1556,28

13

8606801DD6880F

1.424,51

16

1332,31

14

8606802DD6880F

354,16

4

300,73

3

8606803DD6880F

351,22

4

298,24

3

8606804DD6880F

353,77

4

300,40

3

8606805DD6880F

519,89

6

453,31

5

8606806DD6880F

939,75

11

746,01

8

8606807DD6880F

407,05

5

301,60

3

8606808DD6880F

401,15

5

297,22

3

8606809DD6880F

429,57

5

318,28

3

8606810DD6880F

377,97

5

280,05

3

8606811DD6880F

1.119,02

13

1049,93

11

8606812DD6880F

628,53

7

620,05

6

8606813DD6880F

353,43

4

300,22

3

8607301DD6880H

1.356,38

15

1333,54

14

8607302DD6880H

931,18

11

790,70

8

8607303DD6880H

356,84

4

303,01

3

8607304DD6880H

329,47

4

279,76

3

8607305DD6880H

287,11

4

255,46

3

8607306DD6880H

339,78

4

288,52

3

8607307DD6880H

643,37

7

622,29

6

8607308DD6880H

373,00

4

373,00

4

8607309DD6880H

437,98

5

437,98

4

8607310DD6880H

405,67

5

405,67

4

8607311DD6880H

408,31

5

408,31

4

8607312DD6880H

981,32

11

980,21

10

8607313DD6880H

626,08

7

617,63

6

8607314DD6880H

189,25

3

160,70

2

8607901DD6880F

1.759,92

19

1783,40

18

8607902DD6880F

209,03

3

209,03

2

8607903DD6880F

265,19

3

265,19

3

8607904DD6880F

380,90

5

380,90

4

8607905DD6880F

394,24

5

394,24

4

8607906DD6880F

269,07

3

269,07

3

8607907DD6880F

1.095,69

12

1028,44

10

8607908DD6880F

293,17

4

248,94

3

8607909DD6880F

1.003,68

9

793,24

5

8607910DD6880F

338,91

3

251,11

2

8607911DD6880F

354,99

3

263,02

2

8607912DD6880F

349,28

3

258,79

2

8607913DD6880F

444,06

4

329,02

2

8607914DD6880F

270,24

3

200,22

1

8607915DD6880F

346,13

3

304,01

2

8607916DD6880F

735,08

7

749,50

6

8607917DD6880F

1.056,91

12

1073,55

11

8700901DD6880B

791,79

9

781,11

8

8700902DD6880B

809,45

9

769,67

8

8700903DD6880B

252,88

3

214,73

2

8700904DD6880B

255,33

3

216,81

2

8700905DD6880B

261,83

3

222,33

2

8700906DD6880B

259,63

3

220,46

2

8700907DD6880B

393,83

5

334,42

3
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8700908DD6880B

945,82

11

926,09

10

8700909DD6880B

1.629,12

18

1607,15

17

8700910DD6880B

499,28

6

492,55

5

8700911DD6880B

614,96

7

606,67

6

8700912DD6880B

438,12

5

432,21

4

8700913DD6880B

442,31

5

436,34

4

8704202DD6880D

477,38

6

389,71

4

8704203DD6880D

878,02

10

Catàleg PEPAA 25-04

8704204DD6880D

803,87

9

611,89

6

8704601DD6880D

1.845,58

20

1613,95

16

8704602DD6880D

961,46

11

774,24

8

8704603DD6880D

828,22

10

703,27

7

8704604DD6880D

1.280,77

14

1102,78

11

8704605DD6880D

661,51

8

561,71

6

8704606DD6880D

575,56

7

495,86

5

8704607DD6880D

1.062,99

12

1070,49

11

8704608DD6880D

536,95

6

536,95

5

8704609DD6880D

400,77

5

400,77

4

8705201DD6880F

522,43

6

455,04

5

8705202DD6880F

363,13

4

308,34

3

8705203DD6880F

262,59

3

222,98

2

8705204DD6880F

244,60

3

207,70

2

8705205DD6880F

245,99

3

208,88

2

8705206DD6880F

245,50

3

208,47

2

8705207DD6880F

246,98

3

209,72

2

8705208DD6880F

223,22

3

189,54

2

8705209DD6880F

734,07

8

567,59

6

8705210DD6880F

288,30

4

213,61

2

8705211DD6880F

635,64

7

482,98

5

8705212DD6880F

429,11

5

317,93

3

8705213DD6880F

285,24

4

211,34

2

8705214DD6880F

567,50

7

420,47

4

8705215DD6880F

363,98

4

269,68

3

8705216DD6880F

367,14

4

272,02

3

8705217DD6880F

785,29

9

630,13

6

8705301DD6880F

892,64

10

707,93

7

8705302DD6880F

1.050,04

12

850,87

7

8705303DD6880F

362,95

4

286,16

2

8705304DD6880F

373,46

5

294,35

2

8705305DD6880F

2.341,86

26

2060,51

17

8705401DD6880F

519,13

6

420,03

4

8705402DD6880F

393,56

5

303,11

3

8705403DD6880F

453,72

5

336,08

3

8705404DD6880F

281,17

4

208,25

2

8705405DD6880F

369,19

4

273,44

3

8705406DD6880F

367,53

4

272,21

3

8705407DD6880F

906,42

10

679,75

7

8705408DD6880F

880,84

10

673,86

7

8705409DD6880F

242,35

3

205,86

2

8705410DD6880F

297,03

4

252,29

3

8705411DD6880F

248,88

3

211,38

2

8705412DD6880F

246,11

3

209,03

2

8705413DD6880F

229,34

3

194,78

2

8705414DD6880F

266,24

3

226,11

2

8705415DD6880F

355,04

4

301,50

3
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8705416DD6880F

486,22

6

424,79

4

8705417DD6880F

277,51

3

205,53

2

8705901DD6880F

867,71

10

855,02

7

8705902DD6880F

742,23

9

670,01

5

8705903DD6880F

722,61

8

582,25

4

8705904DD6880F

502,92

6

392,51

3

8705905DD6880F

767,83

9

544,12

5

8705906DD6880F

601,09

7

487,57

5

8705907DD6880F

498,23

6

372,50

4

8705908DD6880F

301,13

4

223,12

2

8706302DD6880F

368,57

4

369,68

4

8706303DD6880F

342,53

4

343,26

3

8706304DD6880F

270,00

3

270,35

3

8706305DD6880F

534,80

6

550,19

5

8706306DD6880F

804,99

9

684,89

7

8706307DD6880F

448,52

5

332,32

3

8706308DD6880F

331,18

4

245,38

2

8706309DD6880F

856,76

8

666,22

4

8706310DD6880F

274,55

3

203,76

1

8706311DD6880F

1.865,08

21

1773,27

18

8706502DD6880F

242,86

2

180,49

1

8706503DD6880F

330,21

3

256,79

2

8706504DD6880F

467,84

6

348,99

3

8706505DD6880F

259,38

3

192,17

2

8706506DD6880F

333,87

4

255,22

3

8706507DD6880F

509,83

6

418,95

4

8707301DD6880H

257,87

3

229,96

2

8707302DD6880H

296,28

4

251,56

3

8707303DD6880H

489,06

6

415,28

4

8707304DD6880H

235,27

3

199,78

2

8707305DD6880H

231,59

3

196,65

2

8707306DD6880H

220,64

3

187,35

2

8707307DD6880H

1.105,25

12

868,30

9

8707308DD6880H

719,14

8

546,60

6

8707309DD6880H

455,93

5

373,60

4

8707310DD6880H

222,58

3

189,00

2

8707311DD6880H

302,05

4

256,48

3

8707312DD6880H

297,82

4

252,89

3

8707313DD6880H

350,71

4

297,80

3

8707314DD6880H

331,01

4

281,08

3

8707315DD6880H

380,52

5

335,03

3

8707316DD6880H

364,18

4

309,24

3

8707317DD6880H

249,32

3

211,71

2

8707601DD6880H

517,55

6

450,88

5

8707602DD6880H

416,61

5

353,87

4

8707603DD6880H

367,86

4

312,44

3

8707604DD6880H

350,38

4

297,57

3

8707605DD6880H

274,11

3

232,78

2

8707606DD6880H

600,68

7

488,10

5

8707607DD6880H

370,38

4

281,52

3

8707608DD6880H

1.944,15

21

1808,87

18

8707609DD6880H

572,22

7

572,22

6

8707610DD6880H

1.049,32

12

1038,66

10

8707611DD6880H

358,63

4

304,40

3

8708102DD6880H

1.187,91

13

1023,48

10
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8708103DD6880H

1.177,52

13

1011,65

10

8708701DD6880H

1.347,41

15

1313,25

13

8708702DD6880H

387,60

5

329,12

3

8708703DD6880H

375,11

5

318,52

3

8708704DD6880H

344,47

4

292,50

3

8708705DD6880H

352,37

4

299,21

3

8708706DD6880H

496,87

6

423,42

4

8708707DD6880H

364,65

4

309,64

3

8708708DD6880H

310,74

4

263,86

3

8708709DD6880H

538,30

6

469,42

5

8708710DD6880H

357,38

4

303,46

3

8708711DD6880H

220,42

3

187,17

2

8708712DD6880H

196,28

3

166,67

2

8708713DD6880H

345,87

4

293,69

3

8708714DD6880H

302,57

4

256,92

3

8708715DD6880H

185,29

3

157,34

2

8708716DD6880H

1.217,18

14

1216,51

13

8709301DD6880H

2.317,64

26

2238,16

23

8709302DD6880H

1.443,73

16

1225,93

12

8709303DD6880H

1.320,33

15

1121,14

11

8709304DD6880H

2.760,58

31

2344,11

24

8709305DD6880H

2.309,54

26

2230,07

23

8709801DD6880H

1.842,95

20

1813,62

19

8709802DD6880H

369,61

5

313,85

3

8709803DD6880H

367,05

4

311,68

3

8709804DD6880H

725,90

8

616,39

6

8709805DD6880H

529,25

6

461,14

5

8709806DD6880H

325,78

4

276,63

3

8709807DD6880H

843,71

10

716,61

7

8709808DD6880H

735,48

8

624,52

6

8709809DD6880H

367,61

4

312,15

3

8709810DD6880H

370,17

5

314,32

3

8709811DD6880H

872,75

10

862,54

9

8803102DD6880D

116,03

2

98,53

1

8803103DD6880D

199,44

3

169,35

2

8803104DD6880D

204,78

3

173,88

2

8803105DD6880D

423,07

5

335,81

3

8803106DD6880D

759,95

9

601,98

6

8803107DD6880D

560,81

7

478,06

5

8803108DD6880D

386,25

5

304,67

3

8803109DD6880D

344,52

4

268,80

3

8803110DD6880D

318,97

4

244,67

2

8803111DD6880D

172,93

2

141,62

1

8803112DD6880D

226,19

3

167,59

2

8803113DD6880D

665,71

8

546,09

6

8803114DD6880D

485,21

6

400,23

4

8803115DD6880D

227,38

3

168,47

2

8804301DD6880D

1.013,48

11

793,63

7

8804302DD6880D

238,02

3

176,35

1

8804303DD6880D

1.019,31

11

793,85

6

8804304DD6880D

210,44

3

178,69

2

8804305DD6880D

348,53

4

295,95

3

8804306DD6880D

627,30

7

545,80

6

8804307DD6880D

465,09

6

395,17

4

8804308DD6880D

686,52

8

548,21

5
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8804309DD6880D

283,59

4

224,10

2

8804901DD6880D

520,87

6

431,21

4

8804902DD6880D

532,20

6

424,29

4

8804903DD6880D

608,50

7

480,84

5

8804904DD6880D

462,85

6

365,75

4

8804905DD6880D

481,48

6

380,46

4

8804906DD6880D

471,58

6

372,64

4

8804907DD6880D

469,73

6

371,18

4

8804908DD6880D

338,32

4

287,28

3

8804909DD6880D

330,90

4

280,98

3

8804910DD6880D

384,97

5

326,89

3

8804911DD6880D

398,52

5

350,36

4

8804912DD6880D

321,96

4

273,38

3

8804913DD6880D

323,95

4

275,07

3

8804914DD6880D

326,86

4

277,55

3

8804915DD6880D

320,33

4

272,00

3

8804916DD6880D

391,44

5

344,72

3

8804917DD6880D

295,69

4

251,08

3

8804918DD6880D

421,94

5

358,29

4

8804919DD6880D

408,15

5

346,58

4

8804920DD6880D

333,01

4

282,77

3

8804921DD6880D

331,12

4

281,17

3

8804922DD6880D

323,01

4

274,28

3

8804923DD6880D

316,05

4

268,37

3

8804924DD6880D

876,41

10

756,42

8

8804925DD6880D

648,18

8

550,40

6

8804926DD6880D

314,90

4

267,40

3

8804927DD6880D

323,06

4

274,33

3

8804928DD6880D

247,64

3

210,28

2

8805301DD6880F

396,40

4

327,76

2

8805302DD6880F

262,93

3

209,00

1

8805303DD6880F

246,63

3

182,73

1

8805304DD6880F

219,99

2

163,00

1

8805305DD6880F

212,75

2

157,07

1

8805306DD6880F

257,86

3

202,14

1

8805307DD6880F

687,06

6

733,08

5

8805308DD6880F

1.055,05

11

954,48

7

8805309DD6880F

316,86

4

254,73

2

8805310DD6880F

347,55

4

274,34

2

8805311DD6880F

327,86

4

278,40

3

8805312DD6880F

286,77

3

286,74

2

8806501DD6880F

385,19

5

381,27

4

8806502DD6880F

497,92

6

497,51

5

8806503DD6880F

343,03

4

343,03

3

8806504DD6880F

507,95

6

507,95

5

8806505DD6880F

961,02

11

961,02

9

8806506DD6880F

465,48

5

458,56

5

8806507DD6880F

341,82

4

341,82

3

8806508DD6880F

337,42

4

292,99

3

8806509DD6880F

226,20

3

192,07

2

8806510DD6880F

216,74

3

184,04

2

8806511DD6880F

245,88

3

208,79

2

8806512DD6880F

1.069,22

10

802,98

6

8806513DD6880F

293,94

3

217,78

1

8806514DD6880F

293,13

3

217,19

1
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8806515DD6880F

279,62

3

207,18

1

8806516DD6880F

190,71

2

141,30

1

8806517DD6880F

438,96

4

325,24

2

8806518DD6880F

238,06

2

176,38

1

8806519DD6880F

461,01

4

341,57

2

8806520DD6880F

407,88

4

302,21

2

8806521DD6880F

277,51

3

205,42

2

8806522DD6880F

286,78

4

212,02

2

8806523DD6880F

254,74

3

188,05

2

8806524DD6880F

400,90

5

295,43

3

8806701DD6880F

355,31

3

274,91

2

8806702DD6880F

315,49

3

233,76

2

8806703DD6880F

214,16

2

158,68

1

8806704DD6880F

428,42

4

317,43

2

8806705DD6880F

420,42

4

311,50

2

8806706DD6880F

295,18

3

218,71

1

8806707DD6880F

296,17

3

219,44

1

8806708DD6880F

292,90

3

217,02

1

8806709DD6880F

1.404,36

12

1123,28

7

8806710DD6880F

708,90

6

612,93

4

8806711DD6880F

243,02

2

206,36

1

8806712DD6880F

243,88

2

207,09

1

8806713DD6880F

242,95

2

206,30

1

8806714DD6880F

750,08

9

636,92

6

8806715DD6880F

231,74

3

196,78

2

8806716DD6880F

369,16

4

283,59

3

8806717DD6880F

433,18

5

331,76

3

8806718DD6880F

327,05

4

242,32

2

8807201DD6880H

1.327,32

15

1030,03

10

8807202DD6880H

274,65

3

233,21

2

8807203DD6880H

272,54

3

231,42

2

8807204DD6880H

270,11

3

229,36

2

8807207DD6880H

900,55

10

714,36

7

8807801DD6880F

789,78

9

594,62

6

8807802DD6880F

495,13

6

415,93

4

8807803DD6880F

400,81

5

336,08

3

8807804DD6880F

425,75

5

357,64

4

8807807DD6880F

765,65

9

679,03

7

8807808DD6880F

447,02

5

395,70

4

8807809DD6880F

311,75

4

276,40

3

8807810DD6880F

311,73

4

276,38

3

8807811DD6880F

305,97

4

271,27

3

8807812DD6880F

308,34

4

273,41

3

8807813DD6880F

644,31

8

571,24

6

8807814DD6880F

552,20

7

489,76

5

8807815DD6880F

642,24

8

497,93

5

8807816DD6880F

310,12

4

204,04

2

8807817DD6880F

293,05

4

192,65

2

8807818DD6880F

1.066,97

12

906,81

9

8808201DD6880H

556,54

7

483,53

5

8808202DD6880H

300,44

4

255,11

3

8808203DD6880H

171,91

2

145,98

1

8808204DD6880H

372,35

5

316,18

3

8808205DD6880H

360,11

4

304,58

3

8808206DD6880H

343,15

4

290,83

3

MANUEL GARCIA RAMIS 17-04-2019
PBX2013-0004-PLA_ESPECIAL_SANTA_CATALINA
- 129 -

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ ARQUITECTÒNICA I AMBIENTAL DE L’ÀREA DE RÉGIM ESPECIAL ARE/25-01 SANTA CATALINA

8808207DD6880H

469,42

6

364,00

4

8808208DD6880H

163,13

2

120,87

1

8808210DD6880H

0,00( errada EQ 25-05)

0

277,38

3

8808211DD6880H

685,41

8

594,87

6

8808212DD6880H

352,82

4

299,59

3

8808213DD6880H

350,90

4

297,96

3

8808214DD6880H

363,20

4

308,41

3

8808402DD6880H

413,76

5

351,34

4

8808403DD6880H

278,91

4

236,83

2

8808404DD6880H

232,24

3

197,20

2

8808405DD6880H

228,28

3

193,84

2

8808406DD6880H

246,82

3

209,59

2

8808407DD6880H

538,40

6

423,90

4

8808408DD6880H

309,60

4

234,53

2

8808409DD6880H

416,24

5

308,40

3

8808410DD6880H

727,63

8

566,15

6

8808411DD6880H

288,76

4

245,20

2

8808412DD6880H

242,10

3

205,58

2

8808413DD6880H

351,36

4

298,35

3

8808414DD6880H

285,70

4

242,60

2

8808417DD6880H

1.181,24

13

1003,24

10

8808418DD6880H

777,90

9

660,55

7

8808901DD6880H

549,99

6

448,25

5

8808902DD6880H

941,06

11

799,09

8

8808903DD6880H

499,21

6

423,90

4

8808910DD6880H

261,23

3

221,82

2

8808911DD6880H

177,12

2

150,40

2

8808912DD6880H

173,88

2

147,65

1

8808913DD6880H

264,41

3

224,52

2

8808914DD6880H

280,44

4

238,13

2

8808915DD6880H

454,69

5

386,09

4

8808916DD6880H

776,91

9

607,85

6

8808917DD6880H

383,52

5

284,22

3

8808918DD6880H

414,41

5

316,97

3

8808919DD6880H

937,64

11

796,50

8

8808920DD6880H

1.073,54

12

911,58

9

8809504DD6880H

2.968,98

33

2657,76

27

8809505DD6880H

1.491,25

17

1169,27

12

8809506DD6880H

402,73

5

341,97

3

8809507DD6880H

644,49

8

547,26

6

8809508DD6880H

1.769,23

20

1745,37

18

8904501DD6880D

2.866,18

31

2331,78

24

8904502DD6880D

642,67

7

477,58

5

8904503DD6880D

429,14

5

334,74

3

8904504DD6880D

694,44

8

602,27

6

8904505DD6880D

516,85

6

444,28

4

8904506DD6880D

367,08

4

311,70

3

8905201DD6880F

1.173,85

10

1226,59

10

8905202DD6880F

251,16

3

215,22

2

8905203DD6880F

326,21

4

289,59

3

8905204DD6880F

206,47

3

175,32

2

8905205DD6880F

408,12

4

397,65

4

8905206DD6880F

344,36

3

398,25

3

8905207DD6880F

223,77

2

256,57

2

8905601DD6880F

613,02

6

462,88

3
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8905602DD6880F

270,32

3

201,19

1

8905603DD6880F

231,11

2

171,93

1

8905604DD6880F

231,58

2

173,84

1

8905605DD6880F

268,69

3

199,12

1

8905606DD6880F

403,02

4

309,68

2

8905607DD6880F

250,06

3

204,50

2

8905608DD6880F

199,82

3

169,68

2

8905609DD6880F

201,40

3

171,01

2

8905610DD6880F

353,62

4

300,27

3

8905611DD6880F

449,83

5

394,07

4

8905612DD6880F

227,16

3

192,89

2

8905613DD6880F

228,84

3

194,32

2

8905614DD6880F

137,25

2

116,55

1

8905615DD6880F

605,44

7

523,58

5

8905616DD6880F

269,87

3

229,16

2

8905617DD6880F

310,05

4

263,28

3

8905618DD6880F

266,32

3

218,60

2

8905701DD6880F

786,53

9

637,23

6

8905702DD6880F

366,56

4

298,83

3

8905703DD6880F

230,14

3

195,42

2

8905704DD6880F

356,38

4

302,62

3

8905705DD6880F

624,60

7

542,11

5

8905706DD6880F

258,00

3

219,08

2

8905707DD6880F

364,17

4

279,59

2

8905708DD6880F

210,50

3

167,89

1

8905709DD6880F

289,43

4

214,42

1

8905710DD6880F

256,31

3

189,91

1

8905711DD6880F

297,18

4

250,64

2

8905712DD6880F

838,99

10

655,96

6

8905901DD6880F

291,99

4

260,91

3

8905902DD6880F

275,03

3

233,54

2

8905903DD6880F

299,73

4

254,51

3

8905904DD6880F

296,73

4

251,96

3

8905905DD6880F

505,83

6

442,28

4

8905906DD6880F

316,63

4

268,87

3

8905907DD6880F

410,58

5

348,64

4

8905908DD6880F

1.123,33

13

858,82

9

8905909DD6880F

430,71

5

319,12

3

8905910DD6880F

453,50

5

348,75

4

8905911DD6880F

425,82

5

326,45

3

8905912DD6880F

210,28

3

178,55

2

8905913DD6880F

207,98

3

176,64

2

8905914DD6880F

277,70

4

235,83

2

8906402DD6880F

2.372,71

26

2372,71

23

8906403DD6880F

3.979,05

37

3441,78

31

8906404DD6880F

2.643,57

22

2642,80

20

8907302DD6880H

981,94

11

838,69

8

8907304DD6880H

305,95

4

259,79

3

8907305DD6880H

137,82

2

117,03

1

8907306DD6880H

168,24

2

142,86

1

8907307DD6880H

149,40

2

126,86

1

8907308DD6880H

188,26

3

159,86

2

8907309DD6880H

513,76

6

436,25

4

8907310DD6880H

621,42

7

527,67

5

8907311DD6880H

400,13

5

339,76

3
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8907312DD6880H

299,86

4

254,62

3

8907313DD6880H

277,31

4

235,48

2

8907315DD6880H

404,17

5

343,20

3

8907316DD6880H

220,99

3

187,65

2

8907317DD6880H

728,44

8

629,95

6

8907318DD6880H

253,23

3

215,02

2

8907319DD6880H

674,40

8

572,66

6

8907601DD6880F

623,97

7

545,69

6

8907604DD6880F

266,89

3

226,63

2

8907605DD6880F

265,95

3

225,82

2

8907606DD6880F

757,55

9

660,26

7

8907607DD6880F

364,68

4

309,67

3

8907608DD6880F

181,37

2

154,01

2

8907609DD6880F

266,54

3

226,33

2

8907612DD6880F

296,78

4

252,01

3

8907613DD6880F

221,45

3

188,04

2

8907614DD6880F

279,81

4

237,60

2

8907615DD6880F

475,03

6

403,37

4

8907616DD6880F

222,72

3

189,12

2

8907617DD6880F

618,12

7

536,60

5

8907618DD6880F

424,60

5

360,54

4

8907619DD6880F

287,90

4

244,46

2

8907620DD6880F

672,18

8

570,78

6

8907621DD6880F

820,97

9

709,02

7

8908101DD6880H

9.273,10

101

8930,16

92

8908102DD6880H

4.521,91

50

3839,72

39

8908103DD6880H

2.072,37

23

1759,72

18

9004201DD6890C

1.141,72

13

Catàleg PEPAA 25-13

9004202DD6890C

189,14

3

Catàleg PEPAA 25-14

9004203DD6890C

318,31

4

271,95

3

9004204DD6890C

479,90

6

418,97

4

9004205DD6890C

260,28

3

223,21

2

9004206DD6890C

212,80

3

180,70

2

9004207DD6890C

212,87

3

180,75

2

9004208DD6890C

850,01

10

652,48

7

9004209DD6890C

514,99

6

381,86

4

9004210DD6890C

488,02

6

376,84

4

9004211DD6890C

684,50

8

Catàleg PEPAA 25-15

9004901DD6890C

270,07

3

200,10

2

9004902DD6890C

318,48

4

235,97

2

9004903DD6890C

307,45

4

227,79

2

9004904DD6890C

400,04

5

296,40

3

9004905DD6890C

796,66

9

566,54

6

9004906DD6890C

1.089,99

12

833,98

8

9004907DD6890C

286,02

4

286,02

3

9004908DD6890C

301,25

4

301,25

3

9004909DD6890C

180,97

3

180,97

2

9004910DD6890C

188,16

3

188,16

2

9004911DD6890C

183,84

3

183,84

2

9004912DD6890C

185,32

3

185,32

2

9004913DD6890C

409,53

5

422,16

4

9004914DD6890C

280,81

4

280,80

3

9004915DD6890C

256,93

3

256,99

3

9004916DD6890C

385,15

5

317,77

3

9004917DD6890C

857,26

10

646,92

7
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9004918DD6890C

569,28

7

380,79

4

9004919DD6890C

639,06

7

420,40

4

9005301DD6890E

1.666,69

14

1248,02

9

9005303DD6890E

1.767,53

20

1638,67

16

9005304DD6890E

575,21

6

461,32

4

9005305DD6890E

206,65

2

154,75

1

9005306DD6890E

349,88

3

258,62

2

9005307DD6890E

1.837,76

16

1557,28

14

9005308DD6890E

764,58

9

764,58

8

9005501DD6890E

852,07

7

669,57

5

9005502DD6890E

343,95

3

253,75

2

9005503DD6890E

337,61

3

249,79

2

9005504DD6890E

261,20

3

193,53

1

9005505DD6890E

792,86

7

601,71

4

9005506DD6890E

207,44

2

177,18

1

9005508DD6890E

754,95

9

655,28

7

9005509DD6890E

228,42

3

194,13

2

9005510DD6890E

202,10

3

171,85

2

9005511DD6890E

171,26

2

145,45

1

9005512DD6890E

383,77

5

335,12

3

9005513DD6890E

385,32

5

328,76

3

9005514DD6890E

246,05

3

208,97

2

9006101DD6890E

3.542,92

39

3101,26

31

9006301DD6890E

322,89

4

349,70

3

9006302DD6890E

561,90

7

493,98

5

9006303DD6890E

354,76

4

302,02

3

9006304DD6890E

285,29

4

244,16

2

9006501DD6890E

239,34

3

212,19

2

9006502DD6890E

663,81

8

588,52

6

9006503DD6890E

845,00

10

749,16

7

9006601DD6890E

439,40

5

373,11

4

9006602DD6890E

262,74

3

223,10

2

9006603DD6890E

182,22

2

154,73

2

9006604DD6890E

349,65

4

296,90

3

9006605DD6890E

529,92

6

449,97

5

9006606DD6890E

348,31

4

295,76

3

9006607DD6890E

561,82

7

537,16

5

9006608DD6890E

491,31

6

478,39

5

9006609DD6890E

298,95

4

298,95

3

9006610DD6890E

661,35

8

661,35

7

9006611DD6890E

337,73

4

324,39

3

9006612DD6890E

339,48

4

348,18

3

9006613DD6890E

219,58

3

186,45

2

9006614DD6890E

268,04

3

227,61

2

9006615DD6890E

233,40

3

198,19

2

9006701DD6890E

641,12

8

568,43

6

9006702DD6890E

350,73

4

313,37

3

9006703DD6890E

309,12

4

299,44

3

9006704DD6890E

950,40

11

932,21

9

9006705DD6890E

292,00

4

247,95

3

9006706DD6890E

220,20

3

186,98

2

9006707DD6890E

223,87

3

190,10

2

9006708DD6890E

220,02

3

186,83

2

9006709DD6890E

847,10

8

642,16

4

9006710DD6890E

351,26

3

260,26

2
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9006711DD6890E

310,03

3

229,71

2

9006712DD6890E

331,25

3

245,43

2

9006713DD6890E

1.270,55

11

953,08

6

9006714DD6890E

512,28

6

454,28

4

9007801DD6890E

343,18

4

303,04

3

9007802DD6890E

231,25

3

196,36

2

9007803DD6890E

423,29

5

359,43

4

9007804DD6890E

364,71

4

309,67

3

9007805DD6890E

604,66

7

684,03

7

9007806DD6890E

413,53

5

371,15

4

9007807DD6890E

175,60

2

149,11

2

9007808DD6890E

338,70

4

287,60

3

9007809DD6890E

259,33

3

220,21

2

9007810DD6890E

522,85

6

455,98

5

9007811DD6890E

301,16

4

255,73

3

9007812DD6890E

533,97

6

453,42

5

9007813DD6890E

324,76

4

315,93

3

9007814DD6890E

373,68

5

369,16

4

9104401DD6890C

904,66

10

779,58

8

9104402DD6890C

342,19

4

290,57

3

9104403DD6890C

317,50

4

269,60

3

9104404DD6890C

301,27

4

255,82

3

9104405DD6890C

318,36

4

270,33

3

9104406DD6890C

490,09

6

416,15

4

9104407DD6890C

1.255,15

14

919,39

9

9104408DD6890C

985,26

11

669,64

7

9104409DD6890C

409,11

5

305,01

3

9104410DD6890C

266,30

3

197,30

2

9104411DD6890C

270,73

3

200,59

2

9104412DD6890C

260,68

3

193,14

2

9104413DD6890C

267,44

3

198,15

2

9104414DD6890C

355,62

4

263,49

3

9104415DD6890C

262,06

3

194,16

2

9104416DD6890C

213,22

3

157,98

2

9104417DD6890C

202,42

3

162,00

2

9104418DD6890C

414,44

5

315,86

3

9104420DD6890C

562,94

7

370,61

4

9105602DD6890E

371,59

4

344,49

3

9105603DD6890E

640,84

7

621,12

6

9105604DD6890E

5.288,10

47

5006,47

39

9105605DD6890E

734,17

7

543,97

4

9105606DD6890E

356,31

3

264,00

2

9105607DD6890E

1.351,14

12

1046,68

8

9105608DD6890E

409,52

5

347,74

4

9105701DD6890E

669,23

6

509,94

3

9105702DD6890E

224,59

2

168,38

1

9105703DD6890E

270,24

3

202,62

1

9105704DD6890E

312,10

3

234,13

2

9105705DD6890E

244,96

3

183,97

1

9105706DD6890E

186,18

2

139,72

1

9105707DD6890E

466,85

4

350,31

2

9105708DD6890E

353,90

3

272,22

2

9105709DD6890E

649,74

7

443,31

3

9105710DD6890E

744,80

9

502,28

5

9105711DD6890E

234,55

3

199,17

2
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9105712DD6890E

329,52

4

279,81

3

9105713DD6890E

458,23

5

389,10

4

9105714DD6890E

275,47

3

233,91

2

9105715DD6890E

213,94

3

181,67

2

9105716DD6890E

222,74

3

189,13

2

9105717DD6890E

412,50

5

362,07

4

9105718DD6890E

334,73

4

284,23

3

9105719DD6890E

220,71

3

187,42

2

9105720DD6890E

220,38

3

187,14

2

9105721DD6890E

243,63

3

202,53

2

9105722DD6890E

517,34

6

340,33

3

9105723DD6890E

526,36

6

346,26

3

9106202DD6890E

1.127,61

13

957,49

10

9106203DD6890E

2.523,01

28

2396,63

25

9106204DD6890E

2.227,88

25

2150,06

22

9106901DD6890E

514,49

6

436,87

4

9106902DD6890E

283,07

4

240,37

2

9106903DD6890E

276,04

4

234,39

2

9106904DD6890E

423,48

5

359,59

4

9106905DD6890E

723,74

8

646,64

7

9106906DD6890E

1.268,21

14

1258,56

13

9106907DD6890E

480,80

6

480,80

5

9106908DD6890E

534,21

6

534,21

5

9106909DD6890E

302,78

4

302,78

3

9106910DD6890E

254,79

3

254,79

3

9106911DD6890E

310,34

4

310,34

3

9106912DD6890E

738,09

8

702,38

7

9106913DD6890E

349,70

4

296,95

3

9106914DD6890E

1.203,71

14

1123,11

11

9106915DD6890E

728,48

8

718,65

7

9107701DD6890E

1.189,93

13

1126,44

11

9107702DD6890E

327,37

4

280,48

3

9107703DD6890E

1.338,37

15

1154,08

12

405.336,50

4.585

343.173,05

3.314

subtotal ILLETA TANCADA

VOLUM. ESPECÍFICA 1habitatge/90m2

VOLUM. ESPECÍFICA

Pbaixa

9007202DD6890G

181,22

181,22

P6

9007202DD6890G

6723,06

6723,06

P7

9007202DD6890G

13.892,24

13.892,24

subtotal VOLUM. ESPECÍFICA

20.796,52

231

CATÀLEGS RESIDENCIAL PGOU 1habitatge/120m2

20.796,52

231

CATÀLEGS RESID. PEPAA

CAT 25-01

9105601DD6890E

2.074,00

17

2.074,00

17

CAT 25-02

8604308DD6880D

1.610,00

13

1.610,00

13

CAT 25-03

8808209DD6880H

859,00

7

859,00

7

CAT 25-04

8704203DD6880D

1.203,00

10

1.203,00

10

CAT 25-05

9105601DD6890E

536,00

4

536,00

4

CAT 25-11

8604309DD6880D

1.003,00

8

CAT 25-13

9004201DD6890C

720,00

6

CAT 25-14

9004202DD6890C

479,00

4

CAT 25-15

9004211DD6890C

616,00

5

subtotal

Catàleg RESIDENCIAL

9.100,00

71

6.282,00

52
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PGOU
TOTAL RESIDENCIAL
SANTA CATALINA
STANDARDS

PEPAA

m2 Techo PGOU

nº habitatges

m2 Techo PEPAA

nº habitatges

432.415,02

4.868

373.069,58

3.616

Habitants/Ha

Viv/Ha

Habitants/Ha

Viv/Ha

435

174

323

129

REAL. DADES ESTADÍSTIQUES
TOTAL RESIDENCIAL

m2 Techo REAL

nº habitatges

Habitants/Ha

Viv/Ha

313

125

4.069
STANDARDS

2.5.2.- Anàlisi sobre la densitat residencial en el planejament proposat i en el planejament anterior

De l’apartat anterior es dedueix una reducció en les densitats previstes al planejament actual,
tenint en compte que l’àmbit del PEPAA amb ordenació detallada té una superfície de 279.937m2
i que per al qual es preveia al planejament actual un nombre total de 4.868 vivendes, el que
suposava una densitat de 174 vivendes/Ha.
EL Pla Especial de Protecció Arquitectònica i Ambiental de Santa Catalina, respectant els
condicionants de la Modificació del Pla General per a la Delimitació del ARE de Santa Catalina per
a la seva redacció, ha previst amb la seva nova ordenació un sostre màxim de 3.616 vivendes a
l’àrea, el que suposa una disminució de les 174 previstes al vigent PGOU fins a una densitat de
129 vivendes/Ha.
Atesa l’esmentada reducció de densitat, el PEPAA de Santa Catalina tot i augmentar lleugerament
les dotacions del sector (Espais lliures millora ostensiblement els estàndards dotacionals respecte
el planejament vigent, donant així compliment a les determinacions de l’article 79 del RLOUS
respecte al l’incentiu de la seva disminució amb la disposició de noves reserves dotacionals
públiques addicionals.
2.5.3.- Anàlisi d’estàndards dotacionals en el planejament proposat i en el planejament anterior.

Segons l’article 23.2.c de la LUIB, en el cas de sòl urbà, preveu, si hi ha un increment de
l’aprofitament determinada pel planejament vigent, un increment dels espais destinats a ús
dotacional proporcional a l’increment de l’aprofitament.
Com s’ha exposat als apartats anteriors, a l’àmbit del PEPAA ARE Santa Catalina no hi ha
increment d’edificabilitat ni de la densitat d’ús residencial, sinó una disminució d’ambdós
paràmetres, per la qual cosa no seria d’aplicació el contingut de l’article 79 del RLOUS. Atesa la
possible incompatibilitat amb l’article 23 de la LUIB que fa referència a increments
d’aprofitament, el Pla Especial de Santa Catalina, considera que no seria necessari l’obtenció de
parcel·les dotacionals ja que no existeix increment d’aprofitament a l’àmbit de Sant Catalina.
Malgrat això, el PEPAA preveu una millora dels sistemes locals dels espais lliures previstos al
planejament vigent (tenint en compte que la remodelació de la Plaça Progrés que augmentarà la
seva superfície total). Respecte el compliment dels estàndards urbanístics del PEPAA respecte el
PGOU vigent sector a l’ARE de Santa Catalina, es milloren degut a la disminució de la densitat de
població.
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Quadre resum. Còmput de sòl a l’àmbit del ARE Santa Catalina.
EQUIPAMENTS ARE 25-01 DE SANTA CATALINA PGOU 1998
DENOMINACIÓ
Docent Santa Catalina

IDENTIF.
EQ4a/DO-P

CODI
25-01-P

Col·legi Verge del Carme

EQ00/DO

25-02-E

Parròquia Verge del Carme

EQ0C/RL

25-03-E

Nª Sra. Escuelas Pias
E.I. Santa Catalina

EQ00/DO
EQ0c/DO-P

25-04-E
25-05-E

Centre Socio-Cultural Sta Cata.

EQCa/SC-P

25-06-P

Mercat Santa Catalina

EQ2c/CO-P

25-07-E

Esportiu Santa Catalina

EQ0v/DP-P

25-08-P

Parròquia Immaculada Concep.

EQ0C/RL

Centre de Salut Santa Catalina

EQ4a/SA-P

EQUIPAMENTS PEPAA ARE 25-01 DE SANTA CATALINA

SUP. m

2

SUP. m2

3.213

DENOMINACIÓ
Docent Santa Catalina

IDENTIF.
EQ4a/DO-P

CODI
25-01-E

1.228

Col·legi Verge del Carme

EQ00/DO

25-02-E

1.228

762
1.834

Parròquia Verge del Carme

EQ0C/RL

25-03-E

Nª Sra. Escuelas Pias
E.I. Santa Catalina

EQ00/DO
EQ0c/DO-P

25-04-E
25-05-E

762
1.834

1.071

Centre SC/AS Sta Cata.

EQCa/SC/AS-P 25-06-P

1.071

2.218

Mercat Santa Catalina

EQ2c/CO-P

25-07-E

2.218

1.758

Esportiu Santa Catalina

EQ0m/DP-P

25-08-P

1.758

25-09-E

2.668

Parròquia Immaculada Concep.

EQ0C/RL

25-09-E

2.668

25-12-E

495

Centre de Salut Santa Catalina

EQ4a/SA-P

25-12-E

495

691

SÒL RESIDENCIAL PGOU 1998

3.213

725

SÒL RESIDENCIAL PEPAA ARE 25-01 DE SANTA CATALINA
SUP. m2

SÒL EDIFICABLE A.V (M.C)

100.735

SÒL NO EDIFICABLE. (PATI ILLETES)

52.616

SUP. m2
SÒL EDIFICABLE A.V (M.C)

99.311

SÒL NO EDIFICABLE. (PATI ILLETES)

51.898

SÒL VOLUMETRIA ESPECÍFICA

3.268

SÒL VOLUMETRIA ESPECÍFICA

3.268

SÒL CATÀLEGS (RESIDENCIAL)

2.397

SÒL CATÀLEGS (RESIDENCIAL)

5.188

SISTEMES GENERALS PGOU 1998

SISTEMES GENERALS PEPAA ARE 25-01 DE SANTA CATALINA

DENOMINACIÓ

IDENTIFICACIÓ

CODI

SUP. m2

DENOMINACIÓ

IDENTIF.

CODI

Estació Transf. Sta. Catalina

SGCI/IS

25-01-E

998

Estació transf. Sta Catalina

SGCI/IS

25-01-E

SÒL LUCRATIU PGOU 1998

SISTEMA GENERAL PRIVAT

998

TOTAL LUCRATIU

998

SÒL LUCRATIU PEPAA ARE 25-01 DE SANTA CATALINA
SUP. m2
159.016
6.492

SÒL RESIDENCIAL
EQUIPAMENTS PRIVATS

SUP. m2

166.506

SUP. m2
159.665
6.492

SÒL RESIDENCIAL
EQUIPAMENTS PRIVATS
SISTEMA GENERAL PRIVAT

998

TOTAL LUCRATIU

ESPAIS LLIURES PGOU 1998

167.155

ESPAIS LLIURES PEPAA ARE 25-01 DE SANTA CATALINA

DENOMINACIÓ
Plaça Verge del Miracle

IDENTIF.
EL1a

CODI
25-01-E

SUP. m2
1.339

Plaça Progrés

EL1b

25-02-E

Plaça Progrés

EL1b

Plaça Progrés

EL1b

Plaça Pau Casals
Espai Lliure C/ Llibertat (PREVIST)

SUP. m2

DENOMINACIÓ
Plaça Verge del Miracle

IDENTIF.
EL1a

CODI
25-01-E

1.975

Plaça Progrés

EL1b

25-02-E

5.393

25-03-E

2.348

---

25-04-E

413

---

EL1a

25-05-E

1.517

Plaça Pau Casals

EL1a

25-05-E

1.517

EL1a

25-06-P

987

Espai Lliure C/Llibertat (PREVIST)

EL1a

25-06-P

987

Espai Lliure Can Baró (PREVIST)

EL1a

25-07-E

673

Espai Lliure Can Baró (PREVIST)

EL1a

25-07-E

749

Espai Lliure Molins Indústria

EL1b

25-08-E

4.618

Espai Lliure Molins Indústria

EL1b

25-08-E

4.692

SÒL NO LUCRATIU

1.339

SÒL NO LUCRATIU PEPAA ARE 25-01 STA CATALINA
SUP. m2

ESPAIS LLIURES PÚBLICS
EQUIPAMENTS PÚBLICS
VIARI

13.870

ESPAIS LLIURES PÚBLICS

9.446

EQUIPAMENTS PÚBLICS

90.115

TOTAL NO LUCRATIU

113.431

TOTAL ARE STA CATALINA

279.937

VIARI

14.677
9.480
88.625

TOTAL NO LUCRATIU
TOTAL PEPAA STA CATALINA

112.782
279.937
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2.5.4.- Compliment de la Llei 12/2017, de 29 de desembre de 2017, d’urbanisme de les Illes Balears

En la redacció de la present proposta d’ordenació urbanística, s’han tingut en compte tant la Llei
12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears així com el Reglament que la
desenvolupa, excepte en aquells aspectes que, per raó de la prevalença de la legislació especial
(Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears), s’han aplicat les
seves determinacions amb caràcter preferent.
En qualsevol cas, amb la present proposta d’ordenació es dóna compliment a les disposicions
contingudes als articles 68 de la LUIB i 187 a 190 del seu Reglament, tal i com prescriu l’article
190.1 del reglament de la LOUS, segons el qual: “En els procediments de redacció i aprovació de
tots els instruments de planejament que preveu la LOUS i aquest Reglament, s’han de tenir en
compte i respectar les determinacions establertes en aquest capítol en la definició de l’ordenació
urbanística que estableixen.”
2.5.5.- Compliment de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears i de
la declaració de Conjunt Històric dels Molins de Carrer Indústria

Atenent l’obligació de l’Ajuntament de Palma, segons l’article 36 de la llei 12/98, del Patrimoni
Històric de les Illes Balears, de redactar un Pla Especial o Instrument Urbanístic que compleixi
amb les exigències de l’esmentada llei. El present PEPAA de Santa Catalina inclou expressament la
regulació d’un règim especial per a la regulació dels usos, així com sobre l’estructura i entorn
immediat del Conjunt Històric dels Molins Fariners del Carrer Indústria (número d’inventari R-I53-00000429).
Les condicions específiques d’ordenació i protecció del Conjunt històric dels Molins Fariners
quedaran regulades segons les seves fitxes de catàleg i les disposicions establertes a les normes
del present Pla Especial.
2.5.6.- Servituds aeronàutiques

L’àmbit del PEPAA de Santa Catalina només es troba afectat per l’envoltant de Servitud de
l’Operació de les Aeronaus Aeroport Son Sant Joan, per la qual cosa, per a l’aprovació definitiva
d’aquest PEPAA, haurà d’haver estat informat favorablement per les autoritats competents en
matèria aeroportuària.
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2.5.7.- Anàlisi de l’impacte del PEPAA de Santa Catalina en referència a l’ús turístic i les determinacions
del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics de l’illa de Mallorca. PIAT

Ús Hoteler
El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 28/07/2017 acorda aprovar inicialment el Pla
d’intervenció en àmbits turístics de Mallorca (PIAT).
D’acord amb l’article 1 de les normes d’aquest pla, el PIAT és el Pla Director Sectorial que regula
el planejament, l’execució i la gestió dels sistemes generals de les infraestructures, els
equipaments, els serveis i les activitats d’explotació de recursos en l’àmbit de l’ordenació turística
de tota l’illa.
L’àmbit del present Pla Especial està afectat pel PIAT, inclòs en la zona de Palma Capital, definida
en l’article 11 de les normes i delimitada en el plànol d’ordenació O-2.
L’àmbit de Palma capital, en referència a l’ús turístic, s’assimila a els zones ZR1 (àrees destinades
a habitatges de primera residència) i per tant és d’aplicació l’article 14 relatiu a l’ordenació de l’ús
turístic del PIAT, que permet la implantació d’hotels de ciutat (art. 14.2.b). L’índex d’intensitat
turística és de 1 plaça/40 m2 de superfície construïda.
Fins que el PGOU s’adapti al PIAT, a les zones aptes per l’activitat turística, els nous establiments
turístics tendran que preveure les determinacions del l’article 16.4 de les Normes del PIAT, en
relació a l’índex d’intensitat d’allotjament turístics. En l’àmbit de la present modificació de PGOU
l’IIAT és de 1 plaça / 40 m2 de superfície construïda.
Per altra banda, l’article 27.1.a de les Normes del PIAT determina que els nous establiments
d’allotjament turístic i les ampliacions dels existents, excepte els supòsits legalment establerts,
hauran de respectar la ràtio fixada pel planejament urbanístic i en el seu defecte una ràtio mínima
de 60 m2 de superfície de parcel·la per plaça.
L’aplicació d’aquests indexos ve condicionada, en el present cas, per la regulació de l’ús turístic
establerta a la Modificació Puntual del PGOU de Palma per a la regulació aplicable a l’ús turístic i
albergs juvenils (Mod. PGOU ús turístic), aprovada definitivament en data 28/03/2019.
La modificació puntual del PGOU ús turístic modifica el quadre d’usos nº 8 de l’article 65 de les
NU del PGOU vigent, afectant als catàlegs inclosos en l’àmbit del centre històric. Per tant, als nous
catàlegs en no estar inclosos en el centre històric, es permetrà l’ús turístic en situació 1,2 i 4.
D’altra banda i tenint en compte que la modificació de PGOU avantdita, que modifica el quadre
d’usos num 1, el PGOU restringeix l’ús turístic segons la següent determinació:
“Els nous establiments d'allotjament hoteler o apartaments turístics hauran de tenir l'accés
principal des d'un carrer de 20 m. o més d'amplada.”
Per la qual cosa a Santa Catalina, l’ús turístic queda restringit a l’únic carrer que compta amb més
de 20 m d’amplada: Avinguda Argentina, i edificis que ofereixin façana a espais públics
Estades Turístiques a Habitatges (ETH)
La Modificació Puntual del PGOU de Palma per a la regulació aplicable a l’ús turístic i albergs
juvenils (Mod PGOU ús turístic), aprovada definitivament en data 28/03/2019, limita la
implantació de ETH a edificis unifamiliars. Per la qual cosa, queda prohibit l’ús d’Estades
Turístiques a habitatges en edificis Plurifamiliars, que és l’ús global de l’àmbit.
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Incorporació de mesures correctores a l’àmbit del PEPAA de Santa Catalina
En data 12 d’abril de 2019 amb registre general d’entrada núm 317, es reb informe preceptiu i
vinculant de la Direcció Insular de Territori i Paisatge, Departament de Territori i Infraestructures
del Consell de Mallorca, en relació als acords del Plenari del Consell de Mallorca de 22/12/2017 i
27/07/2018, de suspensió de l’aprovació dels instruments de planejament que imedeixin o
dificultin la viabilitat del Pla director sectorial d’Equipaments Comercials de Mallorca (PECMA) i
del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics de Mallorca, respectivament.
Al seu apartat IV Conclusió. L’informe en termes generals considera que les propostes del PEPAA
de Santa Catalina no impedeixen ni dificulten la viabilitat de l’aprovació del PECMa ni del PIAT,
sempre que s’atengui a les observacions següents
En relació al PIAT:
a)
“Tot i les limitacions que es proposen en relació a l’activitat turística, convindrà que
s’aprofundeixi en l’anàlisi de l’activitat d’allotjament turístic existent a l’àmbit, tant en les
modalitats d’establiment d’allotjament turístic com en la de comercialització d’estades
turístiques a habitatges residencials, en vistes a la quantificació de places legalment
implantades, per si procedeix adoptar altres mesures correctores al respecte.”
Segons les dades de que se disposa a l’oficina de Revisió de Pla General en relació a l’anàlisi
esmentat de l’informe de la Direcció Insular de Territori i Paisatge, s’aporta el següent plànol
informatiu i sense escala de tota la zona estadística 25-Santa Catalina.
Al plànol es pot comprovar que en data de gener de 2018 només existeix a l’àmbit del PEPAA de
Santa Catalina, un allotjament turístic, situat al carrer Bayarte, i que en data de novembre de
2017 només existien tres (3) estades turístiques a habitatges implantades legalment.
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Atesa la poca incidència del sector turístic a l’àmbit d’aquest Pla Especial, no es considera
necessària la incorporació de mesures correctores al respecte i s’estirà al que regula la
Modificació puntual del PGOU de Palma per a la regulació de l’ús turístic amb Aprovació
Definitiva. 28/03/2019.
b)
“En relació a la possibilitats d’implantació d’hotels de turisme d’interior, cas que resulti
d’interès per a l’administració promotora, caldria delimitar un àmbit de nucli antic on es pogués
dur a terme”
A la definició d’allotjament de turisme d’interior segons la llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme
de les Illes Balears, es defineix turisme d’interior com aquell establiment:
•
•

En què es presta el servei d’allotjament turístic en un edifici situat en el nucli
antic que tengui característiques similars a les d’un hotel o hotel apartament, el
qual ha de ser de construcció anterior a l’1 de gener de 1940
Estigui catalogat pels seus valors patrimonials històricoartístics

El Pla Especial de Santa Catalina ha reservat de la mateixa manera que la Modificació puntual del
PGOU de Palma de regulació de l’ús turístic, la implantació d’establiments de turisme d’interior
als edificis de catalogats; no es considera adient per tant la delimitació específica de nucli antic.
D’altra banda, degut a la manança d’habitatge que presenta el municipi a l’actualitat, segons es
desprèn de l’informe del Departament d’habitatge, sembla coherent que el Pla Especial doni
prioritat a la preservació de la major capacitat poblacional possible en relació als límits imposats
per les proteccions arquitectòniques i ambientals.
c)
“Resultarà convenient incorporar o, si més no fer referència, a que la regulació que es
proposa es fa sense perjudici dels paràmetres i les mesures d’integració ambiental i
paistagística contemplades en el PIAT”
L’article 4 de les normes Urbanístiques del PEPAA de Santa Catalina, s’inclourà un segon paràgraf
on es farà referència a l’obligatorietat de compliment no només de les pròpies normes del Pla
Especial, sino com és evident de qualsevol altra disposició de planejament o disposició legal
d’àmbit autonòmic o estatal.
D’aquesta manera, tot i que no es fa referència explícita al compliment del PIAT, en tant que
normativa d’àmbit insular, l’obligatorietat de compliment de les seves normes AD d’Aplicació
Directa és inherent al caràcter normatiu de les pròpies normes del Pla. Com també ho són, les
disposicions incloses al Títol IV de la Normativa del PIAT i en concret l’article referent a “Mesures
de qualitat paisatgística en edificis turístics amb ordenació a vial o reculada” aplicables en aquest
cas, ja que Santa Catalina es regula segons Alineació a Vial en illeta tancada.
A continuació es transcriu l’Article de referència de les Normes Urbanístiques del present Pla
Especial de Protecció, amb la incorporació del segon paràgraf:
“Article 4. Règim general
Per a totes les referències a règim de compatibilitat i situacions d’usos, conceptes d’edificabilitat,
tipus d’obres i intervencions, paràmetres, definicions i altres que no estiguin especificats a les
presents normes, seran d’aplicació les Normes Urbanístiques del PGOU vigent
En qualsevol cas, les disposicions de les presents normes seran d’aplicació sense perjudici de
l’aplicabilitat d’altres disposicions de planejament o legals d’àmbit autonòmic o estatal”
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2.5.8.- Anàlisi de l’impacte del PEPAA de Santa Catalina en referència a les determinacions del Pla
Director Sectorial d'Equipaments Comercials de Mallorca . PECMa

En data 22/12/2017 el Ple del Consell de Mallorca acorda:
- Aprovar inicialment el Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials de Mallorca
(PECMa)
- Aprovar el règim de suspensió de llicències i autoritzacions per a la implantació o ampliació
d’equipaments comercials fins a l'aprovació definitiva del PECMa.
En data 1/04/2019 el Ple del Consell de Mallorca acorda:
- Aprovar definitivament el Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials de Mallorca (PECMa)

Situació del ARE de Santa Catalina en relació als plànol 3 de Zonificació del PECMa

L’àmbit del present Pla Especial es troba dins el Nivell 1 de les zones d’aptitud per a l’ús comercial
i zones d’exclusió delimitades al plànol d’ordenació de l’aprovació inicial del PECMa. A les zones
de nivell 1 no hi ha restricció genèrica de les característiques de l’equipament comercial, sinó que
aquest vendrà condicionat de l’avaluació de cada proposta, de les seves característiques i de la
seva ubicació. En aquesta zona es tendrà especial atenció a evitar impactes sobre el sistema de
mobilitat d’acord amb l’Annex III relatiu als factors limitants a l’entorn de Palma. Serà necessari
sol·licitar informe al Departament de Mobilitat en el tràmit d’informació pública i consulta a les
d’administracions públiques afectades posterior a l’aprovació inicial del present document.
L’objecte d’aquest Pla Especial es la de protegir ambiental i arquitectònicament els trets i
característiques identificatives del barri, el que suposarà una reducció del còmput global de la
densitat de població, i per la qual cosa una disminució i millor optimització de l’estàndard
dotacional d’ús comercial.
Respecte al planejament vigent, el Pla Especial manté la mateixa edificabilitat que es destina a
l’ús comercial com a ús principal (Mercat de santa Catalina) i usos comercials d’establiments
comercials als eixos cívics.
Tenint en compte que Santa Catalina es tracta d’un àmbit consolidat per l’edificació amb trets
històric -ambientals característics i d’altra banda les condicions d’agrupació de parcel·les a tot
l’àmbit de Santa Catalina (superfície màxima de 520 m2 i 3 parcel·les com a màxim), es pot
concloure que a l’àmbit de Santa Catalina, no es podran consolidar nous Equipaments Comercials,
atesa la definició dels articles 11, 12, i 13 de les Normes PECMa, ja què en cap moment no
superaran els 700 m2 regulats pel PECMa.
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Determinacions del sòl d’ús comercial destinat a Nous Equipaments Comercials
El present Pla Especial no proposa de forma directa, o indirecta a partir de l'aplicació de les seves
variables, la possibilitat d’implantació de Nous Equipaments Comercials ni de 700 m2 ni de més de
2.500 m2.
Determinacions del sòl d’ús comercial destinat a Equipaments Comercials Existents
El Mercat de Santa Catalina EQ2c/CO 25-07-E, es tracta del centre neuràlgic del barri i es preveu
el seu manteniment degut a la seva funció d’ús terciari al barri.
A efectes de definicions del PECMa el mercat municipal de Santa Catalina tindrà categoria de EC
MM, tot i què, en tractar-se d’un equipament Comercial existent en ple funcionament, no es
considera necessària cap determinació específica per a aquest equipament a efectes del
compliment del Pla Director Sectorial.
En data 12 d’abril de 2019 amb registre general d’entrada núm 317, es reb informe preceptiu i
vinculant de la Direcció Insular de Territori i Paisatge, Departament de Territori i Infraestructures,
en virtud del qual s’introduiran mesures complementàries a l’equipament comercial segons
s’exposa a la pàgina següent, apartat: Incorporació de mesures correctores a l’àmbit del PEPAA
de Santa Catalina
Sistema Comercial Existent
El barri de Santa Catalina pel fet de incloure un eix cívic (carrer Fàbrica) i un EC MM (Mercat de
Santa Catalina), disposa d’una gran oferta comercial.
Aquesta riquesa i diversitat a l’oferta comercial, es mantindrà en tot moment, ja que el Pla
Especial no preveu la imposició de la peatonalització de la resta del carrer Fàbrica degut a
l’impacte negatiu que ha tingut en el sistema Comercial del barri, on s’han estat substituït
innumerables locals comercials per locals d’oci i restauració. Conseqüentment a l’Eix Cívic de
carrer Fàbrica es conservarà la qualificació de les “zones C” del vigent Pla General, on l’ús de
locals comercial a Planta Baixa queda fixat per la pròpia ordenança d’aplicació.
Per la qual cosa, l’ordenació proposada s’adequa als següents principis rectors assenyalats en
l’article 4 del PECMa:
- S’assegura la possibilitat d’implantar un nivell suficient d’equipament comercial capaç de
garantir amb equilibri els diversos drets que conflueixen, entre els quals hi ha el de la lliure i lleial
competència i el de la protecció dels consumidors.
- Es fomenta la compleció del teixit urbà existent. Es possibilita la barreja d’usos i la vinculació
amb els teixits residencials, estalviant consum de nou territori, optimitzant les infraestructures
existents i impulsant la racionalització de la mobilitat en funció de la proximitat del comerç a la
població.
La major part del sòl lucratiu està qualificat com a zona B, on l’ús principal assignat és el
residencial plurifamiliar. D’acord amb les definicions de l’article 339 del NU del PGOU vigent, s’ha
d’implantar l‘ús principal assignat en el 55 % de la superfície edificada, mentre que en 45%
restant es podran implantar les usos compatibles especificats en el quadre d’usos nº1 de l’article
65.
Entre aquests usos compatibles es troben usos comercials, administratius, d’equipament, etc. Es
compleix amb l’establert en l’article 14.3 del PECMa que determina l’ús compatible comercial no
podrà superar el 50% de l’edificabilitat materialitzable sobre la parcel·la.
Es permet la implantació de l’ús comercial en situació 2, (en planta baixa amb accés directe des
de la via pública; a planta baixa amb accés directe des de la via pública i associada a planta

- 143 -

MANUEL GARCIA RAMIS 17-04-2019 PBX2013-0004-PLA_ESPECIAL_SANTA_CATALINA

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ ARQUITECTÒNICA I AMBIENTAL DE SANTA CATALINA, I DEL CONJUNT HISTÒRIC DELS MOLINS DE CARRER INDÚSTRIA

semisoterrani, soterrani o planta primera). Aquest ús comercial no només donarà servei a les
parcel·les incloses en l’àmbit del present Pla Especial, sinó que la seva proximitat amb el barri de
Es Jonquet, permetrà ampliar l’oferta per quest barri declarat Conjunt Històric, al qual serà
impossible la implantació de nous equipaments comercials. No hi ha consum de nou territori, ja
que aquest usos es permeten en sòl ja classificat com a urbà.
Incorporació de mesures correctores a l’àmbit del PEPAA de Santa Catalina
En data 12 d’abril de 2019 amb registre general d’entrada núm 317, es reb informe preceptiu i
vinculant de la Direcció Insular de Territori i Paisatge, Departament de Territori i Infraestructures
del Consell de Mallorca, en relació als acords del Plenari del Consell de Mallorca de 22/12/2017 i
27/07/2018, de suspensió de l’aprovació dels instruments de planejament que imedeixin o
dificultin la viabilitat del Pla director sectorial d’Equipaments Comercials de Mallorca (PECMA) i
del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics de Mallorca, respectivament.
Al seu apartat IV Conclusió. L’informe en termes generals considera que les propostes del PEPAA
de Santa Catalina no impedeixen ni dificulten la viabilitat de l’aprovació del PECMa ni del PIAT,
sempre que s’atengui a les observacions següents:
En relació al PECMa:
a)
“Pel que fa a l’equipament comercial del Mercat municipal de Santa Catalina, resultarà
convenient incorporar la limitació de superfície màxima d’establiments de restauració que
preveu l’article 89 del PECMa aprovat definitivament.”
El PECMa i el PIAT són normes de rang insular i de obligatori compliment a l’illa de Mallorca, i la
seva naturalesa jurídica comporta la no necessarietat d’incorporació d’aquesta limitació, ja què és
perceptiu el seu compliment. Dit això, el Pla Especial considera adient incloure a l’apartat
“Observacions” de la respectiva Fitxa de sistema de l’equipament comunitari EQ0c/CO-P 25-07-P,
la següent indicació:
“L’ús d’establiment públic es podrà implantar en un màxim del 30% de la superfície edificada total
respecte al destinat a ús comercial”
b)
“Pel que fa a la possibilitat d’implementació d’un centre comercial urbà, convindrà fer
l’anàlisi de la seva conveniència i si n’és el cas plantejar la seva delimitació i mesures
d’ordenació urbanística a adoptar”
Atès que el PGOU de Palma es troba en fase de Revisió, es donarà trasllat a l’Oficina de Revisió
del Pla General, per a que tengui en consideració a efectes de la seva incorporació al pròxim Pla
General.

2.5.9.- Llei 8/2017, de 3 d’agost, d’accessibilitat universal de les Illes Balears

L’article 6 de la Llei 8/2017 determina que s’ha d’incloure en els instruments de planejament les
determinacions de caràcter detallat sobre les mesures pertinents per garantir l’accessibilitat
universal. Sens perjudici del seu desplegament reglamentari, li es d’aplicació l’Ordre
VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions
bàsiques de l’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics
urbanitzats.
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El Pla Especial no proposa cap carrer de nova creació, tot i que sí proposa uns condicionants per a
projectes de millora i embelliment de carrers a tot l’ARE de Santa Catalina, mitjançant la creació
de superilletes amb Plataforma Única, connectades amb guals accessibles de manera que es
pugui garantir l’accessibilitat universal a l’àmbit. Aquestes determinacions queden reflectides als
plànols d’ordenació així com a la l’Estudi de Mobilitat i Accessibilitat del Present Pla Especial
2.5.10.- Recursos Hídrics

Segons la base de dades de l’IDEIB, l’àmbit no està afectat per cap Àrea de Risc Potencial
Significatiu per Inundació, tot i que es troba travessat parcialment pel torrent de Sant Magí, que
es troba soterrat en el seu tram final i afectat per la zona de policia de torrent.

El Document Ambiental Estratègic del present Pla Especial analitza de manera detallada les
possibles repercusions de la zona afectada per la policia de torrent a l’àmbit del torrent de Sant
Magí dins l’ARE de Santa Catalina.
2.5.11.- Zonificació Acústica. Mapa de renous

La Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears determina en
l’article 28 que els instruments de planejament urbanística han de preveure la informació i les
propostes que contenen els plans acústics municipals.
D’acord amb l’article 20 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, no es podran atorgar
noves llicències de construcció d’edificacions destinades a habitatges, usos hospitalaris, educatius
o culturals si els índexs d'immissió calculats incompleixen els objectius de qualitat acústica que
siguin d'aplicació a les corresponents àrees acústiques, excepte en les zones de protecció acústica
especial i en les zones de situació acústica especial, en què únicament s'exigirà el compliment dels
objectius de qualitat acústica en l'espai interior que els siguin aplicables.
L’apartat 2 del citat article determina que els ajuntaments, per raons excepcionals d'interès públic
degudament motivades, podran concedir llicències de construcció de les edificacions avantdites
tot i que incompleixin els objectius de qualitat acústica que s'hi esmenten, sempre que satisfacin
els objectius establerts per a l'espai interior.
Aquests objectius per a l’espai interior venen determinats en l’annex 2 relatiu als objectius de
qualitat acústica del Reial Decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei
37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i
emissions acústiques.
Per altra banda, el Codi Tècnic de l’Edificació, d’obligat compliment per a les edificacions de nova
planta, determina que amb el compliment de les exigències que estableix el Document Bàsic de
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Protecció contra el renou, s’entendrà que l’edifici es conforme amb les exigències acústiques
derivades de l’aplicació dels objectius de qualitat acústica a l’espai interior de les edificacions
incloses en la Llei 37/2003 de renou i el seu desplegament reglamentari. Els valors d’aïllament
acústic que estableix el CTE en la taula 2.1 del DB-HR són més restrictius que els valors que es
determinen en el RD1376/2007.
El Reial Decret 1367/2007 pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 17 de novembre, del renou
fixa uns objectius de qualitat acústica per a cada tipus d’àrea acústica. Aquets objectius de
qualitat acústica determinen els nivells sonors desitjables per a una zona, en funció dels usos
predominants del sòl. Aquests valors fixen un objectiu, que s’ha de prendre com a referència, per
a la reducció de la contaminació acústica. En data 25/01/2018 el Ple de l’ajuntament acorda
aprovar definitivament la Zonificació Acústica de Palma. L’àmbit del present Pla Especial es
correspon amb la zona acústica A Residencial.

L’objectiu de qualitat acústica pel renou aplicable a l’àmbit del PEPAA de Santa Catalina d’acord amb la Zonificació
Acústica de Palma aprovada és de 65dBA–Ld per a l’ús residencial i 73dBA–Ld per a l’ús esportiu

Ús Residencial
El present Pla Especial preveu la millora de les condicions acústiques a les zones residencials
mitjançant la creació de superilletes amb tractament de plataforma única. Aquest tractament
haurà de dur associada una disminució de la velocitat amb la conseqüent reducció de la intensitat
dels focus emissors.
La documentació ambiental estratègica del present Pla Especial estudia, més detalladament els
objectius de qualitat acústica de la zonificació acústica.
Ús Esportiu
Respecte el compliment dels límits de qualitat acústica a les pistes esportives de Can Baró, el
projecte que desenvolupin la millora de les instal·lacions haurà de donar compliment a les
exigències abans descrites, amb l’objectiu de millorar la qualitat acústica dels habitatges
confrontants.
2.5.12.- Gestió de Residus

A l’actualitat al barri de Santa Catalina existeix implantada la recollida selectiva de residus. Sense
perjudici d’incorporar les determinacions que pugui exigir l’empresa gestora dels residus EMAYA,
el PEPAA ARE de Santa Catalina, preveurà a les seves Normes Urbanístiques la compatibilitat dels
Equipament i Espais Lliures de Plaça Progrés, Plaça Pau Casals i Espai Llliure dels molins de carrer
Indústria, amb petits punts de recollida de residus “no voluminosos” (piles, bombetes, oli, etc...)
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PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ
ARQUITECTÒNICA I AMBIENTAL
SANTA CATALINA
ÀREA DE RÈGIM ESPECIAL ARE 25-01

I DE PROTECCIÓ DEL CONJUNT
HISTÒRIC DELS MOLINS FARINERS DE
CARRER INDÚSTRIA

III. MEMÒRIA SOCIAL

DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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III MEMÒRIA SOCIAL

3.1. – MARC LEGAL DE REFERÈNCIA
1.- L’Àrea de Règim Especial de Santa Catalina, es va delimitar mitjançant Modificació Puntual de
Pla General (Aprovació Definitiva en data 29/05/2014 BOIB Nº 142, 16/10/2014). En base a
aquesta modificació, es redacta el present Pla Especial de Protecció Arquitectònica i Ambiental de
Santa Catalina i del Conjunt històric dels Molins fariners del Carrer Indústria (PEPAA).
2.- El PEPAA ha d’adaptar les seves determinacions al previst a la Llei 12/2017, de 29 de
desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, així com al RLOUS que la desenvolupa.
3.- El Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de
Mallorca (BOIB nº66 30/04/2015), d’ara en endavant RLOUS, determina a l’article 118 relatiu a la
documentació integrant dels plans especials que, si l’objecte específic del pla especial incideix en
totes o en algunes de les matèries associades a la memòria social prevista en l’article 83 del
RLOUS i que no han estat avaluades pel pla general en relació al corresponent àmbit del pla
especial, ha de justificar aquests extrems mitjançant els estudis adients.
L’article 83 determina el contingut de la memòria social, que inclourà:
1. Avaluació i justificació de les necessitats socials d’accés a l’habitatge, fent referència a:
o necessitats quantitatives i de localització residencial i habitatge, amb estimació
de les necessitats d’habitatge social d’acord amb les característiques
socioeconòmiqes de la població.
o possibles localitzacions alternatives de reserves per a construir-hi habitatges de
protecció pública, evitant la concentració excessiva d’habitatges d’aquest tipus i
afavorir la cohesió social, impedint segregació espacial dels ciutadans i ciutadanes
per raó del seu nivell de renda
o quantificació de les reserves mínimes obligatòries d’acord amb l’article 41.e de la
Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, d’ara en endavant LOUS i de
l’article 73 del RLOUS i quantificació de la totalitat de les reserves previstes per
construir-hi habitatges de protecció pública i de les modalitats corresponents.
o mecanismes per obtenir sòl per construir-hi habitatges protegits
o Anàlisi de les necessitats d’equipaments comunitaris d’acord amb les previsions
de nous habitatges i de l’adequació de l’emplaçament i dels usos prevists per a
quests equipaments
2. Avaluació de l’impacte de l’ordenació urbanística proposada en funció del gènere, així
com respecte als col·lectius socials que requereixen atenció específica, com les persones
immigrants o la gent gran, amb l’objecte que les decisions del planejament contribueixin
al desenvolupament de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i també afavorir
altres col·lectius que mereixen protecció. Aquesta avaluació haurà de contenir:
o Diagnosi de la situació a partir de l’anàlisi sobre la població, identificació de rols
de gènere dels diferents col·lectius afectats, etc.
o Valoració de l’impacte social i de gènere del pla, que compren entre d’altres:
Justificació de la coherència de l’ordenació proposada amb les necessitats detectades de dones i
homes i d’altres col·lectius pel que fa referència a paràmetres d’accessibilitat, mobilitat,
seguretat, i ús del teixit urbà
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3.2. – NECESSITATS SOCIALS D’ACCÉS A L’HABITATGE

3.2.1.- Necessitats quantitatives i de localització residencial i habitatge, amb estimació de les necessitats
d’habitatge social d’acord amb les característiques socioeconòmiqes de la població.

3.2.1.1.-Densitat de població

En la memòria justificativa es realitza un anàlisi sobre l’índex d’intensitat de l’ús residencial, la
capacitat de població en el planejament vigent i en el planejament proposat i la densitat
residencial.
Respecte a l’índex d’intensitat de l’ús residencial i la capacitat de població, el total de la superfície
edificada prevista pel planejament vigent és de 432.415,02m2 i la proposada en el PEPAA
ARE/25/01 és de 373.069,58 m2 l’índex d’ús residencial de l’espai urbà consolidat del barri de
Santa Catalina passa de 1viv/88,81 m2.edif. a 1viv/103,25 m2.edif.
Per tant, la proposta implica una reducció en la població prevista.
L’àmbit total del PEPAA té una superfície de 279.937 m2. En el planejament vigent es preveuen
un nombre total de 4.869 habitatges, el que suposa una densitat de 174 habitatges/Ha. En la nova
proposta d’ordenació (PEPAA), es preveuen un total de 3613 habitatges, el que suposa una
densitat de 129 habitatges/Ha.

3.2.1.2.- Necessitats quantitatives i de localització residencial. Necessitats d’habitatge social.

Els Plans Especials de Centre Històric del PGOU de Palma tenien la vocació de detallar de quina
manera s’havia d’escometre la Reestructuració o regeneració urbana d’un àmbit profundament
degradat mitjançant Reformes Interiors de manera integral, delimitant Unitats d’Execució que
permetessin integrar tant equipaments com nous habitatges evitant en molt de casos la
proliferació i consolidació infrahabitatges i zones degradades, alhora que protegien el patrimoni
arquitectònic dels barris inclosos dins diferents PERIs.
Aquest punt de partida sembla bastant diferent a l’objectiu principal del present Pla Especial de
Santa Catalina, que és el de preservar les qualitats ambientals i arquitectòniques del barri, que
les darreres dècades ha estat transformat considerablement, i en moltes ocasions amb resultats si
més no desafortunats.
En data 26/11/2018 es rep al Registre de Planejament amb número de document 926 informe del
Departament d’Habitatge en relació a la sol·licitud d’informe efectuada pels Serveis Tècnics de
Planejament al director General d’Habitatge en data 19/10/2018 en relació a l’especificat en
l’article 83 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a
l’illa de Mallorca i article 37 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les I.Balears,
en relació al contingut de la memòria social.
Respecte a les necessitats quantitatives i de localització residencial d’habitatge social, a l’informe
del Departament d’Habitatge s’especifica:
“Dades del padró (IBESTAT 2017)
- Població del sector Ponent : 113.922 habitants
- Població del barri de Santa Catalina: 8.377 habitants ( 7% del sector)
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No tenim dades específiques de demanda d’habitatges socials per sector i/o barris però s’ha
estimat la demanda mínima d’habitatge social en uns 800 habitatges ( quantitat que es basa en la
informació disponible al Patronat Municipal de l’Habitatge, considerant altre possibles usuaris de
l’Oficina d’Antidesnonaments que es trobarien en una situació o risc de pèrdua d’habitatge ) en
tot el municipi encara que segons consta en el llistat d’inscrits en el Registre de demandants
d’habitatges protegits del 2018 de l’IBAVI, que compleixen amb tots els requisits fixats a les bases
de la convocatòria, hi ha un total de 2.409 demandants d’habitatges de lloguer a la ciutat de
Palma.
Tot i que no es poden evidenciar les dades completes pels anomenats “desnonaments silenciosos”
entesos com la pressió a les famílies pels impagaments segons al document d’Anàlisis diagnòstic
de l’habitatge a Palma, les incidències de les dinàmiques turístiques” elaborat per l’àrea de Model
de ciutat, Urbanisme i habitatge digne 2017, evidencia que a Cala Major es donen execucions
hipotecàries i llançaments per impagament en valors baixos, però crida l’atenció els llançaments
per impagament de lloguer situats entre els valors aproximats de 566-707 al barri del Terreno
entre els anys 2003-2014.
Seguint les dades aportades al Pla Litoral de Ponent 2014-2020, al sector de Ponent els col·lectius
que més predominen són les persones majors amb problemàtica de soledat o aïllament, junt a la
població immigrada no europea i persones en atur. Això es confirma amb el nombre de persones
ateses pel Centre Municipal de Serveis Socials, sent un 21,5% expedients de persones soles (joves i
majors).
Pel que fa a les persones amb discapacitat trobem que al Jonquet hi ha una taxa significativament
superior a la de Palma en una diferència d’un 3,88%.
Pel que fa al nivell econòmic es parla de la polarització dels nivells econòmics sent un 46,59% dels
diagnòstics de dificultat econòmica.
A Santa Catalina cal apuntar les dificultats d’habitatge que té el barri degut als processos de
gentrificació dels darrers anys així com s’explicita a l’”informe sobre la gentrificació al barri de
Santa Catalina” realitzat per l’Observatori de Gentrificació de Palma XXI l’any 2018.
Una gran proporció de població estrangera, especialment dels països de la UE ha anat substituït a
la local (freqüentment unipersonals o d’unitats familiars) en diferents sentits. En el sentit
comercial, predominant les activitats de restauració i amb servei de terrassa, ocupant tant els
habitatges residencials com gran part de la via pública limitant les zones comunitàries. També en
el sentit turístic i degut a la internacionalització de la venda d’habitatges.
Si bé implica una revalorització de la zona, limita l’accés a l’habitatge digne perllongat dels
habitants del barri i aquells col·lectius amb més vulnerabilitat sumen en factors de risc per caure
en procés de dificultats per mantenir l’habitatge o en desnonament per la impossibilitat de
sostenir els preus a nivell econòmic per l’acusada diferencia de poder adquisitiu.
Segons l’”informe sobre la gentrificació al barri de Santa Catalina” (2018) els desnonaments
judicials per impagament de lloguer al barri entre 2003 i 2014 van ser 575. Els propietaris
prioritzen habilitar el domicili per lloguer vacacional o la vénen aprofitant la pujada de valor
vulnerant la funció social de l’habitatge. Pel que fa als desnonaments per impagament d’hipoteca
els darrers 3 anys 29 casos, 12 d’ells amb ordres judicials de desallotjament i la majoria nuclis
familiars amb fills a càrrec.
Com es pot observar al plànol, en el sondeig, Santa Catalina és un dels barris on el preu de mercat
per m2 (14,34€) és més elevat en contrast a altres barris, on tot i que segueix sent un preu
inassolible per una gran proporció d’unitats de convivència, és comparativament més baix
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(L’Olivera, La Soledat). Tot i que no està al centre històric manté els mateixos preus degut a la
revalorització del territori i degut a ser considerat un centre neuràlgic de la gastronomia.
A partir del document de “Anàlisi diagnòstic de l’habitatge a Palma, les incidències de les
dinàmiques turístiques”, elaborat per l’àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge del junt
de 2017, sabem que Santa Catalina podria ser un dels barris amb risc de situació d’insostenibilitat
econòmica en una bona part de les llars perquè hi dedicarien més d’un 30% del salari.
Amb les aportacions del document de l’Àrea de Benestar i Drets Socials sobre “Detecció de
situacions de pobresa i/o exclusió social de la població de Palma” sabem que a Santa Catalina el
12,2% d’unitats familiars estan formades per una persona major sola amb 65 o més anys per una
persona major sola amb 65 o més anys

Font: Elaboració pròpia. Departament d’Habitatge

Pel que fa a les dades que maneja el departament d’Habitatge en aquests moments en relació al
nombre disponible HPO:
Sector de Ponent: El habitatges municipals de lloguer assequible disponibles són 41,
ubicats al Jonquet i gestionats per el Patronat Municipal de l’Habitatge i Riba. Del total
(395) representen en torn a un 10%, valor intermig comparativament amb altres sectors
amb un percentatge més alt com Ciutat Antiga que es situa en un 49%. De l’IBAVI no es
disposa de cap habitatge dins la zona estadística que es sol·licita.
Municipi de Palma: Actualment el Patronat Municipal de l’Habitatge i Riba gestiona 395
habitatges socials municipals. Pel que fa al nombre d’habitatges de protecció pública de
propietat de l’IBAVI es parlaria de 1.035 habitatges a diferents zones estadístiques.
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3.2.2.- Quantificació de les reserves mínimes obligatòries d’acord amb l’article 41.e de la LOUS i de
l’article 73 del RLOUS i quantificació de la totalitat de les reserves previstes per construir-hi habitatges de
protecció pública i de les modalitats corresponents.

La proposta del present PEPAA té com a objectiu la Protecció Ambiental i Arquitectònica de
l’àmbit delimitat a l’ARE 25-01 de Santa Catalina i no inclou cap actuació de transformació
urbanística ni de reforma integral de la urbanització, per la qual cosa i de conformitat amb el citat
article, no es considera preceptiva la reserva de sòl corresponent al 10% de l’edificabilitat
residencial prevista per a habitatges sotmesos a algun règim de protecció oficial ja què no es
preveu l’augment de sòl residencial al sector.
3.2.3.- Mecanismes per obtenir sòl per construir-hi habitatges protegits

Ateses les consideracions de l’informe del Departament d’habitatge que indica:
“L’Ajuntament de Palma té en propietat varis solars, on es podrien construir habitatges de
protecció oficial o altres règims de protecció pública, obtinguts en virtut de les cessions amb destí
a aprofitament urbanístic que comporten les actuacions de transformació urbanística, integrants
dels patrimonis públics de sòl segons estableix els articles 103 i 104 de la LUIB. Segons la
qualificació urbanística s’ha calculat que es podrien construir unes 190 habitatges en total.
A aquestes dades es pot ampliar amb la següent informació: l’Ajuntament de Palma a cedit
gratuïtament a l’IBAVI, cinc solars municipals per poder construir habitatge de protecció oficial (
acord JG de 30/05/2018). S’han sol·licitat recentment llicència d’obres de dos edificis, un de 5
habitatges al centre històric i altra promoció de 8 habitatges al barri de l’Amanecer. Resta
presentar les altres tres sol·licituds d’habitatges de protecció oficial.
Les dades de sòl on es poden construir HPO previstos en el planejament urbanístic són les reserves
estratègiques: sector SUNP/76-01 Son Bordoy i Son Güells així com l’àrea de règim especial
ARE/45-01 Son Busquets on ascendeix a un total de 1.427 habitatges de protecció pública.
L’estimació de reserva de sòl per habitatges sotmesos a algun règim de protecció ( exclòs àmbit
PRI) del Pla General vigent corresponents a unitat d’execució en sòl urbà sense projecte de
compensació aprovat ascendeix a:
- Aplicant la LOUS : reserva del 10-30 % un total de 2.606 habitatges protegits ( reserva +
cessió 15%)
- Aplicant la LUIB: reserva 30% un total de 3.433 habitatges protegits (reserva + cessió
15%)
Així mateix, s’ha presentat sol·licitud de conveni urbanístic amb l’objecte d’una modificació
puntual de PGOU en el SUNP/ 83-01, Es Pil.larí, on si es modifica una illeta qualificada com
equipament assistencial a residencial plurifamiliar es podrien construir 53 HPO. Aquesta proposta
ha estat informada per aquest departament on s’ha fet palès de la conveniència i oportunitat pel
servei d’interès general.”
Queda palesa la inexistència de solars municipals a l’àmbit que es puguin destinar a habitatge
protegit, tot i això cal estudiar la possibilitat d’implantació d’habitatge dotacional integrat a
equipament públic.
3.2.4.- Anàlisi de les necessitats d’equipaments comunitaris d’acord amb les previsions de nous
habitatges i de l’adequació de l’emplaçament i dels usos previstos per a quests equipaments

- Respecte a les necessitats d’equipaments comunitaris, és important remarcar que es tracta d’un
sector de sòl urbà consolidat per l’edificació, on tenint en compte les previsions del PGOU només
resta per ser edificat l’equipament EQ0a/SC-P, respecte el qual i la previsió de les necessitats
d’habitatge dotacional públic, amb indicació dels col·lectius als quals s’adreça, l’informe del
Departament d’habitatge indica:
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“Es defineix a l’article 4 de la llei 5/2018, de 19 de juny, d’habitatge de les Illes Balears com
habitatge dotacional: és l’habitatge destinada a resoldre la necessitat d’allotjament, tant
transitori com de col·lectius especialment vulnerables, mitjançant l’abonament d’una renta o
cànon. Els habitatges dotacionals es poden situar en sòls o edificacions, o parts d’aquestes,
destinades a equipaments o dotacions de titularitat pública.
En aquest sentit, s'entendrà que estan en situació d'especial vulnerabilitat en matèria
d'habitatge les famílies o unitats de convivència que tinguin problemes per accedir o mantenir un
dret d'ús, per qualsevol títol admès legalment, a un habitatge habitual digne i, addicionalment,
verifiquin les següents condicions:
a) No posseir cap membre de la unitat familiar o de convivència la titularitat d'algun dret que
permeti disposar l'ús d'un habitatge estable i en condicions d'habitabilitat.
b) Estar empadronat en les Illes Balears durant el termini mínim que es fixi
reglamentàriament.
c) Que la unitat familiar o de convivència no disposi dels recursos necessaris per accedir a un
habitatge a preu de mercat, tenint en compte els seus ingressos efectius, el nombre de
membres de la unitat i la situació del mercat de l'habitatge en el seu àmbit.
d) Que la unitat familiar o de convivència hagi sol·licitat i obtingut un informe dels serveis
socials competents on s'acrediti aquesta especial vulnerabilitat en matèria d'habitatge.

Les dones víctimes de violència masclista que disposin de l'ús d'un habitatge, però que compleixin
amb la resta dels requisits establerts a l'apartat anterior, es consideraran també en situació
d'especial vulnerabilitat en matèria d'habitatge si hi ha hagut convivència prèvia amb el
presumpte agressor, encara que no hi hagi hagut relació de parella.
Reglamentàriament es concretaran els requisits per acreditar aquesta situació d'especial
vulnerabilitat en matèria d'habitatge, tenint en compte i prioritzant adequadament altres
situacions socioeconòmiques i familiars que, dins d'aquest grup definit, seran objecte de protecció
preferent, com les següents: persones amb discapacitat declarada, persones amb situació de
dependència o malaltia, haver patit violència de gènere, tenir menor al càrrec, haver estat
desnonat o estar en procés de desnonament o llançament, jubilats...

A continuació una aproximació a les necessitats residencials de cada un:
- Dona:
Podem parlar de dues situacions d’especial vulnerabilitat. La monomarentalitat i les dones
víctimes de la violència de gènere.
Segons l’estudi realitzat per l’Àrea de Benestar i Drets Socials sobre “Detecció de situacions de
pobresa i/o exclusió social de la població de Palma” al municipi resideixen 4.800 famílies
monomarentals que representen un 86% del total de les famílies amb un únic progenitor.
Les dones d’aquestes llars veuen centralitzada tota la tasca productiva i reproductiva en si
mateixes i es fan càrrec de l’economia domèstica soles tenint en compte que perceben uns
ingressos substancialment desfavorables en relació als homes.
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Les dones víctimes de violència de gènere es consideren col·lectiu vulnerable encara que disposin
de l’ús de l’habitatge si hi ha hagut convivència encara que no hi hagi hagut relació de parella pel
risc que suposa que l’agressor conegui el domicili o si existeix una situació de dependència
econòmica.
Segons les dades proporcionades per el Servei d’Acollida Municipal de Víctimes de Violència de
Gènere a l’any 2018 han atès un total de 64 dones i els seus fills. Actualment la ocupació és de 12
dones i 4 menors. Cal comptar també amb 4 dones i 2 menors als pisos tutelats que gestionen.

- Gent gran
Hem presenciat l’augment de la població major, que representa a les Illes un 15,3% del total sent
majoritàriament dones amb una esperança de vida més elevada.
Segons les dades avançades de l’Anuari de l’Envelliment de Balears 2018, un 21% de les persones
grans, que sumen un total de 36.000 persones no arriben a final de mes i el 13%, al voltant d’unes
22.400 persones estan en risc de pobresa o exclusió.
Substancial reducció dels ingressos: Actualment la mitjana d’import segons el Ministeri de Treball i
Seguretat Social a Gener de 2018 de les pensions per jubilació és de 988,43€ i la de viudedat és de
591,79€. Aquestes dades pren valor quan en els darrers anys hem percebut que una gran part de
les famílies tenen com a principal mantenidor de la família una persona major per tal de contenir
la pobresa en els anys de recessió econòmica.
Vulnerabilitat física: presenten dificultats per afrontar les activitats bàsiques de la vida diària
(dependència o discapacitat).
Vulnerabilitat social: Augmenta la solitud i la proporció de llars unipersonals. Si bé solen posseir
habitatges en propietat no s’adapten a les necessitats de mobilitat, ni les condicions necessàries.
Per això s’articulen també les ajudes a la rehabilitació. Aquells que tinguin lloguer enfronten la
nova pujada del preu de mercat i major desprotecció dels arrendataris. Tenen menys accés a la
participació comunitària degut a les característiques dels habitatges. Les necessitats que han de
cobrir aquests habitatges responen a les d’accessibilitat i d’accés a la comunitat, ubicats en
territori de diversitat de col·lectius per tal de fomentar la relació intergeneracional.
Vulnerabilitat residencial: Es tracta d’un dels col·lectius amb menys possibilitats de mantenir un
espai propi per la tendència a institucionalitzar degudes a les condicions generades de la
vulnerabilitat física i social. Col·locant a la població major en la passivitat en la seva autonomia es
priva la necessitat de la cura i d’inclusió dels majors de Balears. Les alternatives d’allotjament com
les residències presenten un any de llista d’espera així com s’explica als avanços de l’Anuari de
l’Envelliment de Balears 2018.

- Joves :
El nombre registrat de joves aturats a Palma al novembre de l’any 2018 en les edats compreses
entre els 16 anys i els 34 anys és de 7.567 persones (IBESTAT).
Segons l’Observatori de l’Emancipació del Consell de la Joventut d’Espanya (2017) els joves de
Balears dediquen una gran proporció del seu salari a assumir els preus del lloguer i sols un 22,5%
ha aconseguit emancipar-se abans dels 30.
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- Discapacitat
Existeix una gran dificultat per integrar a aquest col·lectiu en una independència residencial
efectiva ja que presenten adaptacions concretes d’accessibilitat i de supervisió en alguns casos i el
parc municipal en general encara dista de tenir una adaptació real per a les persones amb
diversitat funcional.

- Immigració, refugiats
Segons les estadístiques de l’IBESTAT hi ha 90.531 persones nouvingudes al municipi de Palma. Els
darrers anys hem viscut la frenada de l’arribada dels estrangers i la tendència es fa revertir quan
la població comença a emigrar de nou.
Actualment la població nouvinguda es troba en una situació d’etapa d’arribada permanent, ja que
no es poden consolidar o integrar com a ciutadans de dret. S’eternitza la precarització del treball i
es dificulta l’accés a l’habitatge desplaçant al col·lectiu a mesures temporals com albergs, centres
d’acollida...o si són afortunats a les xarxes relacionals. Quan aconsegueixen accedir a un
habitatge, generalment de lloguer presenta pitjors condicions d’habitabilitat o comparteixen
espais..
Les projeccions que maneja l’INE per al període de 2016-2065, indiquen cert manteniment del flux
migratori i una emigració per grups d’edat donant resultats constants en aquests anys segons les
dades de l’Estadística de migracions. Es preveu que el 2020 pels intercanvis 115.000 persones més
a Espanya que en els propers 50 anys suposarien 3,1, milions de persones. Cal tenir en compte
aquesta dada de cara al parc d’habitatge i als recursos existents per a població nouvinguda.
Com a orientació sols comptant amb un dels centres de Creu Roja per a refugiats fins juny de 2018
han tingut acollides a 100 persones en asil polític durant 6 mesos. A més manifesten des del
programa que persones sol·licitants de Protecció Internacional també han expressat aquesta
necessitat.

- Minories ètniques
Pertànyer a una minoria ètnica és un factor afegit en quan a l’exclusió residencial. Per exemple en
el cas de la població gitana, en tenir una organització comunitària diferent, és una de les
situacions més complexes a abordar.

- Persones sense llar
A més d’aquests sectors que s’han descrit, s’ha de tenir en compte les xifres de les persones sense
llar al municipi de Palma aportades per l’estudi de l’IMAS (Institut Mallorquí d’Afers Socials)
“Recompte de persones sense sostre de Mallorca, 2017”, suposava un total de 188 persones al
carrer respecte a les 131 del recompte de 2015.
Tot i que s’ha parlat de col·lectius específics existeixen diferents models específics que es troben
amb més dificultats com és el cas de les famílies monoparentals i les famílies nombroses. Tot i que
existeixen altres serveis municipals d’acollida com el SAM família o adults són insuficients deguts a
la gravetat de la situació amb l’habitatge.
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S’ha de garantir el dret de l’habitatge digne i adequada per les unitat familiars o de convivència
que es trobin en situació d’especial vulnerabilitat. Aquesta satisfacció d’aquest dret per les
administracions públiques es podran verificar mitjançant la posada a disposició en règim
d’arrendament d’un habitatge en règim d’arrendament d’un HPO o en el seu cas, dotacional, de
titularitat pública, o qualsevol altre habitatge que disposi l’administració a través del
programes de cessió que contempla la llei d’habitatge, a canvi d’una renta o cànon
corresponent.
Per assegurar el compliment de qualsevol precepte de la normativa d'habitatge, els ajuntaments
que disposin d'habitatges protegits, allotjaments dotacions o sòl residencial o
equipament dotacional qualificat amb possibilitat de construir allotjaments dotacionals,
col·laboraran amb la conselleria competent del Govern a fi de posar a la seva disposició aquests
elements quan se sol·liciti el compliment d'aquest dret a l'habitatge per part de persones
empadronades en el corresponent terme municipal o territori insular, i hagin estat objecte
d'informe pels seus serveis socials.
En el cas que, per problemes de disponibilitat efectiva d'habitatge, el Govern no pugui
proporcionar un habitatge, aquest dret podrà satisfer-se amb caràcter subsidiari mitjançant
l'establiment d'un sistema de prestacions econòmiques complementàries a altres ajudes a les
quals ja puguin tenir dret les unitats familiars o de convivència en situació d'especial vulnerabilitat
en matèria d'habitatge, d'acord amb la normativa aplicable.”

Dades proporcionades per la Oficina de Desnonament:

- Amb independència de la valoració de les necessitats d’equipaments comunitaris efectuada pel
Patronat Municipal de l’Habitatge, en la memòria del PGOU vigent s’analitza la necessitat de
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sistemes locals i la importància de la seva localització. Defineix els sistemes locals com aquells que
requereixen una fàcil i ràpida accessibilitat des dels habitatges per la seva freqüència d’ús. Es
podria estimar que el temps emprat en accedir als mateixos estaria al voltant dels 10 minuts, amb
distàncies relativament petites.
S’estableixen uns estàndards orientatius per als equipaments locals per a cada sector.
El barri de Santa Catalina (25) està inclòs en el sector C, el qual avarca els barris del 19 al 26. La
superfície de sòl destinada a sistemes locals d’equipaments en sòl urbà és la següent:

El PGOU realitza un estudi basat en la població de dret existent en les diverses zones. En
l’actualitat, el nombre d’habitants ha augmentat considerablement. També realitza el càlcul de la
capacitat de població en el terme municipal que determina en 508.202 habitants, tenint en
compte la capacitat existent i la capacitat real possible en sòl vacant urbà i urbanitzable.
Atès que la memòria del PGOU no inclou un estudi de la capacitat de població per sectors, podria
estimar-se aquesta en el següent quadre en funció del percentatge que suposa la població de
cada sector respecte al total de població:
SECTOR
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
TOTAL

PADRÓ ACTUAL
(ANY 2018)
26.154
20.475
36.702
27.034
40.595
55.292
46.163
39.217
63.078
26.723
21.057
22.672
15.570
40
440.772

%
5,93%
4,65%
8,33%
6,13%
9,21%
12,54%
10,47%
8,90%
14,31%
6,06%
4,78%
5,14%
3,53%
0,01%
100,00%

CAPACITAT DE
POBLACIÓ
30.155
23.607
42.317
31.170
46.805
63.751
53.225
45.216
72.728
30.811
24.278
26.140
17.952
46
508.202

S’estudien els estàndards del PGOU vigent en el sector C, incloent els equipaments dels sectors de
sòl urbanitzable i les modificacions puntuals de PGOU en el sector. L’estàndard dels usos
assistencial, sanitari i sociocultural són superiors als estàndards teòrics del PGOU vigent. I
l’estàndard dels usos administratiu, esportiu, docent, recreatiu i religiós són inferiors als
estàndards teòrics del PGU vigent.
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ÚS

ADMINISTRATIU
ASSISTENCIAL
COMERCIAL
ESPORTIU
DOCENT

ESTÀNDAR
TEÒRIC PGOU
(hab/m2)

CAPACITAT DE
POBLACIÓ

SUP. SISTEMA
LOCAL

ESTÀNDAR

1,2
4,2

42.317
42.317
42.317
42.317
42.317

100
12.266
2.218
25.405
128.151

0,002
0,29
0,05
0,60
3,03

0,04
0,2
0,14
0,2

42.317
42.317
42.317
42.317

788
6.825
14.956
10.093

0,02
0,16
0,35
0,24

0,05
0,16

PGOU (existent + proposat)
SUP Sa Teulera

RECREATIU
RELIGIOS
SANITARI
SOCIOCULTURAL

118.693
9.458

Estudi dels Estàndards d’equipament comunitari en el barri de Santa Catalina.
Segons les dades de la memòria justificativa, el PGOU vigent preveu en el barri de Santa Catalina
3.616 habitatges, equivalents a 9.040 habitants.
Es comprova que l’estàndard dels usos comercial i religiós són superiors als estàndards teòrics del
PGOU vigent. I l’estàndard dels usos administratiu, assistencial, esportiu, docent, recreatiu,
sanitari i sociocultural són inferiors als estàndards teòrics del PGOU vigent.
ÚS

ADMINISTRATIU
ASSISTENCIAL
COMERCIAL
ESPORTIU
DOCENT
RECREATIU
RELIGIOS
SANITARI
SOCIOCULTURAL

ESTÀNDAR
TEÒRIC PGOU
(hab/m2)

0,05
0,16
1,2
4,2
0,04
0,2
0,14
0,2

CAPACITAT DE
POBLACIÓ

9.040
9.040
9.040
9.040
9.040
9.040
9.040
9.040
9.040

SUP. SISTEMA
LOCAL

1.071
2.218
1.758
7.000
3.430
495
1.071

ESTÀNDAR

0,000
0,12
0,25
0,19
0,77
0,00
0,38
0,05
0,12

3.2.5. Conclusions.

S’adjunten les conclusions que s’inclouen a l’informe del Departament d’Habitatge respecte a les
necessitats d’habitatge de protecció oficial i habitatge dotacional:
•

•

•

És evident, que amb les dades que maneja el departament d’habitatge a través del
Patronat de l’Habitatge i l’oficina antidesnonaments es pot afirmar que hi ha moltes
persones en situació d’especial vulnerabilitat en matèria d’habitatge i que existeix
necessitats d’habitatges dotacionals públics.”
Es pot informar que des de l’àrea de model de ciutat, urbanisme i habitatge digne s’ha
expropiat un solar qualificat com equipament assistencial al carrer Robert Graves, 18, al
barri del Terreno on es pretén construir per part de l’Ajuntament un equipament
assistencial on hi haurà un centre de dia i allotjaments per gent gran atès la gran
demanda al barri, tot això ha estat possible dins l’estratègia de desenvolupament urbana
sostenible integral del Pla Litoral de Ponent EDUSI PLP.
Un solar amb qualificació dotacional amb possibilitats al barri de Santa Catalina seria al
carrer Llibertat cantonada amb el carrer Monterrey, que va ser expropiat i es troba sense
edificar l’equipament sociocultural i que seria molt interessant per construir habitatge
dotacionals

Ateses les conclusions que figuren a l’informe del Departament d’habitatge, el PEPAA de Santa
Catalina proposarà el canvi d’assignació d’ús Sociocultural de l’equipament EQ0a/SC/P 25-06-P,
per EQ0a/SC-AS/P 25-06-P, introduint l’ús assistencial dins l’equipament proposat compartint ús
amb el Sociocultural.
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3.3. IMPACTE DE L’ORDENACIÓ URBANÍSTICA PROPOSADA EN FUNCIÓ DEL GÈNERE AIXÍ COM
COL·LECTIUS SOCIALS QUE REQUEREIXEN ATENCIÓ ESPECÍFICA
Assimilant el concepte d’urbanisme de gènere al de l’ urbanisme inclusiu, es podria entendre com
aquell que té en compte les necessitats que faciliten la vida quotidiana per a les persones
encarregades de les tasques reproductives, de cura d’altres persones i per a sectors de la població
més vulnerables com poden ser les persones grans, persones amb mobilitat reduïda, persones
dependents, els infants, persones amb escassos recursos econòmics, persones de diferents
ètnies, etc... Atès que no hi ha normativa al respecte i que és un concepte que s’implanta de ben
nou, s’han consultats els següents documents per poder elaborar aquest apartat de la memòria
social:
a) “Vulnerabilitat dels barris de Palma”. Març 2013. Àrea de Benestar Social, Immigració i
Participació ciutadana. Ajuntament de Palma.
b) “Urbanismo con perspectiva de género”. Unidad de igualdad y género de la Junta de
Andalucia.
c) “Urbanismo inclusivo. Las calles tienen género”. Departamento de vivienda, obras públicas y
transportes del Gobierno Vasco.
d) “Urbanisme i gènere. Una visió necessària per a tothom”. Diputació de Barcelona
e) “Espais per a la vida quotidiana”. Adriana Ciocoletto. Col·lectiu Punt 6.
3.3.1.- Diagnosi de la població de Santa Catalina

S’elabora aquest apartat amb les dades facilitades per l’IBESTAT, i la Regidoria de Benestar i Drets
Socials en les “Dades per a un diagnòstic del barris de Palma. Santa Catalina” (Any 2012), el qual
s’adjunta com annex 1 i del qual es transcriu el següent extracte:
L’actual barri de Santa Catalina és un dels més antics del municipi de Palma. Poc després de la
conquesta catalana de 1229 s’hi va construir una ermita i a principis del s. XIV, un hospici per a orfes.
El bessó del barri es crearà llavors, quan al voltant de l’Hospital de Santa Catalina (fundat l’any 1346)
va créixer un petit nucli de corders. Neix així el primer raval de Palma. La població es dedicava
principalment a tasques de la mar: pescadors, mestres d’aixa, corders i constructors de veles. En el s.
XVIII una ordenança militar va prohibir la construcció d’edificis a menys de 1.250 metres de la
murada. En aquests moments ja hi havia onze molins fariners on avui es troben la Feixina i el carrer
de la Indústria. A mitjans. XIX la població de Palma es va incrementar força. Als afores d’una ciutat
que no es podia expandir a causa de les murades, la diversificació de la indústria va provocar un
important creixement del barri durant la segona meitat del s. XIX, fins a arribar als 6.000 habitants. A
principis del s. XX, enderrocades les murades, el barri va quedar unit a Palma. Va continuar la seva
expansió poblacional i s’hi iniciaren importants obres d’infraestructures, com el proveïment d’aigua
potable, el clavegueram i l’electricitat. En aquest moments s’urbanitzà el Camp d’en Serralta, que en
un primer moment només estava unit amb l’entramat urbà mitjançant Santa Catalina. Un punt
important del Pla Alomar, aprovat el 1940, era facilitar l’entrada a Palma des de la zona o raval de
Santa Catalina i l’antic Hort d’en Moranta, no urbanitzat. Per a això es va crear la via de Jaume III i es
va construir el passeig de Mallorca. Amb l’arribada del turisme en els anys 60 la ciutat es va anar
expandint. Es crearen alguns polígons, on es traslladà bona part de l’activitat industrial, i aquesta
conjuntura convertí Santa Catalina en una zona residencial. Avui el barri compta amb una important
oferta de restauració, que, juntament amb la seva fisonomia, el converteixen en un lloc molt visitat
pels palmesans. De fet, està inclòs en el Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric,
artístic, arquitectònic i paisatgístic de Palma. En termes demogràfics, és un dels 15 barris amb major
volum i densitat de població de Palma, amb 9.026 persones empadronades a 1-1-2012, 273,4 per
hectàrea. Des de l’any 2004 ha experimentat un creixement més pausat que el del conjunt del
municipi: 3,9% vs. 10,9% de Palma. De cada 100 persones empadronades, 27 han nascut a fora
d’Espanya, 17 de les quals a països extracomunitaris.

Aquest extracte diagnosi contrasta amb les dades de l’ Institut d’Estadística de les illes Balears
que mostra un decreixement al barri des de l’any 2010 més aviat que un creixement pausat com
exposa el paràgraf transcrit. La població empadronada a 01/01/2017 en el barri de Santa Catalina
és de 8.377 habitants, el que suposa un decreixement respecte 2012 segons les dades del
IBESTAT:
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Población residente en Palma por zona estadística, sexo y gran grupo de edad.
Población > Padrón (cifras oficiales de población)
Unidad de medida: Número de personas
Periodo de referencia: 01/01/2011 - 01/01/2017
Última actualitzación: 20130218 12:11
25. Santa Catalina

Habitantes
Total edad

01/01/2011

8780

01/01/2012

8771

01/01/2013

8453

01/01/2014

8431

01/01/2015

8431

01/01/2016

8386

02/01/2017

8377

Aquestes dades contrasten amb les del padró municipal que igualment reflexen a la zona una
estabilitat poblacional a la darrera dècada amb una lleugera disminució en el còmput global.
25. Santa Catalina

Habitantes

01/01/2010

9208

01/01/2011

9084

01/01/2012

9026

01/01/2013

9003

01/01/2014

9034

01/01/2015

9108

01/01/2016

9078

02/01/2017

9049

Aquesta disminució en el nombre total d’habitants empadronats al sector coincideix amb la
recent intensitat d’adquisició de béns immobles a la zona per part de residents a l’estranger
segons es pot apreciar als següents esquemes. Els punts grocs representen habitatges transmesos
o adquirits per ciutadans amb nacionalitat estrangera:
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Adquirents

Transmissors

Respecte l’envelliment de la població. Santa Catalina presenta dades lleugerament diferenciades
a la resta del municipi, amb un percentatge de població major de 65 anys del 19,29% mentre que
a la resta de Palma és d’un 15,60%.

<16 anys

<16 anys

16-65 anys

>65 anys

16-65 anys

>65 anys

3.3.2.- Anàlisi dels paràmetres

Accessibilitat
- La topografia de l’àmbit és bastant plana amb una pendent mitjana del 3%, a la part sud (Sant
Catalina de baix 1%) i més pronunciada a la part nord (Santa Catalina de Dalt 4%). La pendent
augmenta en direcció als molins de carrer Indústria, essent la zona més elevada la del Carrer
Llibertat. L’àmbit de l’ARE compta amb grans desnivells en dos punts concrets, al carrer Tomàs
Vila i a la part sud del carrer Joan Crespí a la seva prolongació cap al carrer Joan Maria Thomàs.
Aquests accessos al barri es realitzen mitjançant escales.

Accés a c/ Quetglas des de Tomàs Vila. (Pistes Can Baró)

Accés a c/ Joan Crespí des de c/Joan Mª Thomàs

- Tot i l’esforç continuat de l’àrea d’Infraestructures d’ampliar les voravies de vianants, aquestes
operacions han tingut efecte contrari, ja què els vehicles estacionats en superfície han acabat
aparcant sobre les voreres reduint el pas efectiu i dificultant l’accessibilitat d’usuaris amb
mobilitat reduïda.
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c/ Murillo.
Mobilitat
- Els vials rodats que delimiten l’àmbit del santa Catalina són de diversos tipus:
o
Vials rodats: tots els carrers en general de l’ARE
o
Vials per a vianants: vials on no poden accedir cap tipus de vehicles c/Fàbrica,
tram inicial lligat a Via Argentina
- En data 18/06/2014 la Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma acorda aprovar el Pla de
Mobilitat Urbana Sostenible de Palma (PMUS). En línea amb els objectius que assenyala la Llei
d’Economia Sostenible respecte a la mobilitat sostenible i les orientacions i recomanacions que
emanen del marc estratègic recollit en el PMUS, aquest considera objectius essencials que el
sistema de mobilitat permeti una ciutat més competitiva, amable, sostenible, accessible i segura.
El PMUS proposa ampliar la xarxa ciclista existent pels carrers Sant Magí, Carrer Murillo i Carrer
Indústria.

Proposta d’ampliació de la xarxa ciclista. PMUS
- Les edificacions incloses en aquest àmbit són antigues i en gran part no disposen d’aparcament.
En la plaça del Progrés i al Carrer Joan Crespí s’aparquen els vehicles en bateria, mentre que en
carrers més estrets, s’aparquen en cordó, suposant una barrera visual.
El PMUS inclou aquesta zona en les àrees on es recomana incrementar la dotació d’aparcaments
en els nous habitatges atès que els existents són insuficients.
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Existeix un aparcament públic en l’equipament públic al Passeig Mallorca, que dóna servei a Santa
Catalina de Baix. No existint un gran aparcament dins l’ARE de Santa Catalina, per la qual cosa el
PMUS preveu la implantació d’una gran reserva d’estacionament al Plaça Progrés.
- Línees de transport col·lectiu urbà de viatgers:
Per Plaça Progrés: línia 3 Pont d’Inca-Illetes, línia 5 Es Rafal Nou- Son Dureta, línia 44 Nit Bus Son
Bonet Plaça Progrés, la línia 46 Gènova – Sant Agustí.
Per Carrer Caro: línia 20 Sant Agustí-Son Espases.
Per Carrer Indústria: línia 7 Son Vida- Son Gotleu.

Plànol línies EMT
Seguretat
- En les visites efectuades a la zona en horari laboral pel dematí en un dia laborable, s’aprecia
molta activitat al voltant del Mercat de Santa Catalina, i al Centre de Salut de la Plaça Pau Casals,
amb puntes d’intensitat màxima a zona de Santa Catalina de Dalt on es troben concentrats els
centre docents més importants.
De les visites en horari nocturn, es pot establir que l’estructura en retícula del barri no permet
l’existència de zones de risc significatiu pels residents ni pels visitants, ja que la perspectiva i camp
visual sempre és molt obert i no es té sensació de perill a cap indret del barri, llevat de les zones
de les escales que comuniquen amb les pistes de Can Baró, que es consideren poc il·luminades.
De la visita es podria concloure que es tracta d’una zona segura en termes generals. Tot i això, es
fan les següents consideracions respecte a la seguretat:
- Cal millorar la il·luminació a les escales dels costats de les Pistes de Can Baró
- Els caps de setmana en horari de tarda-nit, en punts concrets com carrer Fàbrica, i el tram del
Carrer Sant Magí pròxim a l’avinguda Argentina hi ha una concentració de persones en el carrer
que esperen accedir als establiments recreatius de la zona.
Ús del teixit urbà
El barri de Santa Catalina és un barri predominantment residencial. En les plantes baixes del
carrer de Carrer Fàbrica (Eix Cívic) i carrer Sant Magí es concentren la majoria d’activitats d’aquest
barri, existint una diversitat d’usos. Un gran nombre d’aquestes són usos d’establiment públic i
també usos comercials.
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En l’àmbit delimitat pels carrers Sant Magí, Cotoner, Navegació, Servet i avinguda Argentina es
pot trobar comerç de proximitat, de la mateixa manera que es pot trobar al Carrer Joan Crespí, al
Carrer Fàbrica i al Carrer Caro.
Pel que respecta a l’interior del barri, és un àmbit més tranquil, no es troben gaires activitats en
les plantes baixes. En l’actualitat es pot trobar també alguna activitat d’ús recreatiu.
La concentració d’usos d’establiments públics i recreatius pot provocar molèsties als veïns en
horaris determinats degut al trànsit i concentració de persones en el carrer.
Equipaments
En l’àmbit del PEPAA es mantenen els equipaments existents en el PGOU vigent, dels quals queda
per executar l’equipament Sociocultural del Carrer Monterrey, 5-7
Els equipaments existents en l’àmbit són d’ús docent, religiós, comercial, assistencial (centre de
salut), i esportiu (pistes de Can Baró).
En un segon terme, i degut a les dimensiona de l’àmbit d’estudi, estan els equipaments que es
troben a una distancia pròxima. S’han estudiats els equipaments que es troben a una distància de
500 metres del límit de l’àmbit de Santa Catalina, i els que es troben a una distància de 1 Km,
distàncies que a peu es poden fer en 10-15 minuts.
En un radi de 500 metres des del límit de l’àmbit de Santa Catalina es troben els següents
equipaments:
EQ2b/DP 21-02-E
EQ0C/DO-P 25-10-E
EQ0f/AS-P 23-02-P
EQ0a/AS-P 39-02-P
EQ0a/DO-P 39-01-E
EQEC/SE-P 39-01-E
SGEC/SC-P 01-02-P
EQ0a/AD-P
EQ2R/DO-P 26-02-E
EQ0C/SC-P 26-03-E
EQ0C/SC-P 26-04-E
EQ0C/SC-P 26-05-E
EQ2N/AS-P 26-06-E
EQ2R/AS 26-07-E
EQ0C/SC-P 26-08-E
EQ0C/SC-P 26-09-E
EQ0C/AS 26-10-P

Mallorca Tennis Club
C.P. Jaume I
Centre Joan Crespí
Centre Rehab. Camp d’en Serralta
I.F.P. Politècnic
Policia Nacional
Puig d Sant Pere
Rentador Municipal Es Jonquet
Edifici Herreria – Equipament Escolar
Molí d’en nom de Déu
Molí d’en Garleta
Aljub. Molí d’en Garleta
Habitatges Tutelats c/ Almadrava – Moruna
Centre Assistencial II
Edifici Mar i Terra
Molí d’en Toni Trossos
Can Figuerola

En un radi de 1.000 metres des del límit de l’àmbit de Santa Catalina es troben sistemes locals
d’equipaments docents, socioculturals i esportius i sistemes generals socioculturals, assistencials,
de seguretat i recreatiu, els quals pertanyen als barris confrontants com son el Jonquet, Son
Espanyolet, Camp d’en Serralta i Casc Antic.
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Plànol equipaments segons el PGOU vigent
Espai públic
Formen part de l’espai públic de l’interior del barri de Santa Catalina places de tamany mitjà(Plaça
Pau Casals) i gran tamany (Plaça Progrés) que es comuniquen entre si a traves de la xarxa de vials
amb circulació rodada subordinada a l’ús dels vianants. La topografia del barri no condiciona el
seu accés en cap punt. Són espais de passejada i d’estança, però a Plaça Progrés hi ha una
fragmentació de l’espai públic en 3 petits espais, dos dels quals no són aprofitables ni tenen una
utilitat pública, de fet a un d’ells s’hi ubica una benzinera privada. Aquesta situació es pretén
modificar de manera que s’unifiquin els tres espais lliures i siguin accessibles, d’ús públic i
permetin el correcte gaudi dels ciutadans i ciutadanes de Santa Catalina i de la resta del municipi.
Plaça Progrés. Fragmentació d’Espais lliures públics EL1b 25-02-E, El1b 25-03-E, i El1b 25-04-E
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Imatge de Plaça Progrés amb ús predominant de cotxes.

Els carrers de secundaris de Santa Catalina no compten amb arbrat d’alineació, la qual cosa
minva la qualitat de l’espai públic, presentant a l’actualitat una imatge de barri dominat per
l’ús abusiu del cotxe amb una sobre saturació dels cotxes estacionats en superfície.
El PEPAA pretén reduir aquesta modalitat de carrer, inserint arbrat a les cruïlles del barri de
manera que la vegetació sigui part integrant del barri i no només restringida als espais lliures.
Un altre dels espais lliures associats a l’ARE, és el dels molins de Carrer indústria, el qual serà
objecte de tractament diferenciat degut a la seva inclusió dins el Conjunt Històric dels Molins
Fariners del carrer Indústria.
A l’entorn de 500 m de l’ARE de Santa Catalina, s’hi ubica el parc de Sa Feixina, el qual
representa la major zona arbrada de tot et barri tot i haver quedat fora de la delimitació de
l’Àrea de Règim Especial de Santa Catalina.
Esquema espais lliures públics en un radi de 500 m i de 1.000 m

Plànol espais lliures públics segons el PGOU vigent

- 166 -

MANUEL GARCIA RAMIS 17-04-2019 PBX2013-0004-PLA_ESPECIAL_SANTA_CATALINA

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ ARQUITECTÒNICA I AMBIENTAL DE SANTA CATALINA, I DEL CONJUNT HISTÒRIC DELS MOLINS DE CARRER INDÚSTRIA

3.3.3.- Mesures per a la igualtat d’oportunitats

Des del punt de vista de l’ urbanisme inclusiu i atès que no hi ha una regulació normativa al
respecte, es fan les següents recomanacions:
o

Respecte al disseny dels equipaments comunitaris:
Plantes baixes permeables visualment
Implantació d’aparcaments per bicicletes, d’acord amb l’establert en el PMUS

o

Respecte al disseny de l’espai lliure:
Dotar l'espai públic de l'equipament bàsic (bancs, fanals, elements esportius, ...)
adequat a les necessitats i pràctiques de les persones usuàries, en funció de la
seva pluralitat: edat, gènere, handicaps, ...
Incloure pluralitat d’usos d’acord a l’edat i condicions de les persones que les
faran servir: àrea de jocs per infants, bancs amb ombra, espai d’esbarjo que
incloguin rutines físiques per a la gent gran, etc..
Senyalitzacions sonores, tàctils i visuals per permetre l’autonomia de persones
amb mobilitats diferents.
Millora de les voreres estretes i suprimir obstacles que no permetin el pas de
cadiretes i cadires de rodes.
Evitar barreres visuals en el disseny de l’espai públic: contenidors, murs, etc.., així
com poca il·luminació
Estudiar la implantació de banys públics
Estudiar la vegetació apropiada per aconseguir sol a l’hivern i ombra a l’estiu
Promoure processos participatius en el disseny de l’espai públic

o

Respecte a la seguretat:
Estudiar l'enllumenat de cada espai en funció de l’ús, de l’entorn, franges horàries
d'utilització, la tipologia d'espai, el compliment de la normativa i l'absència de
racons. L’espai intermedi entre els edificis i l’espai públic hauria de tenir bona
visibilitat i estar ben il·luminat. Per exemple, els passatges.
Eliminar els culs de sac, racons i barreres arquitectòniques, plantejar punts de
sortida en tots els recorreguts, crear xarxes de circuits i potenciar i crear nous
fluxos de circulació de la gent.
Ordenar els elements que formen part de l’espai públic (il·luminació, mobiliari
urbà, senyalització, contenidors de residus, vegetació, jocs, parades de transport
públic, etc.) i que els diferents materials que els conformen en facilitin els
desplaçaments i l'orientació de les persones, tant en el propi espai, com en el seu
entorn immediat.
Plantes baixes permeables, amb activitats públiques o semipúbliques (comerços,
equipaments)

o

Respecte a l’accessibilitat:
Senyalitzar canvis de nivells en escales i rampes. Senyalitzar el camí alternatiu
sense barreres en els carrers amb escales.
Acompanyar els recorreguts amb desnivells, escales i rampes amb baranes
continues, especialment els trams inicial i final.
Informar dels canvis de nivell en la via pública
Evitar la col·locació d'obstacles a la via pública (rètols, expositors, etc.), que
dificultin el pas i la visibilitat
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Prioritzar la utilització de rampes per a salvar desnivells. Si no hi ha espai,
prioritzar la utilització de plataformes elevadores (muntacàrregues vertical) i no
les plataformes salva-escales que només les poden utilitzar usuaris de cadira de
rodes.
Evitar els enlluernaments en l'enllumenat públic.
o

Respecte a la mobilitat:
Prioritzar els vianants respecte els vehicles motoritzats
Tenir en compte les diverses mobilitats possibles: a peu, en bicicleta, en
transports públics, en vehicle privat, etc...)
Evitar la situació de contenidors o obstacles visuals just abans d'un pas de
vianants o encreuament que evita una bona visibilitat dels vehicles.

3.3.4.- Previsió de la incidència de l’ordenació proposada

- Aquest és un Pla Especial de Protecció d’un barri urbà consolidat, Santa Catalina, on és
prioritària la conservació de les edificacions existents amb tipologia segons el Pla Original, com a
elements que configuren l’espai urbà protegit. La proposta del PEPPA Santa Catalina té com a
objectius:
o

Respectar al màxim les tipologies existents al barri, tant des del punt de vista de
l’edificació existent i les seves diferents tipologies, com de la trama urbana basada en el
primer planejament extramurs de la ciutat de Palma i la millora del l’entorn d’es d’un
punt de vista de paisatge urbà de la zona.

o

Proposar un tractament unitari al barri de Santa Catalina tant a la Part Nord (Sta. Catalina
de Dalt) com a la part sud (Sta. Catalina de Baix).

o

Millorar els espais lliures existents, pricipalment a Plaça Progrés

o

Simplificar la normativa actual a la zona regulada pel PEPAA de Santa Catalina, donant-li
unes proteccions semblants a les del PGOU (zona eixample), amb les singularitats
específiques de l’àrea.

- Pel que respecta a la regulació d’usos, s’entén que Santa Catalina pertany a la zona d’Eixample
de Palma i és coherent amb la regulació d’usos que proposen les Normes Urbanístiques del
PGOU, permetent ús comercial a Plantes Baixes, però tenint en compte les regulacions
específiques als eixos cívics.
Es preservarà l’ús comercial a Planta Baixa a Eixos cívics i carrers predominantment de vianants.
En tenir el tractament unitari de plataforma única, tot l’àmbit millorarà ostensiblement tant des
d’una perspectiva de gènere com de la seguretat ciutadana.

-

Estàndards dotacionals

Segons l’article 23 de la LUIB, en el cas de sòl urbà, preveu, si hi ha un increment de
l’aprofitament determinada pel planejament vigent, un increment dels espais destinats a ús
dotacional.
A l’àmbit del Pla Especial de Protecció Arquitectònica i Ambiental hi ha una disminució de
l’edificabilitat, de la densitat d’us residencial, i de l’aprofitament per la qual cosa no seria
necessari l’increment d’espais destinats a ús dotacional.
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Tot i així s’ha presentat al punt 3.2.4 de la present memòria el quadre resum que es reprodueix a
continuació on es realitza un estudi dels estàndards urbanístics d’equipament previstos en la
proposta del PEPAA de Santa Catalina
ÚS

ADMINISTRATIU
ASSISTENCIAL
COMERCIAL
ESPORTIU
DOCENT
RECREATIU
RELIGIOS
SANITARI
SOCIOCULTURAL

ESTÀNDAR
TEÒRIC PGOU
(hab/m2)

0,05
0,16
1,2
4,2
0,04
0,2
0,14
0,2

CAPACITAT DE
POBLACIÓ

9.040
9.040
9.040
9.040
9.040
9.040
9.040
9.040
9.040

SUP. SISTEMA
LOCAL

ESTÀNDAR

1.071
2.218
1.758
7.000
3.430
495
1.071

0,000
0,12
0,25
0,19
0,77
0,00
0,38
0,05
0,12

Per a les noves ordenacions i projectes que incideixin en el disseny urbà es tindran en
compte les mesures per a la igualtat d’oportunitats establertes en l’apartat 3 anterior, que en
concret per al barri de Santa Catalina són:

o

Introduir la plataforma única com a tractament unitari de l’espai públic, més proper al
vianant i reduint l’impacte negatiu del trànsit i vehicles estacionats en superfície al barri.

o

Introduir vegetació a les cruïlles per millorar el paisatge urbà i generant ombres a l’estiu.

o

Evitar, mitjançant el disseny, la creació de racons poc il·luminats de l’espai lliure públic
El1a 25-02-P, i la millora de la il·luminació a les escales que comuniquen el Carrer
Quetglas amb les pistes de Can Baró.

o

En els espais lliures públics previstos al carrer Llibertat i la remodelació dels existents
s’hauran de tenir en compte les necessitats de les diferents persones usuàries, establint
una diferenciació d’usos: espais d’ombra per al descans (bancs o espais per seure), espai
de jocs infantils, espais de trobada, etc...

o

Respecte a la redacció del Projecte de remodelació de Plaça Progrés, s’haurà de preveure
un procés de participació ciutadana previ que analitzi el seu disseny de la proposta que
integri actuacions des d’una perspectiva de gènere integradora.

Palma, 8 d’abril de 2019
L’arquitecte municipal

Assabentat i conforme
El cap de Servei

Manel Garcia Ramis

Faustino García Marín
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3.4. – ANNEX. Dades per a un diagnòstic dels barris de Palma. Santa Catalina (any 2012)
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IV ESTUDI ECONÒMIC DEL PLANEJAMENT
Atesa la regulació del punt 6 de l’article 45 Plans Especials de la la Llei 12/2017, de 29 de
desembre, d’urbanisme de les illes Balears, quan un Pla Especial delimiti i ordeni actuacions
urbanístiques haurà d’incorporar:
a)

Una memòria de viabilitat econòmica que analitzi la rendibilitat de l’actuació, així com
un informe de sostenibilitat econòmica, en què s’ha de ponderar en particular l’impacte
de l’actuació en les hisendes públiques afectades, formulats ambdós en els termes
establerts per aquesta llei i, en concret, l’article 47 i la legislació estatal de sòl per a la
implantació i el manteniment de les infraestructures necessàries o la posada en
funcionament i la prestació dels serveis resultants, així com la suficiència i l’adequació del
sòl destinat a usos productius.

b) Un avanç de l’equidistribució.
c)

El pla de reallotjament i de retorn en els termes prevists a la llei estatal esmentada, si
s’escau

4.1. – INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
L’article 41 de la LUIB disposa que els plans d’ordenació detallada hauran d’incorporar l’informe
de sostenibilitat econòmica per a aquelles actuacions en què es generen cessions de sòl a
l’administració per a infraestructures o dotacions públiques.
Com s’ha exposat anteriorment a la memòria justifictiva i descriptiva, l’objecte d’aquesta
modificació es limita a definir els nivells de protecció ambiental i arquitectònica del ARE de Santa
Catalina.
Totes les actuacions urbanístiques que es proposen no precisen de cap cessió de sòl a favor de
l’administració, per la qual cosa no resultaria d’aplicació la obligatorietat de redacció d’informe
de sostenibilitat econòmica.
4.2. – MEMÒRIA DE VIABILITAT ECONÒMICA
Com s’ha exposat al punt anterior, el present Pla Especial té com a objectiu la definició dels nivells
de protecció ambiental i arquitectònica al barri de Santa Catalina, i no precisa de l’obtenció de sòl
per a realitzar actuacions de transformació ateses les situacions previstes a l’article 23 de la LUIB.
Respecte l’avanç d’equidistribució i el pla de reallotjament i de retorn, es considera que en
tractar-se d’un Pla Especial que no preveu la delimitació d’Unitats d’Actuació, no serien exigibles
en aquest cas concret.
En conclusió, l’ordenació proposada al PEPAA de Sta Catalina no suposa augment de
l’aprofitament a l’àmbit, ni és objecte de canvi d’ús global del sector; tractant-se d’un Pla de
Protecció Ambiental que no preveu cap actuació de dotació, ni de renovació urbana amb
necessitat d’obtenció de sòl. En qualsevol cas, l’execució de les obres d’aparcaments soterrats
sota els espais lliures que proposa el Pla Especial, atesa la informació proporcionada per l’SMAP
serien assumides pels concessionaris de l’explotació sense repercusió significativa a les arques
municipals.
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V. ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA
ÍNDEX
5.1. Normativa d’aplicació.
5.2. Anàlisi de la mobilitat del barri de Santa Catalina.
5.2.1 Situació actual de la mobilitat del barri de santa Catalina i conectivitat.
Seccions dels vials.
5.2.2 Mobilitat vehicle privat. Intensitats de trànsit existents i aparcaments.
5.2.3 Transport públic col·lectiu.
5.2.4 Mobilitat no motoritzada, ciclista i de vianants.
5.2.3 Conclusió. Principals problemes detectats a la zona.
5.3. Previsions municipals al barri. Pla General de Palma, Pla d’accessibilitat i PMUS.
5.3.1 Previsions PGOU.
5.3.2. Previsions Plan d’accesibilitat municipal.
5.3.3 Previsions PMUS
5.4. Modificació propsta y influjo en la movilidad que supone.
5.4.1 Descripción de la propuesta de aprobación del PERI.
5.4.2 Estudio de movilidad de la modificación puntual.
5.5. Mesures proposades a l’àmbit motivades per la mobilitat.
5.5.1 Dimensionament de vials: seccions i interseccions.
5.5.2 Aparcaments annexos i exents a calçada.
5.5.3 Transport públic.
5.6. Mesures addicionals a adoptar per una mobilitat sostenible.
5.6.1. Mesures de foment de vehicles elàctrics.
5.6.2. Aparcaments de bicicletes.

Annex I. Capítol 37 del Pla d’accessibilitat municipal 2011.

- 184 -

MANUEL GARCIA RAMIS 17-04-2019 PBX2013-0004-PLA_ESPECIAL_SANTA_CATALINA

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ ARQUITECTÒNICA I AMBIENTAL DE SANTA CATALINA, I DEL CONJUNT HISTÒRIC DELS MOLINS DE CARRER INDÚSTRIA

5.1. NORMATIVA D’APLICACIÓ
-. Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, aprobación de la ITC BT 52 infraestructura para la
recarga de vehículos eléctricos.
En su disposición adicional primera establece las condiciones mínimas a establecer para la recarga
de vehículos eléctricos en los aparcamientos privados de las nuevas edificaciones, en
aparcamientos públicos y en los nuevos viales.
-. Ley 10/2019, de 12 de febrero, de cambio climátic y transición energética.
-. Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Illes Balears.
Se tienen en cuenta en las determinaciones de la normativa la obligatoriedad de seguir dicha
legislación en materia de accesibilidad, habiéndose analizado su aplicación en la nueva
urbanización del sector en la memoria social.
-. Plan de accesibilidad municipal.
Se ha tenido en cuenta, en la medida de lo posible, el capítulo 37 del Plan de accesibilidad de
Palma, aprobada en 2011, referente al barrio de Santa Catalina, que ha tenido en cuenta en la
solución de reurbanización de las calles del barrio.
En dicho plan de accesibilidad se han detectado multitud de problemas en cuanto acabados de
aceras, vados, zonas de cruces de peatones, ciertos recorridos peatonales…El estudio del Plan de
accesibilidad es muy exhaustivo, pero hay que tener en cuenta que fue redactado en 2011, por lo
que habría que tener en cuenta que la legislación autonómica se ha modificado (actualmente la el
reglamento nacional es de aplicación subsidiaria) y algunas de las obras de escasa entidad, como
cruces de peatones, ya han sido adaptadas a la normativa de accesibilidad.
-. Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears (LUIB), se establece en su
artículo 59.4.d):
Las modificaciones de los instrumentos de planeamiento contendrán las determinaciones
adecuadas a su finalidad, contenido y alcance específicos, de entre las propias del instrumento de
planeamiento modificado y, en cualquier caso:
…
d) Incorporarán un estudio de evaluación de la movilidad generada, en los casos en que su
finalidad específica lo requiera.
Por otro lado, en su disposición adicional tercera, se establecen los condiciones de redacción de
los estudios de movilidad de los grandes centros generadores de movilidad.
-. El reglamento de la ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo, para la isla de
Mallorca.
Establece dimensiones mínimas de viales y aparcamientos que deberán ser tenidas en cuenta en
posteriores desarrollos del planeamiento. (art 62)
-. Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears.
En este estudio se deberá comprobar que se respetan las medidas encaminadas a la consecución
del transporte sostenible que marca la ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y
movilidad sostenible de las Illes Balears.
En el artículo 183.5 se marca la obligatoriedad de “Los edificios de uso residencial de nueva
construcción dispondrán de aparcamientos específicos para bicicletas, resguardados y seguros, y
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en una ubicación que permita un cómodo acceso desde la red viaria, de acuerdo con las
condiciones establecidas reglamentariamente.”
-. Plan General de Ordenación Urbana de Palma vigente de 1998.
Es de aplicación la modificación del PGOU para la delimitación del ARE de Sta Catalina y el Plan
General de Palma en las determinaciones que así establece el documento anterior.
-. Plan de movilidad urbana sostenible de Palma, aprobado en pleno el 18-6-2014, publicado en
BOIB 153, 6-11-2014.
La ley 4/2014, establece la obligatoriedad de tener en cuenta las determinaciones de los planes
específicos de la movilidad en los planeamientos, entre los que se señala, el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible del municipio (PMUS), y en las decisiones adoptadas en cualquier nueva
ordenación.

Medidas genéricas para Palma:
- Implantación de aparcamientos de bicicleta en los equipamientos comunitarios (medida
19).
- Ampliar y regular la localización de puntos de recarga eléctrica, prever puntos de
recarga eléctrica en los aparcamientos de las nuevas edificaciones (medida 61).
- Incrementar la dotación de aparcamiento residencial en las zonas de la ciudad con
menor dotación de cobertura de aparcamiento fuera de calzada. Se plantea un aumento
del mínimo de aparcamiento para las nuevas viviendas pasando de 1,5 plazas del PGOU a
2 plazas como mínimo exigidas en las nuevas edificaciones (medida 66).
- Establecer parkings disuasorios asociados al transporte público (medida 38).
- Establecer la reserva de espacio para bicicletas en los nuevos edificios (medida 64)
Medidas concretas para este ámbito o su entorno:
- Medida 4. Definir funcionalmente las distintas zonas de prioridad peatonal. Se propone
la creación de nuevas zonas 20 (con plataforma única) y zonas 30 (con aceras
diferenciadas).
- Medida 36. Estudiar nuevos aparcamientos fuera de calzada en suelo público. Se plantea
un nuevo aparcamiento de residentes en plaza progreso (Plano 7).
- Medida 37. Aplicar nuevas tecnologías en el control de la indisciplina de aparcamiento.
Se plantea la reducir la anchura de los carriles a 3,50 m, implantación de orejeras en los
cruces y plantación de arbolado que dificulte la indisciplina y mejore el ambiente urbano.
5.2. ANÀLISI DE LA MOBILITAT DEL BARRI DE SANTA CATALINA.
5.2.1 Situació actual de mobilitat del barri de santa Catalina i conectividad. Seccions de vials

El barrio de Santa Catalina se encuentra situado al Este del casco antiguo de Palma y tuvo su
origen en el Plan Calvet de 1901, donde se proyecta como nuevo ensanche de Palma, al estilo del
ensanche de Barcelona.
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Los viales se proyectan en forma de cuadrícula con un viario diagonal que conecta dicho
ensanche, De esta manera se cuentan con viales de dos anchuras: viales de 14 metros y viales de
10 metros de anchura entre alineaciones.
La sección actual de dichos viales se reparte, mayoritariamente, entre una calzada, dos líneas de
aparcamiento en cordón y aceras simétricas en ambos lados de la calzada.
Esta distribución provoca que en las calles de 10 metros, la acera sea escasa (1,80cm) y que a la
zona de aparcamientos le falte una anchura de unos 30 cm, que incita a la indisciplina en el
aparcamiento, encontrando los vehículos aparcando subidos a las aceras.
Otro inconveniente del barrio, es que la fecha mayoritaria de la edificación es anterior al PGOU de
1985, por lo que no cuenta con aparcamiento en las edificaciones, por ello el espacio destinado a
aparcamiento en el viario presenta unos índices de utilización próximos al 100% en todas las
franjas horarias.
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Los motivos anteriores son los que hacen que el espacio del viario del barrio de santa catalina, se
esté utilizando prioritariamente, para el uso/aparcamiento del vehículo privado. La indisciplina en
el aparcamiento dificulta la movilidad peatonal e imposibilita la plantación de arbolado de
alineación.
5.2.2 Movilidad vehículo privado. Intensidades de tráfico existentes y aparcamientos.

La movilidad del vehículo privado, así como su aparcamiento, es la movilidad a la que se ha dado
prioridad de manera tradicional en el barrio, al igual que en el resto de la Ciudad de Palma. Por
ello, en la distribución modal del viario gana ampliamente el espacio dedicado al vehículo
privado. Es por ello, que en el viario no se encuentra ninguna barrera, ni física, ni en términos de
capacidad, para el tránsito del vehículo privado.
Las principales vías de circulación dentro de nuestro ámbito, que acogen tráfico de paso que
enlaza con el resto del viario municipal son:
- Calle Espartero-Comte de Barcelona.
- Calle Caro.
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El resto del viario principal es el que sirve de límite del ámbito del Peri y lo conforman las
calles Vía Argentina, calle Industria y Joan Crespí.
El resto del viario es un viario del interior del ámbito es viario de la red secundaria
utilizado por los residentes en búsqueda de aparcamiento.
Únicamente sufre una congestión puntual, por el horario de salida del colegio, la calles
que confrontan con esos equipamientos docentes.
Las intensidades de circulación en las principales vías del ámbito en 2018 son las
siguientes:
IMD 2018
Intensidad media diaria en TA 311 (ESPARTERO ENTRE PL. PROGRES I PL. PONT) el año 2018
Sentido hacia Pl. Pont.

8.856

Intensidad media diaria en TA 312 (ESPARTERO ENTRE PL. PONT I PL. PROGRES) el año 2018
Sentido hacia c/ Caro

7.577

Intensidad media diaria en TA 316 (COMTE DE BARCELONA ENTRE CARO I PL. PROGRES) el año 2018.
Sentido hacia Pl. Pont

9.127

Intensidad media diaria en TA 315 (CARO ENTRE COMTE DE BARCELONA I AVINGUDA ARGENTINA) el año
2018. Sentido hacia Av. Argentina

10.505

Intensidad media diaria en TA 334 (CARO ENTRE JOAN CRESPI I COMTE DE BARCELONA) el año 2018
Sentido hacia C/ Comte de Barcelona

3.070

Aparcamiento:
Como se ha comentado de manera somera en el apartado anterior, poco de los edificios
existentes en el barrio de santa Catalina cuentan con aparcamiento privado sirviendo a
un edificio plurifamiliar, debido a que la edad de la edificación es anterior al año 1985
año en que surge la obligatoriedad de su instalación.
Por ello la mayoría de los vados concedidos son para locales comerciales o edificios
unifamiliares que cuentan con una única plaza en planta baja que da servicio a la
vivienda, con lo que no contabilizan como plazas adicionales a las ofertadas en el viario
urbano, ya que cada uno de estos vados supone la eliminación de una plaza en el viario.
En total, para las 701 parcelas del barrio de Santa catalina, únicamente son 51 los
edificios plurifamiliares que cuentan con un aparcamiento de más de una plaza, lo que
supone un 7% del total de las parcelas.
Debido a esta carencia de aparcamientos privados y a la falta de oferta pública de
aparcamientos cercanos, se permite de manera tácita, la indisciplina de aparcamiento en
el viario de anchura de 10 m o menos. En estos viales los vehículos se sitúan ilegalmente
sobre las aceras con el fin de ampliar la anchura de la calzada hasta los 3m.
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Croquis de ciertos viales de 10m

Calle Antich. Google maps

Esta indisciplina en el aparcamiento genera dificultades para la movilidad peatonal, así
como provoca el deterioro de las aceras y la rotura de bordillos.
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5.2.3 Transport públic colectiu.

El ámbito de Santa Catalina se encuentra dentro de la distancia al centro de la ciudad
cómoda para el peatón y también lo rodea y lo cruzan vías de comunicación de primer
orden. Por este viario se distribuyen las líneas de autobús gestionadas por la EMT y que
conectan este barrio con los principales servicios del municipio, situados en el
extrarradio.
Así se sitúan las siguientes líneas que conectan el barrio con la Plaza de España y con
estos otros distintos destinos:
Línea 1, conexión con el aeropuerto y el puerto de Palma.
Línea 3, conexión con Cala Mayor, San Agustín y Illetes.
Línea 5, conexión con el barrio de sa Teulera (antiguo Son Dureta)
Línea 7, conexión con el barrio de Son Rapinya (zona de colegios).
Línea 20, conexión con Son Espases.
Línea 46, conexión con el barrio de Génova.
Hay que señalar, que la calle Caro, desde Compte de Barcelona, cuenta con carril bus para
facilitar el tránsito del autobús
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5.2.4 Mobilitat no motoritzada, ciclista i de vianants

El Barrio de Santa Catalina está situado a una distancia del centro de la ciudad asequible
para el trayecto peatonal.
Las calles de 14 metros de anchura (salvo calle Espartero y calle Caro), se encuentran
urbanizadas haciendo agradable el paseo del peatón, con arbolado de alineación y
anchura de aceras adecuadas y accesibles.
Por el contrario, en calles de 10 metros se urbanizaron con aceras de la misma anchura,
manteniendo las dos líneas de aparcamiento y calzada, de manera un poco escasa, por lo
que se fomenta la indisciplina en el aparcamiento y crea un ambiente urbano árido que
no invita al paseo.
En todo el ámbito se cuenta con 6 zonas calificadas de Elp, siendo la mayor zona la de la
plaza del progreso, que tiene mermada su utilidad como Espacio libre público de calidad,
por el cruce de la calle Espartero, principal vía de transporte rodado del sector.
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Se cuenta con dos calle peatonalizadas, la calle Borguny y la calle Fábrica. Este último
viario, de calle Fábrica, es un punto de conflicto continuo en el barrio, entre
restauradores, usuarios de dichos servicios de restauración y residentes de la calle
Fábrica, por los múltiples problemas sonoros generados por las terrazas instaladas en el
viario público.
Ha generado también, la reconversión del pequeño comercio a actividades destinadas al
ocio y la restauración, consecuencia negativa en cuanto a la movilidad, ya que ha alejado
el comercio del residente, obligando a mayores desplazamientos para satisfacer las
necesidades diarias de los residentes.
Red ciclista:
En cuanto a la red ciclista existente en el barrio, se ha implementado parte de la red
planificada en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Palma (PMUS), mediante el
marcaje de ciertos viales como ciclocalles. Esta denominación supone una reducción de la
velocidad permitida hasta los 30 km/h y la preferencia de circulación de la bicicleta sobre
el automóvil por las mismas, siempre en el sentido de circulación de la vía.
Con estas ciclocalles se ha conseguido la unión de la red ciclista del centro de la ciudad,
con los carriles bici de la segunda corona que se dirigen hacia son Rapinya (zona colegios),
sa Teulera y Génova.

Extracto

plano

4

del

PMUS

El plano de la red actual de carriles bici y ciclocalles es el siguiente. Se ha implementado
el recorrido Este- Oeste, de conexión con Son Rapinya, quedando pendiente el recorrido
de conexión con los barrios de Son Armadams y el Terreno.
Este recorrido se realizaría, siguiendo las premisas del PMUS, adaptándolo al trazado
realmente ejecutado, por el perímetro del barrio de Santa Catalina, naciendo de Joan
Crespí y recorriendo la calle Bartomeu Rosselló -Porcel.
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Por último, comentar que en el ámbito se han situado dos estaciones de BiciPalma,
alquiler de bicicletas municipales para residentes. Situándose:
- La estación 41 en el cruce de Calle Fábrica- Compte de Barcelona.
- La estación 61 en la plaza del Pont, confluencia con calle san Magín.

Toda esta información se recoge en el plano nº 19 de los planos de información.
5.2.3 Conclusió. Principals problemes detectats a la zona referents a la mobilitat.

De todo lo comentado anteriormente se concluye que los principales problemas, en
relación a la movilidad, de la zona son:
- Falta de aparcamiento en las edificaciones residenciales.
La escasa existencia de aparcamientos en los edificios de la barriada, un 7% de los
solares, hace imposible plantear el retirar líneas de aparcamiento en los viarios de 10
metros.
- Falta de aparcamiento público exento al viario.
El problema anterior podría abordarse mediante la creación de un número adecuado de
aparcamientos públicos, fuera del viario, destinado al alquiler de los residentes. En la
actualidad, no existe oferta de aparcamiento público en el barrio, los aparcamientos más
próximos son el de Paseo Mallorca (totalmente saturado, sin plazas de alquiler
disponible) y el de Marqués de la Cenia, demasiado alejado para suponer una oferta
cómoda y atractiva para los residentes de este barrio.
- Indisciplina del aparcamiento. Recorridos peatonales deficientes.
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El problema anterior, genera una permisividad a la indisciplina del aparcamiento en los
viarios de 10 m de anchura, que deriva en la escasa calidad y accesibilidad, de los
recorridos peatonales en dichas vías.
- Falta de calidad urbana en ciertos viarios.
Un problema, no ligado directamente con la movilidad, sino con el fomento de la
movilidad peatonal, mediante la mejora de la calidad de la urbanización, es el de la falta
de coherencia del Espacio libre público de la plaza del Progreso y la falta de arbolado en
los viarios de 10 m y en las dos vías principales para el automóvil (calle Caro- calle
Espartero).
- Problemas en la accesibilidad.
Se ha tenido en cuenta, en la medida de lo posible, el capítulo 37 del Plan de accesibilidad
de Palma, aprobada en 2011, referente al barrio de Santa Catalina, que ha tenido en
cuenta en la solución de reurbanización de las calles del barrio.
En dicho plan de accesibilidad se han detectado multitud de problemas en cuanto
acabados de aceras, vados, zonas de cruces de peatones, ciertos recorridos peatonales…
No se ha tomado al pie de la letra las soluciones aportadas, ya que se decide actuar en
profundidad en el barrio, mientras que en el plan de accesibilidad se optaba por las
soluciones de mayor practicidad y economía. El estudio del Plan de accesibilidad es muy
exhaustivo, pero hay que tener en cuenta que fue redactado en 2011, por lo que habría
que tener en cuenta que la legislación autonómica se ha modificado (actualmente la el
reglamento nacional es de aplicación subsidiaria) y algunas de las obras de escasa
entidad, como cruces de peatones, ya han sido adaptadas a la normativa de accesibilidad.
5.3. PREVISIONS MUNICIPALS AL BARRI. PGOU DE PALMA, PLA D’ACCESSIBILITAT I PMUS.

La planificación municipal en cuanto a la movilidad, queda reflejada en distintos planes
que estudian distintos aspectos relacionados con la movilidad.
Cada uno de estos planes nace de un área municipal y responde a las atribuciones que
ostenta cada una de las áreas, en relación a la movilidad.
- Plan general de ordenación urbana. (PGOU). Área de urbanismo.
- Plan de movilidad urbana Sostenible (PMUS). Área de movilidad.
- Plan de accesibilidad. Área de infraestructuras.
5.3.1 Previsions PGOU. Quant a viales de 10 metres amb dues línies d’aparcament.

El Plan General de Ordenación Urbana de Palma, es la planificación urbanística general
del término municipal de Palma y entre sus atribuciones se encuentra la ordenación
detallada del suelo urbano, motivo por el que se está redactando el presente Plan
especial.
Por otro lado contiene unas determinaciones genéricas, de aplicación en todo el término
municipal, que se recogen en la normativa, en la memoria y en las ordenanzas del PGOU.
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1. Memoria del PGOU:
En concreto, en relación a las disposiciones tenidas en cuenta en este plan especial, se
dispone, en la memoria del PGOU, en el título VI, capítulo I, apartado 2.4, las secciones
propuestas por el plan general para distintas anchuras de viario, encontrando la sección
para los viales de 10 m con dos bandas de aparcamiento y sentido único de circulación
una zona de calzada de 6,50 m y aceras simétricas, del ancho remanente, que para un vial
de 10 m, son de 1,75 m.
Este ancho de acera no cumple la anchura mínima exigida, por criterios de accesibilidad,
por la legislación vigente. La Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, en su artículo 5.2.b),
marca como anchura libre de paso mayor o igual e 1.80 m.

Este ancho de calzada es el que se ha tenido en cuenta a la hora de definir la sección
propuesta para los viales de 10 m de anchura del Plan Especial de Santa Catalina,
mientras que para la acera se ha optado por tomar el criterio del siguiente apartado de
asimetría de aceras, para obtener un itinerario accesible garantizado en una de las aceras
(artículo 5.1, orden VIV/561/2010).
2. Anexos a las normas del PGOU.
Por otro lado, en el Anexo V de las normas del PGOU, anexos vigentes desde el PGOU de
1985, se establecen una serie de condicionantes a los viales urbanos, con el objetivo de
conseguir la implantación de arbolado de alineación en los viales de ciudad.
De este modo, en el "anexo V: normas sobre espacios libres públicos y vegetación en las
vías urbanas", se establece la condición de establecer arbolado de alineación en las calle
entre 10 y 12 metros, aunque para ello se deban establecer aceras de distintos anchos.
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En el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta:
- Los balcones existentes y característicos de la zona, por lo que la anchura de la acera no
se considera suficiente para la plantación de árboles de alineación que puedan desarrollar
su copa sin interferir con dichos balcones.
- El alcorque necesario, teniendo en cuenta los 10 m justos del vial, no se considera
compatible con el mantenimiento de un paso libre de obstáculos apropiado para la
accesibilidad.
Se ha optado en la propuesta presentada, en reservar en todas las intersecciones de
viario, orejeras que puedan albergar arbolado de alineación que sombreen y embellezcan
las intersecciones del viario.
5.3.2. Previsions Pla d’accessibilitat municipal.

El plan de accesibilidad municipal, ha sido redactado por el área de infraestructuras
municipal, área encargada del mantenimiento y reposición del viario de dominio
municipal.
Este plan de accesibilidad fue redactado en 2011, siguiendo la legislación vigente en ese
momento.
Dicha legislación ha sido substituida a nivel autonómico por la ley 8/2017, de 3 de agosto,
de accesibilidad universal de las IB, que deroga expresamente la ley 3/1993, de 4 de
mayo, de la mejora de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de las IB, el
decreto ley 110/2010, de 15 octubre del reglamento de la ley anterior.
Por ello, el plan de accesibilidad para el barrio de santa Catalina sigue siendo vigente, con
las siguientes salvedades:
- Habrá obras de adecuación ya realizadas a lo largo de los 7 años de vigencia.
- Los planos de detección de elementos a corregir que quedaban representados por dos
planos distintos, uno según el reglamento nacional y otro según el reglamento
autonómico, teniendo en cuenta la derogación del reglamento autonómico, se cuenta de
manera transitoria (disposición adicional primera de la Ley 8/2017) con un único
reglamento vigente, el reglamento nacional de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero.
- Se opta en el Plan Especial por intervenciones de mayor calado que las propuestas del
plan de accesibilidad que eran intervenciones de mínimos.
Se adjuntará en forma de anexo, los planos y fichas del plan de accesibilidad que deberá
ser tenido en cuenta, cuando sea de aplicación, a la hora de los proyecto de
reurbanización del barrio de santa Catalina.
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5.3.3 Previsions PMUS

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Palma, fue aprobado en el pleno
municipal el 18 de junio de 2014. Este plan es el plan integral del área de movilidad municipal.
El PMUS es un plan de la movilidad integral de todo el término municipal, teniendo en cuenta
tanto la movilidad peatonal, ciclista como el vehículo rodado. Las medidas propuestas en este
plan de movilidad, prevalecen sobre la ordenación urbanística, la ordenación del territorio, de
transportes y de infraestructura (artículo 185, ley 4/2014, de 20 de junio de transportes terrestres
y movilidad sostenible de las IB).
Dentro de las medidas propuestas en el plan en relación a la movilidad, consideramos que las
siguientes son las que inciden en el entorno del PERI.
Medidas genéricas para Palma:
1. Implantación de aparcamientos de bicicleta en los equipamientos comunitarios (medida
19).
2. Ampliar y regular la localización de puntos de recarga eléctrica, prever puntos de recarga
eléctrica en los aparcamientos de las nuevas edificaciones (medida 61).
3. Incrementar la dotación de aparcamiento residencial en las zonas de la ciudad con menor
dotación de cobertura de aparcamiento fuera de calzada. Se plantea un aumento del
mínimo de aparcamiento para las nuevas viviendas pasando de 1,5 plazas del PGOU a 2
plazas como mínimo exigidas en las nuevas edificaciones (medida 66).
La zona que el PMUS establece como zonas con carencias de aparcamiento residencial, son las
zonas marcadas en el Plano nº 7 del PMUS, donde marca de amarillo dichas zonas.
Este plano es también, el que señala los posibles aparcamientos que se proponen, a ejecutar en
modo concesión, en el municipio de Palma (medida 36).

4. Establecer la reserva de espacio para bicicletas en los nuevos edificios (medida 64). Esta
medida reitera lo aprobado por la ley 4/2014, de 20 de junio, que establece esta
obligatoriedad en el artículo 183.
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Medidas concretas para este ámbito o su entorno:
5. Medida 4. Definir funcionalmente las distintas zonas de prioridad peatonal. Se propone la
creación de nuevas zonas 20 (con plataforma única) y zonas 30 (con aceras
diferenciadas).
6. Medida 36. Estudiar nuevos aparcamientos fuera de calzada en suelo público. Se plantea
un nuevo aparcamiento de residentes en plaza progreso (Plano 7).
7. Medida 37. Aplicar nuevas tecnologías en el control de la indisciplina de aparcamiento. Se
plantea la reducir la anchura de los carriles a 3,50 m, implantación de orejeras en los
cruces y plantación de arbolado que dificulte la indisciplina y mejore el ambiente urbano.
Esta medida, se recoge de manera íntegra ya que es la que ha condicionado en gran medida la
propuesta del PERI.
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5.4. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓ ARQUITECTÓNICA I AMBIENTAL, INFLUX A LA MOBILITAT
QUE HI SUPOSA.

5.4.1 Descripció de la proposta del pla especial de protecció arquitectònica i ambiental de l’àmbito de
Santa Catalina.

Como el título del Plan especial sugiere, el objeto del mismo es la protección ambiental
del barrio y el prever, en la medida de las posibilidades de un plan especial urbanístico, la
solución a las demandas y necesidades del barrio de Santa Catalina.
En resumen, las principales determinaciones del plan especial se centran en los siguientes
aspectos:
- Estructura urbana. Directrices relativas al sistema viario.
En el plan especial se ha estudiado en profundidad la red viaria de santa Catalina y se
plantea como uno de los objetivos del plan especial, el mejorar los viales desde el punto
de vista visual, paisajístico y de accesibilidad, así como el aparcamiento para residentes.
Para ello se propone la reestructuración de los viales de 10m, con dos líneas de
aparcamiento y la creación de orrejeras en los cruces.
Se plantea la previsión de 3 nuevos aparcamientos públicos que en un futuro, pudieran
asumir parte de los aparcamientos situados en el viario de menor anchura.
Se plantea el cambio del trazado de la calle Espartero a su paso por la plaza del progreso
con el fin de conseguir la mejora del aprovechamiento del ELP.
- Directrices relativas a los ELp
El Plan especial, en relación a los Espacios Libres, se centra en conseguir sacar el máximo
provecho al espacio libre de la plaza del Progreso, en este momento seccionada por uno
de los viales de la red básica municipal (Espartero).
- Sistema de equipamientos propuestos.
Simplemente actualiza la denominación de los equipamientos del barrio. Algunos
equipamientos previstos en el PGOU 1998, se han edificado, por lo que se modifica su
denominación de previstos a existentes, y se corrige un error material en los planos del
PGOU.
En definitiva, no se prevé ninguna modificación en el apartado de equipamientos,
básicamente se actualiza su nombre en el planeamiento.
- Mejora de la accesibilidad universal (super-manzanas)
Se propone, en materia de accesibilidad, ir un paso más allá en ciertas calles, de manera
que no nos limitemos a cumplir el plan de accesibilidad municipal, sino que se proyecte
una plataforma única que facilite los desplazamientos en los cruces.
- Ordenación de las tipologías edificatorias y ambiental del barrio.
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Se ordena la tipología edificatoria de los edificios del barrio, siguiendo los criterios
históricos del planeamiento antiguo. Se protegen ambientalmente las edificaciones.
En ningún caso supone un incremento de la edificabilidad ni del número de viviendas
previstas en el PGOU.
- Actualización del catálogo de edificaciones.
Se catalogan algunos edificios, se revisan las fichas de catálogo de los elementos vigentes
y se reestructura el entorno de protección del BIC de los molinos de calle industria.
- Modificación de condiciones en la edificación y viario para adecuarse a la nueva
normativa:
En el plan especial, se han tenido en cuenta la legislación sobrevenida a nivel estatal,
autonómico y municipal, en distintas materias de movilidad, medio ambiente, aguas,
etc..y se ha incorporado al articulado de la normativa del plan especial, condiciones para
su cumplimiento.
5.4.2 Estudi de l’influència en la mobilitat de les propostes del Pla Especial

Visto el resumen de medidas y directrices del plan especial, en relación a la movilidad en
el sector, se tienen en cuenta los siguientes factores:
- No se produce aumento de edificabilidad por lo que no se genera un aumento de la
movilidad por este concepto.
- No se producen cambios de usos que impliquen incremento de la movilidad.
- Se tiene en cuenta en la normativa las nuevas disposiciones de la ley de movilidad
sostenible, el plan de accesibilidad de Palma y del PMUS, con lo que se busca el fomento
del uso de vehículos menos contaminantes.
- Se reestructura parte del viario del ámbito.
Estas últimas disposiciones son las que estudiamos a continuación, detalladamente, como
los principales impactos en relación a la movilidad del sector.
5.5. MESURES PROPOSADES A L’ÀMBIT MOTIVADES AMB INFLUÈNCIA EN LA MOBILITAT.

Se proponen una serie de mejoras en los viales del barrio, con el fin de conseguir poner
en valor el espacio público y en consecuencia, las edificaciones existentes.
5.5.1 Dimensionamiento de viales: secciones e intersecciones.

1.a.- Mejora en el tratamiento de aceras de las calles de 10 m de anchura.
Dentro del apartado de diagnosis de problema del barrio de santa Catalina, se ha hecho especial
hincapié al problema que supone la sección existente en los viales de 10 m de anchura con dos
líneas de aparcamiento, donde la escasa anchura de la calzada provoca un fomento en la
indisciplina del aparcamiento con las consecuencias en cuanto a la accesibilidad, mantenimiento
de aceras y ambiente urbano que ello comporta.
Se propone, en los viales de 10 metros de anchura, un cambio de distribución de la sección de
manera que :
La sección actual de: 2m acera/ 6m calzada/ 2 m acera , se transforme en :
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- Sección Tipo 1. Calles con aparcamiento en dos lados: Situación preferente inicialmente en el
barrio, mientras no se dote de los aparcamientos necesarios fuera de la calzada.
Se opta por una sección asimétrica, utilizando el criterio del PGOU, y cumpliendo con la
obtención de un itinerario peatonal accesible, en el viario, visto que con dos aceras de
1,80 m no se mantiene la situación actual de indisciplina del aparcamiento, por lo que nos
acogemos al artículo 5.1 de la orden VIV.
acera 1,50 m /aparcamiento 1.80/ carril 3.10/ aparcamiento 1.80/ acera 1.80 m.

- Tipo 2. Calles con aparcamientos en un lado: Esta sección será la perseguida en un futuro
lejano, por el plan, una vez ejecutados los aparcamientos de dominio público previstos en el plan
especial, conseguida una movilidad más sostenible y, siempre que el área de movilidad municipal
de su conformidad. Acera 1,80m/ aparcamiento 1.80m/ carril 3,10m/ acera 3,30m con arbolado
alineación.
Esta sección asimétrica hace compatible la accesibilidad con la plantación de arbolado de
alineación en la acera ancha, siguiendo los criterios establecidos por el PGOU.

En estas secciones hay que tener en cuenta también, que en los itinerarios accesibles, la anchura
libre de paso mínima, en los estrechamientos, es de 1.50m, por lo que se deberá cuidar la
disposición del mobiliario urbano (papelera, farolas, postes, aparcamientos bicis, bancos…), para
que no reduzca esta anchura libre de paso.
1.b.- Tratamiento diferencial de los cruces.
Uno de los aspectos a incorporar al barrio de Santa Catalina, es el tratamiento diferenciador en
los cruces, siguiendo las indicaciones recogidas en el PMUS al respecto en su medida 37, para el
control de la indisciplina del aparcamiento.
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Esta medida permite mejorar la accesibilidad y, mientras no se ejecuten los
aparcamientos subterráneos y los viales de 10 m sean del tipo 1 (con dos líneas de
aparcamiento), se consigue un espacio donde plantar arbolado que mejore la
urbanización de estas calles de 10 m.
Hay que añadir, dentro de este apartado, los ensanchamientos puntuales de acera
previstos en calle Caro, con el fin de dotarla de arbolado de alineación sin eliminar un
carril de circulación, que se considera en este momento necesario conservar en este
viario de la red principal municipal.

Con esta medida se da un paso más allá de lo previsto en el plan de accesibilidad, que,
dentro de sus propuestas de mínimos, se limitaba a planificar el rebaje de los puntos de
cruces de peatones.
La aplicación de estas dos medidas supone la eliminación de unas 93 plazas de
aparcamiento en la vía pública, por lo que su ejecución deberá estar condicionada a la
realización de alguno de los dos parkings centrales previstos : Plaza Progrés o Pau Casals.
En el siguiente cuadro se contabilizan las plazas de aparcamiento existentes en los viales
de 10 metros del barrio y se comparan con las que quedarían eliminando toda una línea
de aparcamientos (columna azul) y en la situación propuesta en el Plan especial, de
construcción de orejeras y mantenimiento de dos líneas de aparcamiento.
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1c.- Funcionamiento como plataforma única.
Se decide optar por un tratamiento del vial en plataforma única en ciertas macromanzanas, con el único fin de darle un carácter diferenciador a los viales de tránsito
residencial secundario, con lo que se consigue una mejora en la accesibilidad universal y
hace más sencilla la obra de posible reconversión futura de la sección del viario.
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1d.- Modificación del eje Espartero - Compte de Barcelona.
La sección de este vial, junto con su elevada intensidad de tráfico, hace del todo inviable
la ampliación de las aceras para la dotación de arbolado de alineación.
La medida propuesta por el Plan especial es el desvío puntual de este viario principal de
manera perimetral a la plaza de Progrés, con un radio de diseño de 35 metros, que
permita unas velocidades de recorrido adecuadas sin llegar a la velocidad de diseño de
los 40 km/h, ya que se busca una reducción de la velocidad en este punto adosado al
espacio libre, con paradas de autobús y taxis, por lo que la circulación con cierta
precaución es aconsejable.
Esta medida busca conseguir la creación de un ELp de calidad que da servicio
principalmente, a la parte Norte del barrio, que embellezca las visuales de ese eje de
Espartero y que vendría unido a la ejecución de un gran aparcamiento bajo dicho espacio
libre público.
Para que el funcionamiento, a nivel de seguridad de este ELp sea óptimo, se propone
también la peatonalización de dos calles: Calle plaza del Progrés y tramo final de calle
Arnau Rossinyol.
Con la peatonalización de la calle plaza Progrés se consigue adosar el ELp a una fachada
de edificaciones, de manera que se consiga un aumento de la seguridad en el ELp por uno
de sus lados, así como una reducción del ruido en el entorno, con lo que mejora el
confort y la calidad ambiental del entorno.
Se sigue permitiendo el tráfico por el tramo de calle Cervantes aunque manteniendo en
este tramo una única línea de aparcamiento.

Para el cambio de sentido en calle Espartero, que en este momento se realiza en la plaza
del Progrés, se propone que se realice mediante el recorrido de calle Cervantes, calle
Despuig y último tramo de calle Queclas que cambiaría de dirección.
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1e.- Peatonalización
Tras un análisis del barrio y de toda la problemática surgida en la relación con los
convivencia vecinal y, teniendo en cuenta principalmente el proceso que parece darse en
Palma en todos los tramos peatonalizados, de transformación del pequeño comercio
dando paso a los negocios de restauración y locales de ocio, se ha decidido en este Plan
especial limitar los tramos peatonalizados.
Por ello únicamente se proponen los siguientes tramos a peatonalizar:
- Peatonalización necesaria de la calle plaza Progrés.
- Peatonalización aconsejable de último tramo de calle Arnau Rossinyol y calle
Annibal.
Por último, comentar que para la interrupción de la calle Annibal implica el cambiar el
sentido de circulación de la calle Prusiana. Con esta medida se consigue que en la zona
central del ELp de Plaza progreso, se limiten las incorporaciones de vehículos rodados y
queden circunscritas a las calles perimetrales de la plaza, las incorporaciones a este
espacio.

5.5.2 Aparcaments annexos i exempts a calçada.

Uno de los principales problemas en el barrio es la falta de plazas de aparcamiento en las
edificaciones.
Como se analiza en el apartado de diagnosis, únicamente el 7% de las edificaciones del
barrio cuentan con aparcamiento propio de más de una plaza de aparcamiento.
Es por este motivo por el que los vehículos existentes en el barrio únicamente cuentan
con la zona de aparcamiento anexa al viario.
Es por ello que se aborda la necesidad de aparcamientos desde dos vertientes.
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1- Incremento de la dotación de aparcamiento en nuevas edificaciones en el barrio, de
acuerdo a las medidas establecidas en el PMUS. Se pasará en la normativa de un ratio de
1,5 plazas de aparcamiento/vivienda a 2 plazas de aparcamiento/vivienda.
2- Previsión de 3 parkings subterráneos municipales, de para residentes, uno para
rotación/residentes, para mejorar la bolsa de aparcamiento en dominio público y permitir
las actuaciones previstas en el viario, que tienen en consecuencia la reducción de plazas
de aparcamiento en la vía pública.
Teniendo en cuenta la medida 36 del PMUS. La realización de estos aparcamientos estará
vinculada a la realización de un estudio de mercado que garantice su viabilidad y en el
caso de los residentes a su precomercialización que asegure la existencia de demanda
suficiente para realizarlos.
Se proponen los siguientes aparcamientos:
- Aparcamiento para residentes/rotación en Plaza del Progrés.
- Aparcamiento para residentes bajo plaza Pau Casals.
- Aparcamiento para residentes bajo calle Monterrey, calle Industria y
equipamientos sociocultural y ELp.

En relación al aparcamiento en Plaza del Progrés, la superficie que hemos tenido en
cuenta en la siguiente tabla, es la superficie máxima de uso teórica, sin tener en cuenta
arbolado, gasolinera (a eliminar por falta de concesión y fuera de ordenación).
En la propuesta definitiva se tienen en cuenta todos esos condicionantes, sobre todo el
del arbolado existente, mucho de él patrimonializado, que hace difícil el poder excavar
bajo él, con lo que se reduce ostensiblemente la superficie aprovechable, consiguiendo,
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en una primera aproximación al problema de las interferencias, 100 plazas por planta de
parking.
En el siguiente cuadro, se ha tomado como superficie por plaza en aparcamiento para
residentes de 22 m2/plaza, frente a los 20 m2 habituales, y una superficie de 30 m2/plaza
de aparcamiento de rotación, para tener en cuenta plazas un poco mayores, zonas de
instalaciones, aseos y bicicletas.

5.5.3 Transport públic.

En cuanto el transporte público, como se comentó en el apartado de diagnosis, no se
considera necesario dotarlo de mayor cobertura.
En todo caso, se tiene en cuenta la necesidad de substituir las paradas en la plaza del
progreso, una vez se realice la reforma de la misma.
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5.6. MESURES ADDICIONALS A PRENDRE PER ACONSEGUIR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE.
5.6.1. Mesures de foment de vehicles elèctrics.

Siempre teniendo en cuenta la búsqueda de una reducción de la emisión de gases de efecto
invernadero y unido a la política de generación eléctrica mediante renovables, se aprueba el Real
Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, aprobación de la ITC BT 52 infraestructura para la
recarga de vehículos eléctricos.
En dicha instrucción se aprueba la obligatoriedad de realizar la preinstalación de la infraestructura
de recarga para vehículos eléctricos en las plazas de aparcamiento de las nuevas edificaciones de
uso residencial, así como la reserva de plazas en los aparcamientos del sector terciario, así como
en los nuevos viales urbanos.
Se recordará en la normativa esta disposición reglamentaria y se tendrá en cuenta en la
urbanización de los nuevos viales previstos.

5.6.2. Aparcaments de bicicletes.

La ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears,
establece una serie de medidas encaminadas a la consecución del transporte sostenible.
Concretamente, en el artículo 183.5 se marca la obligatoriedad de “Los edificios de uso
residencial de nueva construcción dispondrán de aparcamientos específicos para bicicletas,
resguardados y seguros, y en una ubicación que permita un cómodo acceso desde la red viaria, de
acuerdo con las condiciones establecidas reglamentariamente.”
Por otro lado, el PMUS establece también unas disposiciones en este sentido, no sólo para los
nuevos usos residenciales sino también para equipamientos y usos comerciales.
- Implantación de aparcamientos de bicicleta en los equipamientos comunitarios (medida 19).
- Establecer la reserva de espacio para bicicletas en todos los nuevos edificios (medida 64)
Estas dos disposiciones, de aplicación directa en el planeamiento urbanístico, cuentan con la falta
de concreción de ratios de aparcamientos necesarios en cada tipo de edificación y uso previsto.
Por ello, se toma como referencia lo dispuesto en el Decreto 344/2006, de 19 de septiembre, de
regulación de los estudios de evaluación de la movilidad generada de la comunidad autónoma de
Catalunya.
En este documento, en su anejo II, aporta una cuantificación del número de plazas de
aparcamiento de bicicleta a disponer.
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Por ahora, y mientras no se determine reglamentariamente por el Govern de les Illes Balears, se
establece como ratio de aparcamientos estos valores en el presente Pla Especial y tendrán valor
normativo.
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ANNEXO I. CAPÍTOL 37 PLA D’ACCESSIBILITAT DE PALMA. BARRI DE SANTA CATALINA
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PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ
ARQUITECTÒNICA I AMBIENTAL
SANTA CATALINA
ÀREA DE RÈGIM ESPECIAL ARE 25-01

I DE PROTECCIÓ DEL CONJUNT
HISTÒRIC DELS MOLINS FARINERS DE
CARRER INDÚSTRIA

VI. NORMES URBANÍSTIQUES

DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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VI. NORMES URBANÍSTIQUES I DE PROTECCIÓ. FITXES.
TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I: PRELIMINAR
Article 1. Naturalesa i àmbit
Es redacta el present Pla Especial de Protecció Arquitectònica i Ambiental com a planejament de
desenvolupament del l’A.R.E. de Santa Catalina atesa la regulació dels Articles 20. i 186 bis de les Normes
Urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana de Palma (Modificació de les Normes urbanístiques Text
Refós (TR 2006) amb Aprovació Definitiva en data 04/09/2006 (BOIB Nº. 170, 30/11/2006); el qual
estableix que l’ordenació detallada de les Àrees de Règim Especial es faci mitjançant un Pla Especial de
reforma interior o de rehabilitació; en aquest cas concret es tracta d’un Pla Especial de Protecció
Arquitectònica i Ambiental.
Aquest Pla Especial de Protecció es redacta en el marc de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme
de les Illes Balears, i pel que fa al Conjunt Històric dels molins de Carrer Indústria a la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears. D'altra banda, el present PEPAA ha adaptat les seves
determinacions al que preveu el Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, i resta de disposicions vigents aplicables.

Article 2. Vigència del pla
El PEPAA, de conformitat amb l'establert en l'article 64 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme
de les Illes Balears, serà executiu una vegada publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) l'acord
de la seva aprovació definitiva i el text complet de les normes urbanístiques. La seva vigència serà
indefinida, sense perjudici de la seva suspensió, modificació o revisió.

Article 3. Interpretació
Sense perjudici de les facultats atribuïdes al Consell de Mallorca, en funció de la seva competència en
protecció i conservació del patrimoni històric i cultural, respecte el conjunt històric dels Molins fariners de
carrer Indústria d'acord amb la Llei 12/2017, de 27 de desembre, d'urbanisme de les illes Balears, la
interpretació de les normes del PEPPA correspon a l'Ajuntament de Palma.
Aquestes s'interpretaran atenent al seu contingut i amb subjecció als objectius i finalitats expressats en la
memòria. En cas de discrepància entre els documents gràfics, tindrà primacia el de major sobre el de menor
escala, excepte que del text es desprengués la interpretació contrària. En el supòsit de falta de coincidència
entre la documentació escrita i la gràfica tindrà prevalença l'escrita. En cas de contradicció entre diferents
tipus de documents escrits tindrà prevalença l'especial sobre el general.
Les referències en l'articulat de les normes urbanístiques i de protecció a la legislació, tant estatal com a
autonòmica, s'entendran sempre substituïda per les modificacions legislatives que es duguin a terme
En la interpretació del Pla prevaldran com a criteris aquells que siguin més favorables al millor equilibri
entre aprofitament edificatori i equipaments urbans; als majors espais lliures; a la millor conservació del
patrimoni protegit; a la menor deteriorament del medi natural, del paisatge i de la imatge urbana així com a
l'interès més general de la col·lectivitat.

Article 4. Règim general
Per a totes les referències a règim de compatibilitat i situacions d’usos, conceptes d’edificabilitat, tipus
d’obres i intervencions, paràmetres, definicions i altres que no estiguin especificats a les presents normes,
seran d’aplicació les Normes Urbanístiques del PGOU vigent
En qualsevol cas, les disposicions de les presents normes seran d’aplicació sense perjudici de l’aplicabilitat
d’altres disposicions de planejament o legals d’àmbit autonòmic o estatal.
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CAPÍTOL II: DESENVOLUPAMENT DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ
Article 5. Òrgans actuants
El desenvolupament i execució del PEPAA correspon a l'Ajuntament, sense perjudici de la participació dels
particulars d'acord amb la legislació vigent i els documents de caràcter vinculant que conformen aquest Pla.
Dins de l'àmbit de les respectives atribucions i competències, als altres organismes de la resta
d'administracions públiques, correspondrà, si escau, el desenvolupament de les infraestructures, serveis i
equipaments, així com la cooperació amb l'Ajuntament amb la finalitat d'aconseguir una major eficàcia en
la seva execució.

Article 6. Desenvolupament del pla
El Desenvolupament del pla es realitzarà mitjançant les actuacions urbanes que venen definides a la
documentació gràfica del Pla Especial. Aquestes actuacions es podran diferir en el temps i permetran assolir
la implantació dels principals objectius d’intervenció als espais públics que permetin posar en valor el
patrimoni històric del barri, així com la seva millora ambiental i social.
A l'àmbit del PEPAA i del seu entorn, es podran desenvolupar els instruments de protecció assenyalats en
l'article 45.2, apartat f) de la LUIB, als efectes d’adequar les xarxes d’instal·lacions a les condicions
historicoambientals del barri de Santa Catalina i del conjunt històric artístic dels molins fariners de Carrer
Indústria.

TÍTOL II: LLICÈNCIES I DEURES DE CONSERVACIÓ
CAPÍTOL I: LLICÈNCIES
Article 7. Règim de concessió de llicències i documentació complementària de les sol·licituds de
llicència i comunicació prèvia
Disposicions preliminars
1. En l’àmbit del Pla Especial no es concediran llicències per realitzar exclusivament obres de demolició.
En tot cas la llicència d’obres o ordre d’execució ha de preveure tant les operacions de demolició com les
d’una altra naturalesa i el resultat final de l’actuació sobre l’immoble o parcel·la. La llicència d’aquest
conjunt d’operacions s’ha de concedir en una unitat d’acte.
2. Les llicències es concedeixen amb la reserva de les troballes de tipus històric. En el cas que es produeixen
aquestes troballes es paralitzaran immediatament les obres, i s’aplicarà el previst a la legislació vigent sobre
protecció del patrimoni.

Règim de concessió de llicències amb l’informe preceptiu de la Comissió de Centre Històric i
Catàleg
Han de comptar amb l’informe preceptiu de la Comissió del Centre Històric i Catàleg, amb un informe
tècnic previ:
- Totes les intervencions referides a béns catalogats
- A edificis, la zonificació dels quals està afectada per la protecció arquitectònica ambiental r, les obres que
suposin alteració del volum existent i les que afectin façanes.
- Totes aquells actes subjectes a l’obtenció de llicència urbanística municipal, o comunicació prèvia dins
l’àmbit del PEPAA que no s’ajustin a les determinacions que regula el present Pla Especial respecte
condicions generals d’estètica, composició de façana i publicitat.

Documentació complementària de les sol·licituds de llicència urbanística
Amb independència de les condicions generals de les sol·licituds de llicències del Pla General , a l'àmbit del
PEPAA, serà necessari amb la sol·licitud de llicència d'obres, la presentació de la següent documentació
complementària:
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a) Estat actual.
- Plànol de situació sobre la cartografia del PEPAA.
- Plànol amb indicació de tots els elements edificats, de la vegetació, i del tractament dels espais no
edificats de la parcel·la.
- Foto àrea de la parcel·la.
- Seccions i alçats de l'edificació que incloguin els nivells dels espais exteriors i la rasant del carrer, basats en
els plànols de seccions de carrers inclosos en els Plànols d’ordenació.
-Plantes, alçats i seccions de tots els elements edificats incloent les edificacions annexes. Els alçats i les
seccions han de reflectir la relació de l'habitatge amb el terreny i amb la topografia.
-Reportatge fotogràfic de l'habitatge a rehabilitar o reformar.
-Descripció dels usos existents i estat d'ocupació de l'edifici.
-Descripció gràfica i escrita dels materials existents de l'edifici.

b) Projecte.
-Annex específic a la memòria del projecte, que justifiqui amb documentació gràfica i escrita el compliment
de la normativa del present PEPAA.
-Plànols amb indicació de la previsió d'ubicació de conductes, aparells i altres elements de les instal·lacions
individuals o comunitàries.
-Descripció dels materials existents i/o proposats, especificant: textures i colors escollits per als diferents
elements, i adaptació a les disposicions específiques del Pla Especial de Santa Catalina.
-Fotografia o alçats de les façanes i dels tancaments de parcel·la on s'indiqui sintèticament la distribució
dels colors escollits, i la solució proposada a la zona o zones de façana afectades per consideracions
específiques d’estètica i composició.
-Descripció amb documentació gràfica i escrita del tractament de l'espai lliure privat.
-Descripció de l'ús previst i ocupació de l'edifici.
-Memòria d'acabats exteriors, amb indicació de textures, qualitats i color dels mateixos.
-Plànols del projecte.
-Justificació de la supressió d'elements d’estètica i imatge exterior disconformes amb el PEPPA, segons
plànols d’alçats Plànols d’ordenació (4, 5, 6 ó 7).
-Detalls de solucions de fusteria, serralleria i altres elements constructius o ornamentals.
-Al seu cas, detall dels fronts de locals comercials amb indicació d'elements propis dels mateixos, com a
rètols, il·luminació exterior, etc.
-Les sol·licituds de llicència urbanística per projectes d’obra a edificis amb Nivell de Protecció Ambiental
(NPA1) elevat, proteccions “r” i catàlegs, hauran d’incloure un apartat a la memòria on el projectista
justifiqui l’opció escollida pel compliment de CTE de consum i estalvi energètic en referència a la
compatibilitat del grau de protecció arquitectònica de l’edifici.
-Justificació d’implementació de sistemes de fontaneria de baix consum.
- Justificació de compliment de CTE en matèria de recollida i evacuació de residus i en matèria d’estalvi
energètic.

Documentació complementària de les comuniciacions prèvies i declaracions responsables que
afectin l’estètica exterior o publicitat
Es presentarà una fotografia de la façana en estat actual, amb indicació de l’adreça exacta i un esquema en
forma d’alçat, infografia o fotomutatge amb especificació de les modificacions a façana a dur a terme i la
declaració de compliment de les determinacions generals d’estètica i publicitat exterior d’aquestes Normes,
sense perjudici del que disposa l’article 129.3 de la LUIB.

Article 8. Control arqueològic
Al barri de Santa Catalina, només serà necessari realitzar un control arqueològic durant les obres de
demolició i nova construcció, així com de rehabilitació o reforma integral a la zona delimitada com a entorn
de protecció del PEP de “Es Jonquet” i dins la delimitació de Conjunt Històric dels molins de Carrer Indústria
només a la zona de protecció ambiental ZPA1, en tant no es realitzi un estudi de zonificació del subsòl dels
espais potencialment arqueològics que inclogui un plànol i una fitxa específica de cada àrea. Aquest Estudi
haurà de comptar amb l'informe favorable de la Comissió de Patrimoni del Consell Insular de Mallorca.
Segons la llei 12/98 del Patrimoni Històric de les Illes Balears, serà el Servei de Patrimoni del Consell Insular
de Mallorca qui tindrà la competència per determinar les cauteles en matèria arqueològica en l'àmbit del
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BIC i del seu entorn per a les obres de demolició, nova construcció, rehabilitació i/o reforma integral, tant
en les intervencions que afectin al subsòl com en les quals es realitzin per sobre de la cota del terreny.

CAPÍTOL II: DEURES DE CONSERVACIÓ
Article 9. Deure conservació de les edificacions declarades Bé d’Interès Cultural
1.- Deure conservació genèric del Conjunt Històric dels molins fariners de Carrer Indústria.
Deures de conservació del patrimoni històric (art. 26 i següents de la Llei de Patrimoni Històric de les Illes
Balears).
a) Els propietaris, titulars de drets o simples posseïdors de Béns d'Interès Cultural o catalogats tenen el
deure conservar-los, mantenir-los i custodiar-los de tal manera que es garanteixi la salvaguarda dels seus
valors.
b) En cas d'incompliment del deure conservació dels béns d'interès cultural o catalogats, les
administracions públiques competents podran ordenar als propietaris, titulars d'altres drets reals o
posseïdors d'aquests béns l'execució de les obres o la realització de les actuacions que siguin indispensables
per a preservar-los, conservarlos i mantenir-los.
Si els obligats no executen les actuacions anteriors, les administracions públiques competents podran fer
l'execució subsidiària, a càrrec dels obligats.
Es consideren causes d'interès social a l'efecte de l'expropiació pel Consell Insular dels béns d'interès
cultural o catalogats:
a) L’ incompliment greu pels propietaris o titulars de drets reals de les obligacions establertes en la Llei
12/1998, de 21 de desembre, de Patrimoni Històric de les Illes Balears.
b) El perill de destrucció o deterioració greu del ben o l'ús incompatible amb els seus valors.
Podrà acordar-se també l'expropiació per causa d'interès social dels immobles que dificultin la utilització, la
contemplació, l'accés o el gaudi dels béns d'interès cultural, que atemptin contra l'harmonia ambiental o
que comportin un risc per a la conservació.
2.- Altres deures de conservació del patrimoni.
a). La conservació, protecció i custòdia dels edificis o elements protegits es declara d'utilitat pública.
Correspon el deure conservar-los als seus respectius propietaris o posseïdors.
b). Quan en el transcurs d'una obra de demolició, excavació, urbanització, edificació i similars es produïssin
troballes d'interès arqueològics es procedirà a la immediata suspensió de les obres i se seguiran les
actuacions dictades per la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de Patrimoni Històric de les Illes Balears i el
Decret 144/2000, de 27 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament d'intervencions arqueològiques i
paleontològiques.
Qualsevol persona està obligada a posar en coneixement de l'administració competent la troballa de restes
arqueològiques. L’ incompliment d'aquest deure, així com els danys perpetrats contra béns d'interès
arqueològics, serà objecte de les sancions administratives previstes, en la Llei 12/1998, de 21 de desembre,
del Patrimoni Històric de les Illes Balears, o penals.
c). En cas que els propietaris de béns d'interès cultural, catalogats, o d’edificis amb protecció ambiental “r”
o NPA1 (Elevada) no duguessin a terme les obres de conservació requerides pel PEPAA o per les normes o
projectes de caràcter historicoartístic, subsidiàriament aquestes podran realitzar-se per l'Ajuntament o
l'administració competent i, si escau, d'acord amb l'article 27.2 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre,
podrà expropiar-se total o parcialment l'edifici.
d). Els béns d'interès cultural o catalogats, en cas que el propietari fes mal ús, estiguessin en perill de
destrucció o deteriorament i sense manteniment adient, d'acord amb l'article 33 de la Llei 12/1998, de 21
de desembre, podran ser expropiats amb caràcter sancionador i per raó d'utilitat pública.
e). Les construccions o elements protegits hauran de, si escau, conservar l'espai lliure adjacent dins de la
seva pròpia unitat predial en les mateixes condicions ambientals que les actuals, sense perjudici de les
plantacions, enjardinament o elements auxiliars que es poguessin erigir segons el seu ús i destinació.
f). Els edificis, elements, instal·lacions o conjunts protegits no podran ser demolits, excepte aquelles parts
de la seva estructura o elements que, d'acord amb l'assenyalat en la fitxa corresponent del Catàleg i segons
el dictamen dels serveis tècnics, resultin imprescindibles per a la seva màxima garantia d'estabilitat i
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seguretat. La demolició no autoritzada o a la provocació de ruïna per abandó o negligència reiterada d'un
edifici inventariat comportarà l'obligació de la seva reconstrucció.

Article 10. Adequació a l'ambient de les obres i de les edificacions
A tot l’àmbit del Pla Especial de Santa Catalina, les edificacions s'hauran de construir i mantenir en
condicions ornamentals adequades a l'ambient on se situïn i l'Ajuntament denegarà, arribat el cas, la
llicència per a l'execució d'obres per a la instal·lació d'elements visibles en les façanes dels edificis si
desvirtuessin o enlletgissin l'aspecte exterior d'aquestes o resultessin estèticament inadequades a l'entorn
circumdant, podent-se exigir la demolició de les ja existents i la restitució de l'immoble al seu aspecte
original. Les actuacions sobre façanes existents s'ajustaran al que està regulat en les presents normes
generals de l’edificació, sense perjudici del que disposa l’article 129.3 de la LUIB.

Article 11. Ordres d'execució i límit del deure conservació
L'Autoritat municipal i, si escau, els altres organismes competents, ordenaran, d'ofici o a instàncies de
qualsevol interessat, l'execució de les obres necessàries per al compliment del deure conservació de
terrenys, urbanitzacions particulars i edificacions.
L’ incompliment injustificat de l'ordre d'execució donarà ocasió a la imposició de les sancions legalment
previstes i a l'execució municipal subsidiària, a costa del propietari obligat. Malgrat la qual cosa, quan
l'ordre d'execució excedís del límit del deure normal de conservació, el propietari tindrà dret al fet que
l'Administració responsable de l'esmentat excés en la reparació, financiï o assumeixi aquella part del cost
que superi el deure conservació.
Malgrat la qual cosa, quan l’ordre d’execució excedís el límit del deure normal de conservació, les presones
o entitats propietàries tindran dret al fet que l’Administració responsable de l’esmentat excés en la
reparació, financi o assumeixi aquella part del cost que superi el deure de conservació.

Article 12. Declaració de ruïna
Els supòsits de ruïna d’immobles es regularan segons els articles 348 i següents del reglament general de la
Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl per a l’illa de Mallorca, ò normativa que la substitueixi.
Serà d’aplicació l’article 42 de la llei 12/1998, de 21 de desembre, de Partimoni històric de les Illes Balears,
al conjunt històric dels molins de carrer Indústria.
No procedirà la declaració d’estat ruïnós per motius econòmics per a qualsevol edificació que gaudeixi de
protecció integral (cataàlegs A1, A2), estructural (catàleg B), o arquitectònica ambiental (Catàleg C), “r” o
amb NPA 1 (nivell de protecció ambiental elevat).

TÍTOL III: NORMES REGULADORES DELS USOS
Article 13. Objecte, estructura general dels usos i definicions.
Els preceptes reguladors d'aquest Títol són els que estableixen les diferents utilitzacions del sòl i de les
edificacions fixant els usos que en elles puguin desenvolupar-se, segons les diferents categories de sòl que
es defineixen en el present Pla Especial.
L'estructura general, classificació i definicions dels usos queden regulats en els articles 50 al 60 de les
Normes Urbanístiques vigents del Pla General.

Article 14. Regulació específica i quadres dels usos.
S'estableixen les següents limitacions en la regulació específica dels usos per al patrimoni arquitectònic dins
de l'àmbit del Pla Especial de protecció:
14.1. Béns catalogats: Catàlegs A1, A2, B, C:
a) L'ús dels béns catalogats s'haurà d'acomodar a les seves característiques, no podent ser destinats a
finalitats, usos o activitats incompatibles amb el seu valor i significat artístic, històric o arquitectònic o que,
d'alguna manera, perjudiquin la seva conservació o comportin perill de deterioració o degradació.
Es consideraran usos fora d'ordenació als edificis catalogats els actuals que suposin una deterioració de les
qualitats que són objecte de protecció en les fitxes individualitzades.
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b) En edificis que es destinin a l'ús residencial la resta dels usos permesos en situació 1 podran situar-se en
qualsevol planta d'aquesta situació, destinada total o parcialment a aquests usos, sempre que per sota no
existeixin plantes completes destinades a l'ús residencial.
c) No s'admetrà en els usos 4.1 (Comercial) i 5.10 (Eq. Comercial) les activitats de reparació i venda de
recanvis i accessoris de vehicles a motor, així com la de venda de carburants.
d) L'ús 4.4 (Establiment públic) es permetrà en situació 2 però no associada a la planta primera. S'estableix
la densitat màxima de tres (3) establiments públics en àrea de densitat limitada. Es defineix com a àrea de
densitat limitada aquella zona resultant de considerar el punt mitjà en planta de la façana principal del local
de nova activitat, com el centre geomètric d'un cercle de cinquanta (50) metres de radi, on es
comptabilitzaran tots els locals existents legalment autoritzats amb els usos d'establiment públic i/o
equipament comunitari d'ús recreatiu en l'àmbit del Pla Especial i que tinguin qualsevol accés inclòs total o
parcialment dins d'aquest perímetre. A aquests efectes, es tindran en consideració i computaran igualment
els usos d'establiments i/o equipament comunitari d'ús recreatiu situats en zones contigües a l'àmbit.
Les noves autoritzacions per a aquest ús podran concedir-se sempre que, al moment de sol·licitar llicència,
el nombre d'establiments legalment autoritzats incloent el que se sol·licita, sigui com a màxim tres (3) a
l'àrea de densitat limitada.
La grandària mínima de l'ús 4.4 (Establiment públic) serà de cinquanta (50) m2.
e) L'ús 5 (Equipaments) no està permès equipament cementiri. La situació 1 en Equipaments, no es
permetrà en Eq. Seguretat i Sanitari. La situació 5 en equipaments només es permet en Equipaments
Esportius.
f) L'ús 5.11 (equipament recreatiu) no està permès.
g) L'ús 6.5 (Aparcament de vehicles) es permetrà en situació 2 però no associada a planta primera. A les zones
AV no es permetran aparcaments descoberts, més enllà de la profunditat edificable.
h) Per a les qualificacions de protecció integral: A1, A2, protecció estructural B, i protecció ambiental C els
correspon el següent quadre d'usos:
USOS DETALLATS
1.1 Habitatge Unifamiliar
2.1 Habitatge Plurifamiliar
2.2 Residencial Comunitari
4.1 Comercial
4.2 Administratiu
4.3 Turístic
4.4 Establiment Públic
5
Equipaments
6.2 Instal·lacions i Serveis
6.4 Telecomunicacions
6.5 Aparcament de Vehicles

SITUACIO
1,2,4
1,2,4
1,2,4
2
1,2,3
1,2,4
2
1,2,3,4,5
2
1,2,5
1,2

14.2. Béns no catalogats: zones B3c, B4c, B6c, F0a:
Per a les qualificacions B3c, B4c, B6c i F0a els correspon el següent quadre d'usos. Els usos de les
edificacions “r” quedaran regulats pels de la zona que pertoqui a la seva parcel·la segons els plànols
d’ordenació.
14.2.1 Quadre d’usos
USOS DETALLATS
1.1 Habitatge. Unifamiliar
2.1 Habitatge. Plurifamiliar
2.2 Residencial Comunitari (Col·legis majors,
Residències, Albergs, etc)(***)

SITUACIO
1,2,4
1,2,4
1,2,4
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3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
5
6.2
6.4
6.5

Magatzems 1Cª i 2Cª
Tallers Industrials 1Cª i 2Cª
Comercial
Administratiu
Turístic (****)
Establiment Públic
Equipaments (**)
Instal·lacions i Serveis
Telecomunicacions
Aparcament de Vehicles

2
2
2
1,2,3
4
2(*)
1,2,3,4,5
2,4
1,2,4,5
1,2,4,5

Notes:
- S'exceptua l'Equipament Cementiri del quadre anterior.
- La situació 5 en Equipaments, solament es permet en Equipaments Esportius
- La situació 1 en Equipaments, no es permetrà en Eq. De Seguretat i Sanitari.
- En zones A.V. no es permetran els aparcaments descoberts més enllà de la fondària edificable.
- Únicament s’admet la implantació o ampliació dels establiments turístics d’allotjament en la modalitat
d’hotel de ciutat
- Els nous establiments turístics d’allotjament i albergs juvenils, i les seves ampliacions, no podran reduir ni
suprimir el sostre d’habitatge existent segons justificació cadastral a la data d’aprovació inicial d’aquest Pla
Especial.
- Els nous establiments turístics d’allotjament i les seves ampliacions, hauran de tenir l’accés principal des
d’un carrer, plaça o espai lliure de 20 m. o més d’amplada. L’amplada de l’espai davanter es mesurarà
traçant una perpendicular, com a mínim d’aquesta dimensió, des del punt mig de la parcel·la on es situï
l’establiment turístic d’allotjament fins la banda oposada del carrer, plaça o espai lliure.
(*) L'ús detallat d'establiment públic es permetrà en situació 2 però no es permetrà lligat a planta primera.
A l’àmbit del PEPAA de Santa Catalina s’haurà de tenir en compte la densitat màxima establerta a l’apartat
14.2.2 Altres Condicions d’ús d’aquestes Normes Urbanístiques.
(**) L’ús 5.11 Recreatiu, no es permetrà a l’àmbit del PEPAA de Santa Catalina en situació 1,3,4 i 5 i s’haurà
de tenir en compte el compliment de la distància màxima establerta a l’apartat 14.2.2 Altres Condicions
d’ús d’aquestes Normes Urbanístiques.
(***) Veure nota general: CONDICIONS NORMATIVES DE L’ÚS RESIDENCIAL COMUNITARI al final de l’article
de Quadres d’usos de les zones de Sòl Urbà de les Normes Urbanístiques del vigent Pla General d’Ordenació
Urbana de Palma.
(****) Veure nota general: CONDICIONS NORMATIVES DE L’ÚS TURÍSTIC al final de l’article de Quadres
d’usos de les zones de Sòl Urbà de les Normes Urbanístiques del vigent Pla General d’Ordenació Urbana de
Palma.
14.2.2 Altres condicions d’ús
a) només es podran construir soterranis i semisoterranis que superin la fondària edificable amb la finalitat
exclusiva de realitzar aparcaments per a vehicles tipus turisme, sense perjudici de les condicions
d’edificació establertes als patis d’illeta segons les ordenaces particulars de zona correponent.
b) Els usos diferents del residencial permesos en situació 1 podran situar-se en qualsevol planta d'aquesta
situació, destinada total o parcialment a aquests usos, sempre que per sota no existeixin plantes completes
destinades a l'ús principal.
c) Regulació de la condició d'emplaçament en relació a l'ús d'establiment públic: S'estableix la densitat
màxima de tres (3) establiments públics en àrea de densitat limitada. Es defineix com a àrea de densitat
limitada aquella zona resultant de considerar el punt mitjà en planta de la façana principal del local de nova
activitat, com el centre geomètric d'un cercle de 50 m. de radi, on es comptabilitzaran tots els locals
existents legalment autoritzats amb els usos d'establiment públic i/o equipament comunitari d'ús recreatiu
a l’àmbit del Pla Especial i que tinguin qualsevol accés inclòs total o parcialment dins d'aquest perímetre. A
aquests efectes, es tindran en consideració i computaran igualment els usos d'establiment públic i/o
equipament comunitari d'ús recreatiu situats en zones contigües.
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Les noves autoritzacions per a aquests usos podran concedir-se sempre que, al moment de sol·licitar la
llicència, el nombre d'establiments legalment autoritzats incloent el que se sol·licita, sigui com a màxim tres
(3 m) a l'àrea de densitat limitada.
d) Regulació de la condició d'emplaçament en relació a l'ús d'equipament comunitari d'ús recreatiu:
S'estableix la condició de distància de dos-cents (200) metres entre aquests tipus d'establiments. Es
defineix com a limitació o condició de distància, la separació mínima entre establiments que es calcularà
mesurant la línia recta imaginària que va des del punt mitjà de la façana d'accés principal d'un i un altre
establiment, sense tenir en compte l'altura de les edificacions. S'entendrà per punt mitjà en planta de les
portes d'accés al situat en la projecció sobre el plànol de la façana del centre de la porta d'accés. La
separació mínima entre establiments destinats a aquest ús serà de dos-cents (200) metres.

14.3. Béns no catalogats: zones “C3c, C4c, C6c”:
Per a les qualificacions C3c, C4c i C6c els correspon el següent quadre d'usos. Els usos de les edificacions “r”
quedaran regulats pels de la zona que pertoqui a la seva parcel·la segons els plànols d’ordenació:
14.3.1 Quadre d’usos
USOS DETALLATS
1.1 Habitatge. Unifamiliar
2.1 Habitatge. Plurifamiliar
2.2 Residencial Comunitari(***)
4.1 Comercial
4.2 Administratiu
4.3 Turístic (****)
4.4 Establiment Públic (**)
5 Equipaments (**)
6.2 Instal·lacions i Serveis
6.4 Telecomunicacions
6.5 Aparcament de Vehicles

SITUACIO
1
1
1,4
1,2,4
1,2,3,4
4
2 (*)
1,2,3,4,5
2,4
1,2,4
1,2,4

Notes:
- S'exceptua l'Equipament Cementiri del quadre anterior.
- La situació 5 en Equipaments, solament es permet en Equipaments Esportius
- La situació 1 en Equipaments, no es permetrà en Eq. De Seguretat i Sanitari.
- En zones A.V. no es permetran els aparcaments descoberts més enllà de la fondària edificable.
- Únicament s’admet la implantació o ampliació dels establiments turístics d’allotjament en la modalitat
d’hotel de ciutat
- Els nous establiments turístics d’allotjament i albergs juvenils, i les seves ampliacions, no podran reduir ni
suprimir el sostre d’habitatge existent segons justificació cadastral a la data d’aprovació inicial d’aquest Pla
Especial.
- Els nous establiments turístics d’allotjament i les seves ampliacions, hauran de tenir l’accés principal des
d’un carrer, plaça o espai lliure de 20 m. o més d’amplada. L’amplada de l’espai davanter es mesurarà
traçant una perpendicular, com a mínim d’aquesta dimensió, des del punt mig de la parcel·la on se situï
l’establiment turístic d’allotjament fins la banda oposada del carrer, plaça o espai lliure.
(*) L'ús detallat d'establiment públic es permetrà en situació 2 però no es permetrà lligat a planta primera.
A l’àmbit del PEPAA de Santa Catalina s’haurà de tenir en compte la densitat màxima establerta a l’apartat
14.3.2 Altres Condicions d’ús d’aquestes Normes Urbanístiques.
(**) L’ús 5.11 Recreatiu, no es permetrà a l’àmbit del PEPAA de Santa Catalina en situació 1,3,4 i 5 i s’haurà
de tenir en compte el compliment de la distància màxima establerta a l’apartat 14.3.2 Altres Condicions
d’ús d’aquestes Normes Urbanístiques.
(***) Veure nota general: CONDICIONS NORMATIVES DE L’ÚS RESIDENCIAL COMUNITARI al final de l’article
de Quadres d’usos de les zones de Sòl Urbà de les Normes Urbanístiques del vigent Pla General d’Ordenació
Urbana de Palma.
(****) Veure nota general: CONDICIONS NORMATIVES DE L’ÚS TURÍSTIC al final de l’article de Quadres
d’usos de les zones de Sòl Urbà de les Normes Urbanístiques del vigent Pla General d’Ordenació Urbana de
Palma.
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14.3.2 Altres condicions d’ús
a) En planta baixa es permetrà l'ús d'aparcaments de vehicles quan se situïn més enllà del límit de la
profunditat edificable.
b) Els usos diferents del residencial permesos en situació 1 podran situar-se en qualsevol planta d'aquesta
situació, destinada total o parcialment a aquests usos, sempre que per sota no existeixin plantes completes
destinades a l'ús principal.
c) No es permetrà l’ús d’establiment públic com activitat complementària a un altre dels usos detallats
permesos en el quadre d’usos de l’article 14.3.1 de les presents normes urbanístiques del PEPAA.
d) Regulació de la condicions d'emplaçament en relació a l'ús d'establiment públic i l'ús d'equipament
comunitari d'ús recreatiu: serà d’aplicació el que disposa l’article 14.2.2 als apartats c i d) respectivament.
14.4. Equipaments:
Els usos permesos a les parcel·les qualificades com a equipaments es regiran pel Quadre d’usos nº 7 de les
Normes Urbanístiques del vigent Pla General d’Ordenació Urbana de Palma al seu Art. 65, així com el que
regula l’article 142 de les esmentades Normes.
Respecte la regulació de la condicions d'emplaçament en relació a l'ús d'establiment públic i l'ús
d'equipament comunitari d'ús recreatiu serà d’aplicació el que disposa l’article 14.2.2 als apartats c i d)
respectivament.

TÍTOL IV: PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC AMBIENTAL
Article 15. Patrimoni arquitectònic i ambiental
S'entén per Patrimoni Arquitectònic i Ambiental el patrimoni d'edificis, construccions i elements,
considerats aïlladament o en conjunts identificables, format per:
- Edificis caracteritzats per les seves condicions històriques, artístiques típiques o ambientals d'especial
valor, subjectes a una protecció individualitzada i incorporats al catàleg.
- Edificis, construccions o conjunts que, sense tenir les característiques especials anteriors han de ser
conservats per raons estètiques, econòmiques i socials que impedeixen la seva destrucció, balafiament,
abandó o ruïna, subjectes a una protecció genèrica.
- Elements aïllats, tals com, jardins, reixes, portes, paviments, mobiliari urbà, decoracions en façana que per
si mateixa o per la seva ubicació al barri, en un edifici o per la seva funció estètica, han de conservar-se
formant part de la totalitat urbana, subjectes a protecció individualitzada i/o genèrica.

Article 16. Patrimoni social i econòmic
S'entén per Patrimoni Social i Econòmic al conjunt de grups, classes, usos i activitats tradicionals que
conformen el teixit social i històric del barri, que s'ha de conservar i evitar sigui eradicat, marginat o
innecessàriament transformat.
Es considera aquest Patrimoni Social com alguna cosa inherent al Patrimoni Cultural, per la qual cosa serà
prioritària la conservació de l'entramat poblacional del barri, que és la base de la seva identitat històrica.
Les actuacions proposades en tal sentit seran més àmpliament exposades en el document “Memòria
Social” d'aquest PEPAA. Per evitar els efectes negatius de la gentrificació, el PEPAA proposa mesures
específiques de tractament de l’espai urbà que unifiquen de manera homogènia tot l’àmbit de Santa
Catalina, mitjançant la creació de “superilletes” en forma de plataforma única amb l’objectiu de reduir la
velocitat del trànsit rodat i potenciar els recorreguts i interacciós social a la via pública.
Aquestes mesures específiques per al tractament de l’espai urbà, hauran de ser tingudes en compte a la
redacció dels diferents projecetes d’embelliment i millora dels carrers i espais públics.

Article 17. Classificació del Patrimoni arquitectònic ambiental
S'estableixen dos nivells de classificació del patrimoni arquitectònic actual i dels espais no construïts, en
funció del seu interès de conservació individualitzada o genèrica:
1.- Patrimoni catalogat.
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S'entén per patrimoni catalogat el conjunt d'immobles, espais públics o elements singulars sotmesos a una
protecció individualitzada, pels valors objectius i singulars dels edificis o elements en ell inclosos.
Les intervencions detallades permeses als edificis de catàleg vindran regulades en la fitxa dels mateixos.
Assenyalant-se així mateix els elements que han de ser total o parcialment protegits. Les obres genèriques
permeses es regulen en l'article corresponent a cada nivell de protecció.
Aquest patrimoni catalogat segons el nivell restrictiu de conservació, edificació i intervenció que li siguin
aplicable en cada cas, es classifica en:
- Protecció integral A1.
- Protecció integral A2.
- Protecció estructural B.
- Protecció ambiental C.
Les condicions edificatòries de cada una d'aquestes qualificacions es detallen en els articles 18, 19, 20 i al
Títol V del present Pla Especial de Protecció Arquitectònica i Ambiental.
2.- Patrimoni no catalogat.
S'entén per patrimoni arquitectònic i ambiental no catalogat al conjunt d'immobles, espais no construïts o
elements sotmesos a una protecció genèrica mitjançant normes de conservació, edificació i intervenció.
Aquest patrimoni no catalogat segons el nivell restrictiu de conservació, edificació i intervenció que li siguin
aplicable en cada cas, es classifica en:
- Protecció arquitectònica ambiental “r”
- Protecció arquitectònica ambiental amb nivell de protecció elevat. NPA 1
- Protecció arquitectònica ambiental amb nivell de protecció moderat. NPA 2
- Protecció arquitectònica ambiental amb nivell de protecció bàsic. NPA 3
Les condicions edificatòries de cada una d'aquestes qualificacions es detallen en els articles 18, 19, 20 i al
Títol V del present Pla Especial de Protecció Arquitectònica i Ambiental.

Article 18. Categories de les qualificacions de protecció
1. Protecció integral A1 i A2
a) Protecció integral total A1.
Inclou els edificis i elements declarats o incoats com Bé d'Interès Cultural (BIC), així com els que, sense
haver-ne instruït expedient d'incoació de BIC, posseeix una valoració anàloga o altres edificis la protecció
dels quals ha de ser total, ja que la desaparició d'una de les seves parts desvirtua o minva la comprensió
global del conjunt.
Vénen assenyalats en el plànol d'Ordenació com A1
b) Protecció integral parcial A2.
Comprèn les edificacions, elements o espais de valor històric o arquitectònic que per la seva qualitat,
antiguitat, escassetat o raresa hagin de ser conservats en les seves característiques fonamentals, tant
exteriors com a interiors. La diferència fonamental amb la categoria A1 se situa que no presenten el mateix
valor en totes les seves parts, per la qual cosa s'ha establert la categoria A2, a fi de permetre actuacions en
aquests llocs, sense perjudici de la protecció que afecti a la globalitat del conjunt.
Vénen assenyalats en el plànol d'Ordenació com A2.
2. Protecció estructural B
Estan inclosos en aquest grup els edificis o elements urbans que sense tenir la qualitat arquitectònica,
històrica o ambiental, de la categoria superior, han de conservar els elements bàsics que defineixen les
seves condicions volumètriques, estructurals, tipològiques i ambientals, sense perjudici d'obres d'adaptació
interiors o excepcionalment exteriors compatibles amb els elements que van originar la seva protecció.
Vénen assenyalats en el plànol d'Ordenació amb la lletra B.
3. Protecció arquitectònica ambiental
a) Protecció ambiental C.
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Es refereix a edificis, part d’edificis, construccions o elements que sense presentar singularitats històriques
o arquitectòniques mereixen la seva preservació, fonamentalment pel seu valor tipològic i ambiental. La
seva conservació admetrà intervencions d emajor abast que les de grau de protecció A1, A2, o B.
b) Protecció arquitectònica ambiental r.
Són els edificis la categoria ambiental dels quals és inferior als béns catalogats.
Les seves tipologies són més recents, les seves distribucions interiors no són especialment rellevants o la
seva evolució al llarg del temps ha transformat alguns aspectes els trets de la tipologia original. Pel que el
grau de protecció és ambiental i inferior al dels béns catalogats, entenent en tot moment que tenen un
grau de protecció ambiental elevat (NPA 1) , i que a més hauran de conservar els seus elements
fonamentals que els caracteritzen.
Vénen assenyalats en el plànol d'Ordenació amb la lletra r dins l’edificació corresponent.
c) Protecció ambiental Nivell protecció Ambiental 1 (Elevat)
Es consideren edificacions amb NPA 1 (Nivell de Protecció Ambiental 1, Elevat) totes aquelles que així quedin
grafiades als plànols d’ordenació 1/500 del PEPAA de Santa Catalina.
Es corresponen amb exemples d’edificacions originals del barri de Santa Catalina segons les normes
d’Eixample Original, representant exemples autèntics d’arquitectura popular al barri que sense tenir el valor
dels immobles catalogats ni dels de protecció ambiental “r”, pel seu context urbà i degut bàsicament a les
seves característiques de façana, han de conservar els seus elements fonamentals que les caracteritzen a nivell
de conservació de façana.
Venen assenyalats als plànols d’ordenació a escala 1/500 amb color blau fosc. Llegenda NPA 1
d) Protecció ambiental Nivell Protecció Ambiental 2 (Moderat: Regeneració Ambiental)
Es consideren edificacions amb NPA 2 (Nivell de Protecció Ambiental 2, Moderat) totes aquelles que així
quedin grafiades als plànols d’ordenació 1/500 del PEPAA de Santa Catalina.
Es corresponen a edificacions que tot i no ajustar-se a les normes d’Eixample Original, queden inserides entre
edificacions amb un Nivell de Protecció Ambiental 1 elevat, formant part d’eixos de regeneració ambiental del
barri, o que presenten distorsions ambientals dins la trama urbana amb possibilitats de millora ambiental
plausibles.
Venen assenyalats als plànols d’ordenació a escala 1/500 amb color malva. Llegenda NPA 2.
e) Protecció ambiental Nivell protecció 3 (Bàsic: Àrees de Transformació)
Es consideren edificacions amb NPA 3 (Nivell de Protecció Ambiental 3, Bàsic) totes aquelles que així quedin
grafiades als plànols d’ordenació 1/500 del PEPAA de Santa Catalina.
En general es corresponen a edificacions que es troben a zones incloses dins l’ARE de Santa Catalina però que
es troben tan transformades que queden clarament diferenciades de les àrees més representatives del nucli
central o no es perceben clarament com a zona tradicional del barri de Santa Catalina, quedant fora d’eixos
visuals o zones d’elevat valor ambiental. En general no s’ajusten a les normes d’Eixample Original del segle XIX,
i són percebudes com a distorsions ambientals respecte a la resta del barri.
Les edificacions en situació de NPA 3, hauran de respectar les normes estètiques generals per l’àmbit de Santa
Catalina. Els dissenys de façanes d’aquestes edificacions en virtut del que regula l’Article 68 de la Llei 12/2017,
de 29 de desembre, d’Urbanisme de les Illes Balears s’ha d’harmonitzar amb les construccions tradicionals de
la resta de l’àmbit, per la qual cosa les noves edificacions no es podran entendre en cap cas com a
discontinuïtats o noves distorsions ambientals. Les regulacions estètiques d’aplicació tenen com a objectiu
reduir la descompensació i dispersió estilística i la homogeneïtzació de l’àmbit des d’un punt de vista
ambiental.
Venen assenyalats als plànols d’ordenació a escala 1/500 amb color blau cel. Llegenda NPA 3.

TÍTOL V: NORMES D'EDIFICACIÓ
CAPÍTOL I: NORMES APLICABLES A TOTS ELS TIPUS D'EDIFICACIÓ
Article 19. Compliment dels paràmetres edificatoris
En cada projecte d'edificació han de ser complerts tots i cadascun dels paràmetres límit fixats en les normes
generals i en les específiques de cada zona. El compliment d'un d'ells no justifica la transgressió d'un altre o
d'uns altres i així es condicionarà l'edificació a l'o als quals més estrictes resultin per a cada cas particular.

- 245 -

MANUEL GARCIA RAMIS 17-04-2019 PBX2013-0004-PLA_ESPECIAL_SANTA_CATALINA

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ ARQUITECTÒNICA I AMBIENTAL DE SANTA CATALINA, I DEL CONJUNT HISTÒRIC DELS MOLINS DE CARRER INDÚSTRIA

1.- Ocupació i edificabilitat màxima.
L'ocupació i alçada màxima dels edificis serà la que s'indica en els plànols d'ordenació. L'edificabilitat
màxima serà la resultant de l'aplicació d'aquests paràmetres.
La caixa d'escala d'accés al terrat, cambra de màquines de l'ascensor i altres elements o instal·lacions
permeses sobre l'altura màxima no computaran com a edificabilitat. Els esmentats cossos de coronació
hauran de tenir les dimensions estrictament necessàries per a la funcionalitat de l'accés a la coberta i per
allotjar els usos abans descrits, no podent en cap cas superar les dimensions màximes establerta en l'art. 89
del vigent PGOU de Palma.
2.- Altura mínima, màxima i total.
S’estirà al que disposen les corresponents normes urbanístiques del Pla General vigent
3.- Índex d'intensitat d'ús residencial.
En l'àmbit del PEPAA s'estableix un índex d'intensitat d'ús residencial referit a la superfície edificable,
expressant la limitació en nombre d'habitatges/superfície total edificada.
Per aplicació de l'índex corresponent a cada qualificació s'obtindrà el nombre màxim d'habitatges que és
possible realitzar en cada parcel·la.
Aquesta xifra serà el nombre enter per defecte que s'obté mitjançant l'operació del producte d'aquest
índex per la superfície en metres quadrats de la dins la fondària edificable. Si el producte de l’índex d’ús
residencial o d’ús turístic per la superfície neta no ofereix un nombre sencer d’habitatges, s’haurà
d’arrodonir, a l’alça si la fracció decimal és major que 5 i a la baixa si és igual o menor que 5.
La grandària dels habitatges projectats solament estarà condicionat per aquesta xifra i les condicions
d'higiene i composició interior.
Per tant, en el cas que part de l'edificabilitat permesa a cada zona es destini a altres usos permesos
diferents del residencial es podrà esgotar el nombre d'habitatges resultant de l'aplicació de l'índex
d'intensitat d'ús residencial a cada parcel·la, estant limitada la grandària de les mateixes solament per les
ordenances de composició interior establertes en el Pla General.

CAPÍTOL II: CONDICIONS D'HIGIENE, COMPOSICIÓ INTERIOR I ESTÈTICA DE LES EDIFICACIONS
Article 20. Reserva d'aparcament
Segons indica l’Estudi de mobilitat del Present Pla Especial de Protecció Arquitectònica i Ambiental de Santa
Catalina, s’hauran de complir les següents condicions:
a) Les places d'aparcament dels edificis residencials i d'equipaments de nova construcció, comptaran amb
preses elèctriques individuals i amb sistema de comptador independent, per recàrrega de
vehicles elèctrics.
b) En les noves edificacions, es destinarà una zona preferiblement en planta baixa, i si no és possible, en
planta soterrani, per a l'aparcament de bicicletes, protegits i segurs, i en una ubicació que permeti un
còmode accés des de la xarxa viària, d’acord amb les condicions establertes reglamentàriament (Llei de
Transports de les Illes Balears i el PMUS), en relació a l’ús principal de l’edificació s’hauran de preveure les
reserves següents:
Ús habitatge: 2 places de bicicleta/ habitatge
2
Ús comercial/ Administratiu/ Industrial (petit taller): 1 plaça de bicicleta/ 100 m de sostre
2
Equipament docent: 5 places de bicicleta/ 100 m de sostre
Equipament Esportius/ Culturals: 5 places de bicicleta/ 100 places d’aforament
2
Zones Verdes: 1 plaça de bicicleta/ 100 m de sòl
c) A les zones de nova edificació així com en les noves edificacions on sigui exigible la reserva
d'aparcaments (art. 331 del vigent PGOU de Palma), la dotació exigida serà de 2 places d'aparcament per
habitatge de nova creació.
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TÍTOL VI: REGULACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I DE LES ZONES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL
CAPÍTOL I: REGULACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. CATEGORIES DE LES QUALIFICACIONS
DE PROTECCIÓ ARQUITECTÒNICA.
Article 21. Regulació genèrica de la protecció integral A1 i A2
1. Tipus d'obres i intervencions.
a) Les obres permeses en els béns catalogats de categoria A1 seran les de Consolidació, Conservació i
Restauració. Ha de protegir-se prioritàriament el que apareix en la fitxa normativa particularitzada del
Catàleg.
b) Les obres permeses en els béns catalogats de categoria A2 seran els de Consolidació, Conservació,
Restauració i Rehabilitació. Aquesta última en cap cas podrà suposar risc de pèrdua o dany en les
característiques que van motivar la protecció integral.
En aquests immobles tindran protecció total els elements que apareixen protegits en les fitxes de catàleg,
podent solament realitzar en ells les obres de Consolidació, Conservació i Restauració, tret que en la fitxa
normativa particularitzada es permetés un altre tipus d'intervenció.
c) Les obres a realitzar en els béns catalogats de categoria A1 i A2 no podran desmerèixer al ben catalogat
en cap dels valors que han motivat la seva inclusió al catàleg.
2. Condicions de volum i aprofitament.
Als edificis catalogats A1 i A2 no es podrà augmentar el volum actual.
L'aprofitament mesurat en m2 de sostre serà igual a l'existent, exceptuant el que està disposat en la fitxa
normativa particularitzada, o bé el que dictamini la Comissió de Centre Històric i Catalogació de
l’Ajuntament de Palma respecte l’eliminació d’afegits que puguin desvirtuar l’edifici protegit.
No procedirà la declaració de ruïna per motius econòmics en els termes de l’article 348 del RLOUS.
Si per qualsevol causa aquests immobles fossin objecte de destrucció o demolició, l'aprofitament urbanístic
de la parcel·la subjacent consistirà en la facultat de reconstruir l'immoble originari. En el cas que es proposi
un augment del nombre d'habitatges, es considerarà que el nombre d'aquestes permès serà, com a màxim,
d'un habitatge per cada cent vint (120) m2 de superfície construïda, sempre que aquesta actuació sigui
compatible amb el manteniment de l'organització estructural interna, el nombre de buits per planta i el
caràcter tipològic de l'edificació.
3. Parcel·lació.
No es permetrà la modificació de les parcel·les catalogades en aquesta categoria.
4. Higiene i composició interior.
En edificis catalogats no serà d'obligat compliment l'ordenança general d'higiene i composició interior, en el
que concerneix a superfícies d'il·luminació, dimensions i ventilació de les escales, etc. si les obres tinguessin
per objecte respectar la tipologia de l'edifici i el motiu pel qual ha estat catalogat sempre que quedin
assegurades les condicions mínimes de salubritat i higiene, regulades en el Decret 145/1997, de 21 de
novembre, de condicions de dimensionament, d'higiene i d'instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat
d'habitatges, així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat (BOCAIB núm. 151, de 6/12/97), o norma que
ho substitueixi o modifiqui, i les obres suposessin una millora de les condicions actuals d'higiene i
composició interior de l'edifici a intervenir.
5. Estètica i composició exterior.
a) Regirà l'indicat a l'apartat 1 d'aquest article que estableix el tipus d'intervencions possibles segons el
grau de catalogació.
b) Materials i acabats. S'empraran en general els materials d'acabats i solucions constructives
característiques originals.
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Les fusteries seran de fusta envernissada, pintada o impregnada de resines sintètiques. Els buits exteriors
estaran dotats de persianes mallorquines de fusta.
Excepcionalment, prèvia autorització de la comissió de Centre Històric i catàleg, es podran variar aquests
materials.
Revestiments exteriors: Les façanes i mitgeres s'acabaran revocades i arrebossades.
Els colors bàsics seran els que estableix la carta de colors, l'ocre o el blanc d'acord amb els tons dominants
al carrer. Als edificis que aparegui obra vista en façanes, haurà de mantenir-se i/o recuperar-se.
c) Cobertes. Es mantindran les cobertes originals de l’edifici. En casos excepcionals, i prèvia autorització de
la Comissió de Centre Històric i Catalogació de l’Ajuntament de Palma, es permetrà la modificació d’una
2
superfície no superior al 10% del total de la conerta o bé de 5 m , que no resulti visible des de l’exterior i no
modifiqui la imatge de l’edifici catalogat, per la ubicació d’instal·lacions.
d) Així mateix serà d'obligat compliment el que prescrigui la fitxa del Catàleg corresponent.
6. Usos.
Queda regulat en l'article 14.1 de les presents normes.

Article 22. Regulació genèrica de la protecció estructural B
1. Tipus d'obres i intervencions.
Les obres permeses en els béns catalogats en la categoria B, tret que la fitxa normativa particularitzada
permeti un altre tipus d'intervenció, seran: Consolidació, Conservació, Restauració, Rehabilitació i,
excepcionalment, Reestructuració en parts no bàsiques de l'edifici i annexos que poguessin existir. En cap
cas podran desvirtuar-se els elements puntuals que apareixen en les fitxes de Catàleg i el grau de protecció
serà el que en elles s'indiqui.
Les obres a realitzar en el cas de béns catalogats en la categoria B no podran desmerèixer al ben catalogat
en cap dels valors que han motivat la seva inclusió al catàleg.
Per a obres de que impliquin actuacions de restauració, rehabilitació o reforma de façana s’hauran de tenir
en compte les consideracions específiques dels plànols d’ordenació de seccions de carrers amb alçats de
façana.
2. Condicions de volum i aprofitament.
En edificis catalogats B, l'aprofitament mesurat en m2 de sostre serà com a màxim l'existent, exceptuant el
que està disposat en la fitxa normativa particularitzada, o bé el que dictamini la Comissió de Centre Històric
i Catalogació de l’Ajuntament de Palma respecte a l’eliminació d’afegits que puguin desvirtuar l’edifici
protegit.
No procedirà la declaració de ruïna per motius econòmics en els termes de l’article 348 del RLOUS.
Si per qualsevol causa aquests immobles fossin objecte de destrucció o demolició, l'aprofitament de la
parcel·la subjacent consistirà en la facultat de reconstruir l'immoble originari.
En el cas que es proposi un augment del nombre d'habitatges, es considerarà que el nombre permès serà,
com a màxim, d'un habitatge per cada cent vint (120) m de superfície construïda, sempre que aquesta
actuació sigui compatible amb el manteniment de l'organització estructural interna, el nombre de buits per
planta i el caràcter tipològic de l'edificació.
3. Parcel·lació.
No es permetrà la modificació de les parcel·les objecto d'aquesta qualificació.
4. Higiene i composició interior.
En edificis catalogats no serà d'obligat compliment l'ordenança general d'higiene i composició interior, en el
que concerneix a superfícies d'il·luminació, dimensions i ventilació de les escales, etc., si les obres
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tinguessin per objecte respectar la tipologia de l'edifici i el motiu pel qual ha estat catalogat, sempre que
quedin assegurades les condicions mínimes de salubritat i higiene, regulades en el Decret 145/1997, de21
de novembre, de condicions de dimensionament, d'higiene i d'instal·lacions per al disseny i l'habiteu
d'habitatges, així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat (BOCAIB núm. 151, de 6/12/97) o norma que ho
substitueixi o modifiqui, i les obres suposessin una millora de les condicions naturals d'higiene i composició
interior de l'edifici a intervenir.
La instal·lació d’ascensor no serà obligatòria.
5. Estètica i composició exterior.
a) Regirà l'indicat a l'apartat 1 d'aquest article que estableix el tipus d'intervencions possibles segons el
grau de catalogació.
b) Materials i acabats. S'empraran en general els materials d'acabats i solucions constructives
característiques originals.
Les fusteries seran de fusta envernissada, pintada o impregnada de resines sintètiques. Els buits exteriors
estaran dotats de persianes mallorquines de fusta.
Excepcionalment, prèvia autorització de la comissió de Centre Històric i catàleg, es podran variar aquests
materials.
Revestiments exteriors: Les façanes i mitgeres s'acabaran revocades i arrebossades.
El color bàsic serà l'ocre o el blanc d'acord amb els tons dominants al carrer. Als edificis que aparegui obra
vista en façanes, haurà de mantenir-se i/o recuperar-se
c) Es permetran actuacions en façana, que es realitzaran quan així ho exigeixi la rehabilitació o
reestructuració interior, segons el regulat a l'apartat 1 d'aquest article, mantenint la tipologia de buits i, si
escau, completant la composició general.
d) Es permetrà la instal·lació d'ascensor, sempre que aquesta es realitzi sense alterar les característiques
tipològiques fonamentals de l'edifici i oculta a la vista des de l'exterior, no podent variar els paràmetres
edificatoris definits a l'apartat 2 d'aquest article.
i) Així mateix serà d'obligat compliment el prescrit en la fitxa del Catàleg.
f) Els augments de volum permesos a l'apartat dos es podran resoldre utilitzant llenguatge arquitectònic
actual, amb les limitacions de no alteració de les característiques fonamentals que van motivar la protecció
de l'edifici i de relació amb els béns catalogats del seu entorn.
g) Cobertes. Es mantindran les cobertes originals de l’edifici. En casos excepcionals, i prèvia autorització de
la Comissió de Centre Històric i Catalogació de l’Ajuntament de Palma, es permetrà la modificació d’una
superfície no superior al 10% del total de la coberta ò bé de 5 m2, que no resulti visible des de l’exterior i
no modifiqui l’imatge de l’edifici catalogat, per a l’ubicació d’instal·lacions.
6. Usos.
Queda regulat en l'article 14.1 de les presents normes.

CAPÍTOL II: REGULACIÓ DEL PATRIMONI AMBIENTAL. CATEGORIES DE LES QUALIFICACIONS DE
PROTECCIÓ AMBIENTAL.
Article 23. Regulació genèrica de la protecció arquitectònica ambiental C
1. Tipus d'obres i intervencions.
Les obres permeses en els béns catalogats en la categoria C, tret que la fitxa normativa particularitzada
permeti un altre tipus d'intervenció, seran: Consolidació, Conservació, Restauració, Rehabilitació i
Reestructuració a la façana i volumetria existent a primera crugia sense que es puguin apreciar aquestes
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intervencions des de via pública. En cap cas podran desvirtuar-se els elements puntuals que apareixen en
les fitxes de Catàleg i el grau de protecció serà el que en elles s'indiqui a l’àmbit de la primera crugia.
Les obres a realitzar en el cas de béns catalogats en la categoria C no podran desmerèixer al ben catalogat
en cap dels valors que han motivat la seva inclusió al catàleg.
Per a obres de rehabilitació integral o de més del 50% de l’edificació, així com aquelles que impliquin
actuacions de restauració, rehabilitació o reforma de façana s’hauran de tenir en compte les consideracions
específiques dels plànols d’ordenació de seccions de carrers amb alçats de façana.
2. Condicions de volum i aprofitament.
En edificis catalogats C s’hauran de conservar les façanes el volum existent en la crugia corresponent a la
façana.
L'aprofitament mesurat en m2 de sostre serà igual a l'existent exceptuant el que està disposat en la fitxa
normativa particularitzada i en el següent paràgraf referent a forjats intermitjos.
Es permetrà la introducció de forjats intermitjos (entreplanta) que no arribin a façana, quedant connectat
l'espai inferior i superior, quan les obres tinguin per objecte d'adequació de l'edifici a un ús públic o
col·lectiu, sempre que no alterin les característiques fonamentals que van motivar la protecció de l'edifici.
El disseny d'aquests forjats estarà clarament diferenciat de l'edifici original, procurant no obstant això una
integració en el conjunt. La realització dels forjats vindrà limitada pel compliment de les altures mínimes
exigides entre forjats de les ordenances generals.
Si per qualsevol causa aquests immobles fossin objecte de destrucció o demolició, l'aprofitament de la
parcel·la subjacent consistirà en la facultat de reconstruir l'immoble originari.
En el cas que es proposi un augment del nombre d'habitatges, es considerarà que el nombre d'aquestes
permès serà, com a màxim el més restrictiu dels següents, el que s’obtengui d’aplicar l’índex d’ús de la zona
o el d'un habitatge per cada cent vint (120) m2 de superfície construïda, sempre que aquesta actuació sigui
compatible amb el règim d'usos permès en cada cas, el manteniment de l'organització estructural interna a
la primera crugia, el nombre de buits per planta i el caràcter tipològic de l'edificació.
3. Parcel·lació.
A les zones d'Intervenció en l'Edificació, Renovació Espontània i Profundament Degradades no es permetrà
la modificació de les parcel·les objecte d'aquesta qualificació.
A la resta de zones urbanístiques de Sòl Urbà, a Sòl Urbanitzable i Sòl Rústic s'estarà a la regulació
específica existent per a cadascuna de les zones en les diferents qualificacions de sòl. En tot cas, sempre
s'haurà de mantenir com a parcel·la mínima la de l'àmbit catalogat.
4. Higiene i composició interior.
En edificis catalogats no serà d'obligat compliment l'ordenança general d'higiene i composició interior, en el
que concerneix a superfícies d'il·luminació, dimensions i ventilació de les escales, etc.
Pel que fa la primera crugia, si les obres tinguessin per objecte respectar la resta de la tipologia de l'edifici i
el motiu pel qual ha estat catalogat, sempre que quedin assegurades les condicions mínimes de salubritat i
higiene, regulades en el Decret 145/1997, de 21 de novembre, de condicions de dimensionament, d'higiene
i d'instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges, així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat
(BOCAIB núm. 151, de 6/12/97) o norma que ho substitueixi o modifiqui, i les obres suposessin una millora
de les condicions naturals d'higiene i composició interior de l'edifici a intervenir.
5. Estètica i composició exterior.
a) Regirà l'indicat a l'apartat 1 d'aquest article que estableix el tipus d'intervencions possibles segons el
grau de catalogació.
b) S'empraran per a cada cas els materials i acabats originals de cada edifici en particular.
b.1) En el cas de rehabilitació d’espais comuns com a vestíbuls o patis d’accés, els acabats i materials seran
els mateixos que presentava l’edificació original, tant pel que fa a elements estructurals com solats i
acabats de parets.
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b.2) Revestiments exteriors. Les façanes i mitgeres tindran acabats i colors semblants als originals. El color
bàsic s’escollirà d’entre un dels de la carta de colors del present PEPAA. S'admetrà el blanc però mai en
edificis contigus.
c) Es permetran actuacions en façana, que es realitzaran quan així ho exigeixi la rehabilitació o
reestructuració interior.
d) Es permetrà la instal·lació d'ascensor, sempre que aquesta es realitzi sense alterar les característiques
tipològiques fonamentals de l'edifici i oculta a la vista des de l'exterior, no podent variar els paràmetres
edificatoris definits a l'apartat 2 d'aquest article.
e) Així mateix serà d'obligat compliment el prescrit en la fitxa del Catàleg.
6. Usos.
Queda regulat en l'article 14.1 de les presents normes, així com el que assenyali la fitxa particularitzada.

Article 24. Regulació genèrica de la protecció arquitectònica ambiental r
1. Tipus d'obres i intervencions.
a) L'afecció sobre aquests edificis té com a conseqüència l'obligació del manteniment de l'edificació
existent, no permetent-se la substitució de la mateixa. Només podrà demolir-se totalment en cas de ruïna,
mitjançant la corresponent tramitació i declaració, o parcialment quan així ho determini la CCH i C.
Podran realitzar-se les obres de restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració (en
tota la seva extensió) reconstrucció i nova construcció en cas de ruïna. En aquest últim cas hauran de
mantenir-se les característiques fonamentals de la façana de l'edifici preexistent (incloent les obres de
reestructuració indicades en la planimetria i/o fitxa individualitzada). No obstant això, es mantindran, en
tot cas, els elements definitoris de la seva estructura arquitectònica (murs de càrrega, altures i forjats), les
característiques tipològiques i ambientals de l'edificació i la seva façana, podent demolir-se només aquelles
parts que la CCH i C autoritzi. Es podran adequar a les condicions d'habitabilitat previstes en l'annex II del
Decret 145/1997, de 21 de novembre, o norma que ho modifiqui o substitueixi.
No procedirà la declaració de ruïna per motius econòmics en els termes de l’article 348 del RLOUS.
Podran realitzar-se les obres de nova construcció en cas de declaració de ruïna, d'acord als paràmetres de
zona aplicables.
Per a obres de rehabilitació integral o de més del 50% de l’edificació, així com aquelles que impliquin
actuacions de restauració, rehabilitació o reforma de façana s’hauran de tenir en compte les consideracions
específiques dels plànols d’ordenació de seccions de carrers amb alçats de façana.
2. Condicions de volum i aprofitament.
En el cas de nova construcció els paràmetres seran els definits en els plànols d’ordenació i ordenances
particulars de zona, respecte a la façana s’estirà a la reconstrucció de la façana segons projecte original,
subsidiàriament es prendran com a model els plànols d’ordenació de seccions de carrers i alçats de façanes
del Pla Especial.
El nombre d'habitatges permesos és l'existent, encara que, justificadament i amb acord favorable de la
Comissió de Centre Històric i Catàleg (CCH i C), es podrà augmentar el nombre resultant a 1/80 (nombre
d'habitatges / superfície construïda) sempre que aquesta actuació sigui compatible amb el manteniment de
l'organització estructural interna, el nombre de buits per planta i el caràcter tipològic de l'edificació.
3. Parcel·lació.
No es permetran la modificació de les parcel·les qualificades amb aquesta categoria.
4. Condicions d'higiene i composició interior.
En aquests edificis no serà d'obligat compliment l'ordenança general d'higiene i composició interior, en el
que concerneix a superfícies d'il·luminació, dimensions i ventilació de les escales, etc., si les obres
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tinguessin per objecte respectar la tipologia de l'edifici, sempre que quedin assegurades les condicions
mínimes de salubritat i higiene, regulades en el Decret 145/1997, de 21 de novembre, de condicions de
dimensionament, d'higiene i d'instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges, així com l'expedició
de cèdules d'habitabilitat o norma que ho substitueixi o modifiqui, i les obres suposessin una millora de les
condicions actuals d'higiene i composició interior de l'edifici a intervenir. Per a la nova construcció regiran
les ordenances generals.
5. Estètica i composició exterior.
- Tractament façanes, locals comercials i publicitat exterior. Seran aplicables les determinacions referents a
Condicions d’estètica i Publicitat exterior de les presents Normes Urbanístiques, així com les
determinacions de colors de l’article corresponent.
Així mateix serà aplicable l'ordenança general en tot allò que no es reguli específicament en aquest article.
6. Usos.
Queda regulat en l'article 14.2 i 14.3 de les presents normes, segons qualificació del plànol d’ordenació.

Article 25. Regulació genèrica de la protecció ambiental NPA 1 de Santa Catalina.
Nivell de Protecció Ambiental en grau 1: Elevat. Conservació.
1. Tipus d’obres
L’afecció d’aquests edificis dins aquest nivell de protecció, té com a conseqüència la conservació de la façana
original.
Conservació: Podran realitzar-se les obres regulades a l’art. 47. de les Normes urbanístiques del vigent Pla
General. Es mantindran, en tot cas, els elements definitoris de façana, podent enderrocar únicament aquells
cosos o elements de menor interès considerats afegits a l’edificació i tipologia original. El manteniment de
façana representa un paràmetre de zona al qual s’haurà de donar compliment.
Substitució: Es podrà optar per la substitució de l’immoble amb la condició de conservació de façana d’acord
amb els paràmetres urbanístics de la zona. El manteniment de façana implica la seva integració a la nova
edificació.
2. Condicions de volum i aprofitament
Conservació: S’estirà al que regula l’article 47 de les ordenances generals de les Normes Urbanístiques del
vigent PGOU de Palma.
Substitució: En cas de nova construcció els paràmetres seran els definits al plànol d’ordenació atesa
l’ordenança particular de zona que li correspongui, amb les condicions del punt 1 del present article.
3. Parcel·lació
No es permetrà la segregació ni agregació de les parcel·les qualificades amb aquesta categoria, llevat
d’aquelles parcel·les amb una amplària a façana inferior a 5m, a les quals es permetrà l’agregació amb
2
parcel·la mitgera sempre i quan, aquesta tengui NPA 1 o 2 i la sumatòria de les dues sigui inferior a 350m .
L’agregació haurà de mantenir la composició de les façanes de manera independent.
4. Estètica i composició exterior:
S’estirà al que disposen les presents Normes Urbanístiques respecte a condicions estètiques i publicitat
exterior i determinacions cromàtiques de la carta de color.
Es permet la reestructuració dels forats de façana fins a un 20% sempre i quan es doni compliment a les
condicions d’estètica i composició exterior que es regula a l’article 32 d’aquestes normes.
5. Usos:
Queda regulat en l'article 14.2 i 14.3 de les presents normes, segons qualificació del plànol d’ordenació.
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Article 26. Regulació genèrica de la protecció ambiental NPA 2 de Santa Catalina.
Nivell de Protecció Ambiental en grau 2: Moderat. Zones de Regeneració Ambiental
1. Tipus d’obres
L’afeccció d’aquests edificis té com a conseqüència la preferència per la substitució de l’edificació existent
respectant les normes específiques de composició de façana, segons els paràmetres urbanístics de la zona.
2. Condicions de volum i aprofitament
Conservació: S’estirà al que regula l’article 47 de les ordenances generals del PGOU.
Substitució: En cas de nova construcció els paràmetres seran els definits al plànol d’ordenació, amb les
condicions establertes al punt 1 del present article. A les edificacions en cantonada és preceptiva la obligació
de mantenir o reconstruir les cantonades arrodonides, suprimint en tot cas el xamfrà de 4 m.
3. Parcel·lació
Es permetrà l’agregació de parcel·les amb NPA2 en un nombre màxim de 3 parcel·les confrontants, sempre i
2
quan el resultat del sumatori de l’agregació sigui inferior a 520 m .
4. Estètica i composició exterior:
Respecte a les regulacions de les edificacions s’estirà al que disposen les següents condicions específiques de
manera general, així com al que regulen els articles d’estètica i publicitat exterior, i determinacions
cromàtiques de la carta de color de les presents Normes Urbanístiques:
a) Xamfrans: A les edificacions en cantonada es reconstruirà la cantonada arrodonida amb un radi exterior
d’entre 40 i 50 cm. Qualsevol forat de façana haurà de mantenir una distància de 100 cm a la façana
perpendicular del xamfrà. La façana lateral s’ha de tractar amb condicions de composició i materials iguals a la
façana principal.

b) Composició de façana: Els buits de façana seguiran un ritme regular organitzada en eixos verticals amb un
eix central segons esquema indicatiu.
•
•
•

En el cas de no ser necessària l’obertura d’un forat de façana, es mantindrà en tot moment el
remarcat endinsat del forat tapiat, mantenint la composició del conjunt segons esquema indicatiu.
Es permetrà rompre la simetria de façana a Planta Baixa, per situar aparador, entrada a aparcament o
entrada a escala comunitària.
Les dimensions dels aparadors o entrades a aparcaments privatius, serà inferior a 2,80 m. no essent
possible la ubicació de dues grans obertures de manera consecutiva
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•

Quan l’edificació de nova planta estigui flaquejada per edificacions amb protecció de façana NPA1, la
nova façana s’haurà d’harmonitzar amb les línies de referència de la composició (cornises, ràfecs,
volades, impostes, volades, sòcols, marcs, etc.).

c) Es permetran esplandits al voltant dels buits de façana d’entre 20 – 35 cm. Aquests esplandits podran ser de
color més clar diferenciat de la resta de façana admetent el blanc com a solució general, respectant la carta de
color de les presents normes. Els esplandits podran unificar-se amb cornises intermitges que seran en
qualsevol cas opcionals.
Les cornises intermitges, en cas d’incorporar-se al disseny de façana, hauran de tenir la mateixa gruixa que el
cantell del balcó, donant continuïtat a tota la façana i/o cantonada
d) Balcons: Es permetran balcons oberts amb una volada màxima segons ordenança d’aplicació corresponent i
un cantell inferior a 25 cm amb gruixa al seu extrem inferior a 10 cm.
Condicions de composició de balcons:
o Els balcons es posicionaran de manera ordenada i simètrica a les plantes pis
o Els balcons es podran eliminar a les plantes superiors
o Es permeten balcons correguts a façana sempre i quan no es doni com a solució a més de
dues façanes consecutives del tram de carrer i sempre que s’hagi implantat com a solució al
pis immediatament inferior.
o Els balcons mantindran una reculada mínima a partió de 50 cm.
•

Es prohibeixen expressament els cossos tancats tipus galeria, hivernacle.
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e) Baranes de balcons: El material de la barana dels balcons serà d’acer lacat o pintat en color RAL segons
especificacions de carta de colors d’Article 46 de les presents Normes Urbanístiques del Pla Especial.
o
o
o
o
o
•

Les brèndoles seran de secció quadrada, circular o platina plana torsionada de secció
màxima en qualsevol dels casos de 2 cm2 i disposició preferentment vertical.
Es podran excepcionalment i de forma justificada proposar baranes segons dissenys
preexistents d’edificacions tradicionals del barri.
En qualsevol planta es permetrà com a solució la de barana encastada al buit de façana
respectant si escau la simetria de façana.
Les especificacions tècniques de resistència, i disseny s’atindran al compliment de
normativa específica
2
El passamà superior no podrà tenir una secció superior als 6 cm .

Es prohibeixen expressament els següents materials d’acabats per a baranes de balcons, tant de
manera general com a d’elements decoratius:
o Acer inoxidable, acer corten, alumini, acabats cromats, acabats metàl·lics reflectants
o Materials laminars transparents com: vidre laminat (tant transparent, translúcid a color o
opac), metacrilats, policarbonats massís o cel·lular, i similars
o Planxes metàl·liques opaques, perforades, o troquelades
o Baranes amb brèndoles o taulons de fusta
o Baranes de totxana vista o referida
o Elements de gelosia ceràmica o prefabricada
o Balustrades amb elements petris (llevat de terrats superiors)

f) Colors:
Es respectaran els colors de façana, fusteries i manyeria segons les determinacions de la carta de colors
d’aquestes Normes. El color blanc de façana s’entendrà com a excepcional, quedant prohibida la seva aplicació
en edificis contigus.
5. Usos:
Queda regulat en l'article 14.2 i 14.3 de les presents normes, segons qualificació del plànol d’ordenació.

Article 27. Regulació genèrica de la protecció ambiental NPA 3 de Santa Catalina.
Nivell de Protecció Ambiental en grau 3: Bàsic. Zones de transformació
1. Tipus d’obres
S’atindran al que regulen els paràmetres de les seves ordenances particulars de zona (B3c, B4c, B6c, C3c, C4c,
C6c, F0a) respectant les normes generals d’estètica del barri de Santa Catalina.
2. Condicions de volum i aprofitament
Conservació: S’estirà al que regula l’article 47 de les ordenances generals del PGOU.
Substitució: En cas de nova construcció s’atindran a les condicions dels paràmetres particulars de la zona
d’ordenació on es trobin segons plànol d’ordenació, amb les condicions establertes al punt 1 del present
article.
En tractar-se de zones transformades, les edificacions en cantonada hauran de respectar la obligació de
executar en tot cas el xamfrà de 4 m segons queda regulat al PGOU vigent.
3. Parcel·lació
Es permetrà l’agregació de parcel·les amb NPA2 en un nombre màxim de 3 parcel·les confrontants, sempre
2
i quan el resultat del sumatori de l’agregació sigui inferior a 520 m .
4. Estètica i composició exterior:
S’estirà al que disposen els articles de condicions d’estètica i publicitat exterior, i determinacions cromàtiques
de la carta de color de les presents Normes Urbanístiques del PEPAA.
5. Usos:
Queda regulat en l'article 14.2 i 14.3 de les presents normes, segons plànol d’ordenació.
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Article 28. Ordenances particulars entorn de protecció conjunt històric Molins Fariners de Carrer
Indústria
Atenent l’obligació de l’Ajuntament de Palma, segons l’article 36 de la llei 12/98, del Patrimoni Històric de les
Illes Balears, de redactar un Pla Especial o Instrument Urbanístic que compleixi amb les exigències de
l’esmentada llei. El present PEPAA de Santa Catalina inclou expressament la regulació d’un règim especial per
a la regulació dels usos, així com sobre l’estructura i entorn immediat del Conjunt Històric dels Molins Fariners
del Carrer Indústria (número d’inventari R-I-53-00000429).
1. Tipus d'obres i intervencions als bens catalogats.
a) Les obres permeses a realitzar al bé catalogat “Molins Fariners de Carrer Indústria” seran les de
Consolidació, Conservació i Restauració. Ha de protegir-se prioritàriament el que apareix en la fitxa
normativa particularitzada del Catàleg.
b) Les obres a realitzar al bé catalogat “Molins Fariners de Carrer Indústria” no podran desmerèixer al ben
catalogat en cap dels valors que han motivat la seva inclusió al catàleg.
c) Les intervencions a l’espai públic EL1b 25-08-E, hauran de tenir en compte les determinacions del present
article referent a repavimentacions, substitució d’arbrat i substitució de mobiliari urbà
2. Condicions de volum i aprofitament.
a) Condicions de volum i aprofitament dels bens catalogats:
No es podrà augmentar el volum actual.
L'aprofitament mesurat en m2 de sostre serà igual a l'existent, exceptuant el que està disposat en la fitxa
normativa particularitzada i en el següent paràgraf referent a forjats intermitjos.
No es permetrà la introducció de forjats intermitjos (entre-planta)
Si per qualsevol causa aquests immobles fossin objecte de destrucció o demolició, l'aprofitament urbanístic
de la parcel·la subjacent consistirà en la facultat de reconstruir les edificacions originàries catalogades, així
com les edificacions que quedin assenyalades pel corresponent plànol d’ordenació del PEPAA atesos els
paràmetres edificatoris que queden regulat per les presents Normes.
b) Condicions de volum i aprofitament dels bens no catalogats:
S’estirà el que disposa l’article 39 de les presents normes.
3. Parcel·lació.
No es permetrà la modificació de les parcel·les catalogades en aquesta categoria.
4. Higiene i composició interior.
En edificis catalogats no serà d'obligat compliment l'ordenança general d'higiene i composició interior, en el
que concerneix a superfícies d'il·luminació, dimensions i ventilació de les escales, etc. si les obres tinguessin
per objecte respectar la tipologia de l'edifici i el motiu pel qual ha estat catalogat sempre que quedin
assegurades les condicions mínimes de salubritat i higiene, regulades en el Decret 145/1997, de 21 de
novembre, de condicions de dimensionament, d'higiene i d'instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat
d'habitatges, així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat (BOCAIB núm. 151, de 6/12/97), o norma que
ho substitueixi o modifiqui, i les obres suposessin una millora de les condicions actuals d'higiene i
composició interior de l'edifici a intervenir.
5. Estètica i composició exterior.
a) Regirà l'indicat a l'apartat 1 d'aquest article que estableix el tipus d'intervencions possibles segons el
grau de catalogació en relació a l'art. 19 de les presents normes urbanístiques i de protecció.
b) Materials i acabats. S'empraran en general els materials d'acabats i solucions constructives
característiques originals.
Les fusteries seran de fusta envernissada, pintada o impregnada de resines sintètiques. Els buits exteriors
estaran dotats de persianes mallorquines de fusta.
Excepcionalment, prèvia autorització de la comissió de Centre Històric i catàleg, es podran variar aquests
materials.
Revestiments exteriors: Les façanes i mitgeres s'acabaran revocades i arrebossades.
Els colors bàsics seran colors terrosos. Els maresos de cantonada i elements particulars, haurà de mantenirse i/o recuperar-se.
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c) Així mateix serà d'obligat compliment el que prescrigui la fitxa del Catàleg corresponent.
6. Usos:
El règim d’usos vindrà regulat pel següent quadre
USOS DETALLATS
4.1 Comercial
4.2 Administratiu
4.4 Establiment Públic
5 Equipaments

SITUACIÓ
2
1,2,4,5
2,4
1,2,3,4,5

Qualsevol implantació d’ús haurà de obtenir el preceptiu informe favorable de la Comissió Insular de
Patrimoni Històric
7. Entorn de Protecció:
Es considera entorn de Protecció el que va establir la Modificació Puntual de Pla General per a delimitació de
l’àmbit de Protecció dels molins (Sector de Règim Singular H) i posterior Estudi de Detall 31/81 “Alineacions i
Ordenació de volums en la illeta delimitada pels c/ Fàtima, C/ Borguny, c/ Antich, c/ Indústria corresponent al
règim singular H (Molins c/ Indústria)” amb aprovació per Junta de Govern el 7 d’abril de 1982

Delimitació de l’àmbit segons ED 31/81

8. Regulacions específiques per a les actuacions a l’Entorn de Protecció del Conjunt històric dels molins
fariners de carrer Indústria, ZPA 1 i ZPA 2
Delimitació de Zones de Protecció
Es delimiten dues zones de protecció ambiental (ZPA 1 i ZPA2) dins l’entorn de protecció del Conjunt històric
dels molins de carrer Indústria, segons indica el següent esquema:

Regulacions genèriques per a les Zones de Protecció Ambiental 1 i 2
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a)
Les actuacions de pavimentació i enjardinament a la zona de domini privat i ús públic tindran com
a objectiu posar en valor el conjunt històric catalogat.
b)
No es permetrà la reposició d’aquell arbrat i elements de jardineria que es trobin a menys de 3 m
de les edificacions declarades Bé d’Interès Cultural.
c)
Es suprimiran tots el elements de mobiliari urbà que distorsionin la correcta contemplació del
conjunt i representin obstacles tant visuals com arquitectònics, i que es situïn entre els diferents
immobles catalogats. En cap cas, no es podran reposar ni reconstruir les jardineres cilíndriques de
formigó existents.
Regulacions específiques per a la ZPA1.
La Zona de Protecció Ambiental 1 és aquella situada entre els propis molins declarats com a Conjunt Històric
d)
En el cas de restitució del paviment a l’entorn de protecció 1, es tendirà a adoptar solucions amb
paviments tous tipus “sauló”, que es podran combinar amb enjardinaments a cota de paviment, amb
espècies autòctones que no superin el 60 cm d’alçada.
Regulacions específiques per a la ZPA2
La Zona de Protecció Ambiental 2 és aquella situada entre l’alineació de molins i l’edifici RESIDENCIAL
PLURIFAMILIAR de Volumetria específica que es troba dins l’àmbit del conjunt històric dels molins
e)
A l’entorn de Protecció 2, es procedirà a la creació d’una nova alineació d’arbrat amb plantació
d’espècies de port mitjà amb gran alçada que se situarà entre el conjunt històric declarat BIC i l’edifici
lateral. En el cas que aquesta nova alineació d’arbrat no sigui viable tècnicament, es permetrà desplaçar
aquesta alineació sobre el límit entre les zones ZPA 1 i ZPA 2. Es permetrà en tot cas la solució amb
jardinera sobre-elevada.

CAPÍTOL III: ORDENANCES PARTICULARS DE LES ZONES.
Article 29. Ordenances particulars de les zones “B” de Santa Catalina. Ús principal: residencial
plurifamiliar. Tipus d’edificació AV-MC.V
1. Descripció.
Aquesta ordenança només és d’aplicació a l’àrea de règim especial del Santa Catalina ARE 25-01.
L’edificació se situa perimetralment a l’illa amb altures homogènies, deixant al centre patis interiors d’illa
lliure d’edificació configurats a partir dels fons edificables de les parcel·les.
2. Zones.
Es distingeixen tres zones, que es diferencien en les distintes altures que poden abastar: B3c, B4c, B6c.
3. Condicions mínimes de parcel·la.
- Zones B3c:
a) Superfície mínima de parcel·la 100 m2
b) Amplada mínima de parcel·la 6 m
- Zones B4c:
a) Superfície mínima de parcel·la 160 m2
b) Amplada mínima de parcel·la 10 m
- Zones B6c:
a) Superfície mínima de parcel·la 320 m2
b) Amplada mínima de parcel·la 14 m
L’agregació de parcel·les es permetrà atès el Nivell de Protecció Ambiental assignat pel PEPAA
4. Condicions d’edificació.
Per a cadascuna de les tres zones s’estableixen els següents paràmetres:
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B3c
3
10,50
12,50
0,40
1/33

H (n. P)
H max (m)
H tot (m)
V màx
2
Irp (hab/m )

B4c
4
13,90
15,90
0,40
1/25

B6c
6
19,50
21,50
0,70
1/16

2

Irp Índex d’intensitat d’ús residencial o turístic (habitatge/ m comprès dins la fondària edificable), quan el
resultat del producte entre superfície edificable de la parcel·la dins la seva fondària edificable no ofereixi un
nombre sencer d’habitatges, s’haurà d’arrodonir a l’alça si la fracció decimal es superior a 5, i a la baixa si és
inferior a 5.
Alçada màxima en metres a què s’ha de situar el pla inferior del sòtil de la planta baixa respecte del punt de
referència a les tres zones:
- Zones B3c, B4c ………………… 3,50
- Zones B6c ……………………….. 4,10
Es podrà elevar el paviment de la planta baixa fins a un (1) metre sobre el punt de referència.
Únicament es podrà construir a la franja definida a la fondària edificable fixada per a cada illa als plànols
d’ordenació del PEPAA.
5. Condicions d’ús
a) Al pati d’illa només es podran construir soterranis i semisoterranis en un 50% de l’espai no edificable de la
parcel·la amb la finalitat exclussiva de realitzar aparcaments per a vehicles tipus turisme, destinant la resta a la
2
plantació d’arbrat i vegetació, amb la plantació d’un arbre cada 40 m .
b) Els usos distints de residencial permesos en situació 1 podran ubicar-se a qualsevol planta de la dita
situació, destinada totalment o parcial a aquests usos, sempre que per davall no hi hagi plantes completes
destinades a l’ús principal.
c) La resta de condicions queden regulades a l'article 14.2 de les presents normes.

Article 30. Ordenances particulars de les zones “C” de Santa Catalina. Ús principal: residencial
plurifamiliar. Tipus d’edificació AV-MC.V
1. Descripció
Aquest tipus d'ordenació s'aplica al llarg dels eixos cívics.
La característica principal de la normativa d'aquestes zones es produeix amb referència al règim d'usos en
planta baixa, que obligatòriament han de ser terciaris o d'equipament comunitari dins dels límits de la
profunditat edificable.
2. Zones
S'estableixen tres zones (C3c, C4c, i C6c) distingint-se per les diferents altures que poden aconseguir, variant
en raó de les diferents zones on s'insereixen els diferents eixos cívics.
3. Condicions mínimes de parcel·la:
- Zones C3c:
a) Superfície mínima de parcel·la 100 m2
b) Amplada mínima de parcel·la 6 m
- Zones C4c:
a) Superfície mínima de parcel·la 160 m2
b) Amplada mínima de parcel·la 10 m
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- Zones C6c:
a) Superfície mínima de parcel·la 320 m2
b) Amplada mínima de parcel·la 14 m
L’agregació de parcel·les es permetrà atès el Nivell de Protecció Ambiental assignat pel PEPAA
4. Condicions d'edificació:
Per a les zones C3c, C4c, i C6c s’estableixen els següents paràmetres:
C3c
C4c
C6c
H (n. P)
3
4
6
H max (m)
10,50
13,90
19,50
H tot (m)
12,50
15,90
21,50
V màx
0,40
0,40
0,70
2
Irp (hab/m )
1/50
1/33
1/20
2
Irp Índex d’intensitat d’ús residencial o turístic (habitatge/ m comprès dins la fondària edificable), quan el
resultat del producte entre superfície edificable de la parcel·la dins la seva fondària edificable no ofereixi un
nombre sencer d’habitatges, s’haurà d’arrodonir a l’alça si la fracció decimal es superior a 5, i a la baixa si és
inferior a 5.
Alçada màxima en metres a què s’ha de situar el pla inferior del sòtil de la planta baixa respecte del punt de
referència a les tres zones:
- Zones C3c, C4c ………………… 3,50
- Zones C6c ……………………….. 4,30
Es podrà elevar el paviment de la planta baixa fins a un (1) metre sobre el punt de referència.
Únicament es podrà construir a la franja definida a la fondària edificable fixada per a cada illa als plànols
d’ordenació del PEPAA.
5. Condicions d’ús
a) Al pati d’illa només es podran construir soterranis i semisoterranis en un 50% de l’espai no edificable de la
parcel·la amb la finalitat exclussiva de realitzar aparcaments per a vehicles tipus turisme, destinant la resta a la
2
plantació d’arbrat i vegetació, amb la plantació d’un arbre cada 40 m .
b) Els usos distints de residencial permesos en situació 1 podran ubicar-se a qualsevol planta de la dita
situació, destinada totalment o parcial a aquests usos, sempre que per davall no hi hagi plantes completes
destinades a l’ús principal.
c) No es permetrà l’ús d’establiment públic com a activitat complementària a altre dels usos pormenoritzats
permesos en el quadre d’usos de l’article 14.3 de les presents NNUU, excepte quan sigui exigible en una
normativa específica.
d) La resta de condicions queden regulades en l'article 14.3 de les presents normes.

Article 31. Ordenances particulars de les parcel·les d'equipament EQ
S’estirà al que disposen les Normes Urbanístiques del vigent PGOU de Palma, amb la següent consideració:
Condicions d’estètica.
Materials i acabats. S'estirà a les condicions que estableixi el seu nivell de Protecció Ambiental (NPA),
segons els plànols d’ordenació a escala 1:500. Excepcionalment, prèvia autorització de la comissió de
Centre Històric i Catàleg, es podran variar les condicions relatives a normes d’estètica i publiictat exterior.

Article 32. Ordenances particulars dels espais lliures
S’estirà al que disposen les Normes Urbanístiques del vigent PGOU de Palma, amb la següent consideració:
Condicions d’estètica de les edificacions permeses als espais lliures.
Materials i acabats. S'estirà a les condicions del nivell de Protecció Ambiental Bàsic (NPA1), segons els
plànols d’ordenació a escala 1:500. Excepcionalment, prèvia autorització de la comissió de Centre Històric i
Catàleg, es podran variar les condicions relatives a normes d’estètica i publiictat exterior.
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Article 33: Ordenances particulars de la zona volumetria específica. F0a
S’estirà al que disposen les Normes Urbanístiques del vigent PGOU de Palma, amb la següent consideració:
Condicions d’estètica.
Materials i acabats. S'estirà a les condicions que estableixi el seu nivell de Protecció Ambiental (NPA),
segons els plànols d’ordenació a escala 1:500. Excepcionalment, prèvia autorització de la comissió de
Centre Històric i Catàleg, es podran variar les condicions relatives a normes d’estètica i publiictat exterior.

CAPÍTOL III: CONDICIONS PARTICULARS D'ESTÈTICA, COMPOSICIÓ I DISSENY SOSTENIBLE
Article 34: Normes d’estètica i publicitat exterior
1. Descripció. Hauran d’atendre les regulacions específiques del present article, totes les noves activitats
destinades a la realització de transaccions comercials de mercaderies, serveis personals, administratius,
usos turístics i albergs, serveis integrables en el sector hoteler o docent, fins i tot les incloses en els usos
globals d’equipaments comunitaris; tot això sense perjudici del que pugui regular l’ordenança de publicitat
municipal vigent.
Hauran de respectar les regulacions específiques del punt 2. “Condicions generals d’estètica” del present
article, totes les edificacions i elements de tancament de parcel·la que es trobin dins l’àmbit del Pla Especial
independentment del seu ús, i que mitjançant llicència urbanística o comunicació prèvia realitzin obres de:
Restauració de façana, Conservació de façana, Consolidació de façana, Rehabilitació de més d’un 50% de
l’edifici, reestructuració, reconstrucció i obra nova.
En qualsevol cas es tindran en compte les “Consideracions específiques” de protecció ambiental respecte
composició de façana i publicitat exterior que queden reflectides als plànols d’ordenació PO-04, PO-05, PO06, PO-07 de seccions dels carrers amb alçats de façanes, i justificar-ne la supressió, millora o adaptació a
les condicions d’estètica de les presents normes.
2. Condicions generals d’estètica.
a) No es permetrà la instal·lació d’unitats exteriors d’aire condicionat que sobresurtin del plànol de façana, i
no estiguin integrats compositivament a façana i no suposin en cap moment una distorsió estètica del conjunt.
A l’obligatòria petició de llicència municipal per a la instal·lació de climatitzadors o aire condicionat, s’han
d’aportar els documents necessaris subscrits pel sol·licitant, consistents en: façana completa de l’edifici i
indicació de la ubicació de la maquinària.
b) Coberta: Es permetrà la coberta plana, però s’haurà de tenir en compte que sobre el plànol del terrat
superior no es podrà autoritzar cap construcció llevat de:
•

•

•
•

les casetes de protecció del nucli de comunicacions verticals de caixa d’escala i ascensor, que no
2
sobrepassarà en cap moment una superfície horitzontal coberta de dèu (10) m i una alçada de tres
2
(3) metres als casos de caixa d’escala sense ascensor, i de vint (20) m i una alçada de tres coma
vuitanta centímetres (3,80 m) als casos de nucli de comunicacions verticals amb ascensor.
la caseta de maquinària d’ascensor, que haurà d’ocupar la superfície en planta mínima que assenyali
la normativa sectorial vigent, les quals hauran de se degudament justificades, i no podrà situar-se en
cap dels seus punts a una distància inferior a 4 m. de la línia de façana de carrer. L’alçada màxima
mesurada sobre el plànol de forjat del terrat serà la mínima permesa per la normativa sectorial vigent
sobre aparells elevadors, que serà degudament justificada. La instal·lació de l’ascensor, quedarà
oculta a la vista des de l’exterior.
Les construccions permeses per sobre de l’alçada reguladora han de ser tractades en harmonia amb
la façana i emprar materials i colors similars.
Altres instal·lacions, al servei de l’habitatge o l’edificació, que per raons tècniques hagin d’ubicar-se a
l’aire lliure. Aquestes instal·lacions hauran de justificar l’ocupació de la superfície estrictament
necessària i quedaran ocultes des de l’exterior. En qualsevol cas, el tractament ha de ser de tal
manera que quedin compositivament integrats a la resta de la façana.
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c) Queda absolutament prohibida l’evacuació de qualsevol abocament o desguàs a via pública, els trams de
pluvials hauran de quedar integrats a façana en els 40 cm. Immediatament inferiors a l’intradós del forjat
sostre de Planta Baixa.
d) Els conductes de fums estaran sempre ocults a façana i sobresortiran per damunt de coberta el mínim
necessari pel seu correcte funcionament. El seu dimensionament anirà en funció de la normativa sectorial
vigent.
e) Materials i acabats. S’empraran en general els materials i acabats tradicionals del barri (arrebossat o
aterracat amb passada de paleta, sense opció d’eixalbar; referit llis o estuc llis de calç per a plantes pis).
El material de façana serà homogeni a tot pla de façana, estant expressament prohibits folres de qualsevol
material tant a Planta Baixa com a la resta de pisos. Les façanes laterals i posteriors es tractaran amb
condicions de composició i materials similars als de façana principal.
Les solucions constructives que prevegin sistemes d’aïllament exterior hauran de respectar les especificacions
d’acabat avantdites.
f) Haurà d’existir un sòcol de pedra calissa, o aterracat a la “tirolesa” de color diferent a la resta de façana.
Aquest sòcol no podrà ser superior 1,50 m ni inferior a 1,00 m, i estirà format preferiblement per peces de
gran format que en cap cas seran de dimensions inferiors a 90 cm x 60 cm.
g) Altres consideracions a la composició de façana:
•

Els registres d’instal·lacions per escomeses i comptadors hauran de quedar integrats a façana,
quedant expressament prohibits els acabats de les portes de comptadors en qualsevol tipus de xapa
metàl·lica, alumini natural, anoditzats o similars.

•

Es prohibeixen expressament els següents materials d’acabats de façana, tant en general com en
elements particulars:
o façanes de pedra vista, paret tradicional de pedra amorterada “paret verda”. S’exceptuen els
sòcols de pedra calissa
o façanes de marès
o fàbriques de bloc de formigó o totxo vist
o aplacats petris, fenòlics, o amb façanes ventilades d’altres plaques amb junta oberta
o acabats amb peces ceràmiques, terracota, gres porcelànic
o murs translúcids, de policarbonat, de vidre tipus U-Glass, pavés, murs cortina o similars
o acabats o aplacats amb fusta enrastrellada
o lames d’alumini, o reixes metàl·liques de qualsevol tipus

h) Queda prohibida la instal·lació vista de qualsevol tipus de cablatge per façana.
i) Per a l’atorgament de llicència de qualsevol solució de façana que no s’aculli a les especificacions de disseny
anteriors, serà precediu l’informe favorable de la CCH i C.
3. Condicions de publicitat exterior
a) Generals
• Es prohibeix la instal·lació de tanques publicitàries i la instal·lació d’aparells musicals i de propaganda
sonora a la via pública a tot l’àmbit del Pla Especial.
• Es prohibeix la manipulació dels paraments de façana a planta baixa, mitjançant materials o pintura
sobreposades, els quals s’han d’ajustar al mateix tractament que la resta de la façana.
• De la mateixa forma s’han de mantenir els eixos verticals de composició de buits generals de la façana.
• Es prohibeix expressament la col·locació de qualsevol cablejat a façana.
b) Elements identificadors i publicitaris a façana
Planta Baixa.
S’entén per planta baixa d’una façana la part de la seva superfície que estigui en aquesta situació d’acord
amb la normativa del planejament vigent a cada zona. Les façanes de les plantes subterrànies que a causa
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del desnivell de les vies o dels terrenys puguin quedar descobertes o les façanes de plantes
semisubterrànies construïdes a l’empara de disposicions anteriors al planejament actual vigent queden
subjectes a les mateixes restriccions que per a la planta baixa.
S’autoritzaran rètols a plantes baixes amb un sortint màxim de 0,20 m de relleu sobre el pla de la façana, si
la seva implantació no romp la continuïtat de la façana ni amaga elements d’interès o significatius de
l’edifici. La integració del rètol de façana s’aconseguirà dins el buit arquitectònic o al parament de façana,
seguint de manera indicativa els següents esquemes i condicions específiques:
Rètols dins el buit arquitectònic (fig 1):
• El rètol s’ha de situar a la part superior dels buits arquitectònics, serà proporcional als buits on s’hi
integri i en qualsevol cas l’altura màxima del rètol no superarà els 40 cm d’alçada
• No es podran ocultar elements decoratius propis de la composició de la façana, i
• El rètol s’haurà de situar adossat al pla de la fusteria.
• La forma del rètol ha de respectar el llenguatge morfològic del buit arquitectònic o obertura i les seves
dimensions han de guardar proporció amb l’altura del buit arquitectònic, essent homogenis en
dimensions, disseny i forma per a tot l’establiment.
• Els colors hauran de respectar la gama cromàtica de la carta de colors, permetent l’ús de materials
metàl·lics en el cas de lletres retallades dins el buit arquitectònic.

Esquema Rètols dins el buit arquitectònic (fig 1)

Esquema rètols en el Parament de Façana (fig 2)

Rètols en els paraments de façana (fig 2):
• Els rètols que s’instal·lin directament a la façana hauran de prendre en consideració la composició
general de l’edifici i treballar estèticament de manera conjunta.
• El rètol no ha de desmerèixer la composició arquitectònica de la façana, ni la seva ubicació pot
distorsionar la visió general de l’edifici. Preferentment, s’intentaran situar en els llocs següents: sobre el
buit arquitectònic o accés, sense sobrepassar-ne longitudinalment la projecció, o al lateral del buit
arquitectònic, a l’altura de la vista.
• No es poden ocultar els elements decoratius propis de la composició de la façana.
• Els colors hauran de respectar la gama cromàtica de la carta de colors, permetent excepcionalment l’ús
de materials metàl·lics només en el cas de lletres retallades sobre el pla de façana, segons les següents
determinacions: s’admeten rètols de lletres o signes retallats sense fons o amb fons no opac damunt
marquesines i elements similars, de forma que no sobresurtin del perímetre d’aquests i la gruixa o alçària
total del conjunt format per marquesines i el rètol no superi els 0,60 m.
• Les lletres retallades sobre parament de façana donaran compliment a la següent regulació:
o Cos de les lletres serà inferior a 40 mm
o La fixació al parament de façana quedarà ocult
o La dimensió màxima de la tipografia vendrà donada per l’ample del carrer on es situa
l’establiment o local comercial al barri de Santa Catalina, serà la següent:
7 cm per a carrers de 10 m o inferiors
14 cm per a carrers de fins 20 m.
21 cm per a la resta de carrers
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• S’ha de mantenir en tots els casos el pla continu de la façana que no ha de quedar interrompuda per
marqueteria ni per cap element sòlid (rètols, etc.), excepte les lletres sobre el pla de façana.
• Es prohibeix l’ús de qualsevol material plàstic vist en façana.
Rètols tipus bandera.
Els rètols tipus bandera seran els elements identificadors que es col·loquen perpendicularment i que
sobresurten del pla de façana. Es podran col·locar rètols tipus bandera de manera excepcional respectant
les següents condicions:
•
•
•
•

•

Només es podrà col·locar un rètol per activitat comercial.
La distància entre rètols de diferents establiments o comerços hauran de respectar una distància
mínima de 10 m entre cada un d’ells.
En el cas de sistema d’ancoratge a façana vist, aquest serà amb estructura imperceptible des de
l’exterior.
La volada dels rètols a carrers d’amplada inferior als 11 m serà de 40 cm màxim, a la resta de
carrers la volada màxima permesa per a rètols en bandera serà de 60 cm, i s’haurà d’instal·lar de
manera que quedi harmonitzat amb els forats de façana sense que cap element estigui per sota
dels 2,20 m d’alçada.
La gruixa del rètol no superarà en cap cas els 8 cm.

c) Tendals i elements de protecció solar
• No s’autoritzen les marquesines. S’autoritzen els tendals de lona de carcassa mòbil, segons el
disposat a les normes generals, mantenint el caràcter individualitzat dels buits de façana.
• Els tendals s’hauran d’ubicar de manera general el buit arquitectònic, en el cas que sigui
tècnicament impossible la seva ubicació a l’interior del buit es podran col·locar de manera
excepcional sobre el buit de façana sense sobrepassar la dimensió del forat on s’hi instal·lin.
• Han de ser plegables i han d’estar composts per una lona o teixit similar amb la mínima
subestructura possible.
• No han d’ocultar els elements decoratius propis de la façana i han de ser homogenis per a un
mateix establiment.
• Han de deixar una altura mínima lliure de 2,5 m des de la vorera i la volada del tendal ha de ser
proporcionada respecte a l’amplada de la vorera, i sense superar la planta pis.
• Si disposen d’identificació s’haurà d’integrar a la part tèxtil. Els colors dels tendals han
d’harmonitzar amb els elements propis de la façana.
d) Il·luminació artificial
• En general queda prohibida l’acció de destacar lumínicament les façanes dels edificis o la projecció
d’imatges publicitàries tant a façanes com a mitgeres, ja sigui en la seva totalitat, ja sigui de
manera fraccionada o parcial.
• Només es podrà autoritzar la il·luminació global de façanes mitjançant projecte pertinent redactat
, el qual haurà de ser autoritzar prèviament per la Comissió de Centre Històric i Catàleg
• No s’acceptarà la il·luminació en Planta Baixa de cap element que no formi part dels rètols
indicadors
• El cromatisme de la il·luminació exterior i interior haurà posar en valor els trets característics dels
edificis amb alt nivell de protecció ambiental i en tot cas harmonitzar amb el seu entorn.
• En qualsevol cas la il·luminació artificial exterior o interior d’un edifici no implicarà la contaminació
lumínica de la via pública pel fet del seu cromatisme de color diferent al blanc càlid o intensitat
lumínica. En aquest respecte la intensitat de la il·luminació als aparadors i buits a carrer en horari
vespertí i nocturn estiran al que disposin les Instruccions Tècniques Complementàries EA-01 - EA07 respecte nivells de luminància màxima de senyalètica i anuncis lluminosos, implantant de
manera general làmpades de tonalitat blanca amb una Temperatura de color màxima de 3.000
Kelvins, amb unes luminàncies màximes dels rètols en candeles per metre quadrat:

- 264 -

MANUEL GARCIA RAMIS 17-04-2019 PBX2013-0004-PLA_ESPECIAL_SANTA_CATALINA

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ ARQUITECTÒNICA I AMBIENTAL DE SANTA CATALINA, I DEL CONJUNT HISTÒRIC DELS MOLINS DE CARRER INDÚSTRIA

•
•
•

Els elements d’il·luminació del rètol en cas de ser independent d’aquest no han de sobresortir, així
mateix, del pla de façana més de sis (6) centímetres.
La il·luminació del rètol no pot ser intermitent ni mòbil i la font d’il·luminació no pot quedar vista
en cap cas. Ha d’estar protegit per una pantalla opaca o translúcida.
Es prohibeix qualsevol tipus d’il·luminació directa sobre la visual del vianant.

Article 35: Normes relatives als espais públics, mobilitat urbana sostenible i gestió de residus
1.- Vials.
En l'àmbit del PEPAA de Santa Catalina, d'acord amb el que s'estableix en els plànols corresponents
d’ordenació a escala 1:500 i 1:100 de Directrius generals d’intervenció per a millora i sostenibilitat de
l’espai urbà, els vials podran ser:
a) De circulació rodada amb voravies. Formats per voreres i calçada segons s'indiquen en els plànols
corresponents.
b) De circulació rodada a velocitat reduïda amb sistema de plataforma única: Aquests no requereixen
voreres i el seu acabat serà conforme amb la de la resta de vials predominants a la zona, mantenint la zona
de circulació de vehicles amb un tractament diferenciat dels recorreguts per a vianants, suprimint en
qualsevol cas les voreres dins aquestes àrees o “superilletes”.
c) Per a vianants. Es tracta de vials sense circulació rodada, com és el cas de c/ Anníbal al seu tram final de
Plaça Progrés i C/ Arnau Rossinyol a Plaça Progrés. El seu acabat també haurà de ser conforme amb els de
la resta de vials predominants a la zona.
La xarxa viària, en les noves actuacions i en les de reforma en què sigui possible sense modificar la
configuració del Conjunt Històric artístic, complirà les condicions de disseny establertes en el PEPAA i a
l’ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques
d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats. El ferm s'ajustarà a
les determinacions del Pla General i el paviment de les calçades, d'acord amb l'article 8 de la Llei 3/2005, de
20 d'abril, de protecció del mitjà nocturn dels Illes Balears, serà de característiques i propietats reflectores
adequades a les instal·lacions d'enllumenat públic.
Hauran de complir-se així mateix les següents condicions, segons s'indica en l'Estudi de Mobilitat del
present Pla Especial de Protecció Arquitectònica i Ambiental de Santa Catalina:
Mobilitat sostenible.
a) Els edificis de nova construcció d'ús residencial, disposaran d'aparcaments per a bicicletes, protegits i
assegurances, i en una ubicació que permeti un còmode accés des de la xarxa viària, d'acord amb les
condicions establertes reglamentàriament.
b) Les places d'aparcament dels edificis residencials i d'equipaments de nova construcció, comptaran amb
preses elèctriques individuals i amb sistema de comptador independent, para recarrega de vehicles
elèctrics.
c) Els nous equipaments i zones d'espai lliure públic explicaran, dins del seu mobiliari urbà, amb sistemes
d'aparcament de bicicleta.
Disseny de viari
a) El disseny del viari previst complirà la legislació en matèria d'accessibilitat. S'hauran de seguir les
indicacions de la reglamentació aplicable en la matèria quant a itineraris per als vianants, mobiliari urbà,
aparcaments exteriors, aparcaments en edificacions, noves edificacions, etc…
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D'aquesta legislació, tenint en compte l'ordre del consell d'agricultura d'1 d'octubre de 2012, en el qual es
regulen les excepcions del seu compliment (excepcions per motius històric artístics, excepcions per les
condicions físiques del terreny, etc…)
b) Els nous vials hauran de millorar l'estètica actual d’acabats de Santa Catalina, prevent carrers amb
paviments permeables (empedrats, paviments asfàltics permeables, o similars) amb una superfície mínima
coincident com a mínim amb la zona d’estacionament en superfície mitjançant sistema de sòl estructural,
amb vorades de pedra, per a plataforma única de vianants i vehicles, segons detalls del plànol d’ordenació
O.09. L’arbrat d’alineació haurà de disposar d’una diversitat que permeti la presència d’espècies de fulla
perenne i caducifòlia.
2.- Instal·lacions i infraestructures.
Les conduccions i canalitzacions seran subterrànies, preferentment situades sota les voreres i seguiran,
exceptuant casos justificats, el traçat de la xarxa viària, espais lliures públics i zones de protecció.
Les xarxes de telecomunicació seran subterrànies i compliran les especificacions tècniques de les
companyies concessionàries del servei i amb l'establert en la legislació sectorial aplicable.
3.- Enllumenat públic.
La il·luminació de vials i zones verdes hauran de complir amb les següents condicions:
- No s'utilitzaran reflectors que dispersin la llum cap al cel i la inclinació de la lluminària serà paral·lela a
l'horitzó.
- El disseny del sistema d'enllumenat s'haurà de basar en el criteri d'eficiència energètica, amb les
condicions i la consecució dels nivells luminotècnics establerts als apartats següents:
a) La inclinació de les lluminàries, quan tècnicament sigui possible i no impliqui una pèrdua d'il·luminació,
serà paral·lela a l'horitzó.
b) L'enfosquiment intern de l'hemisferi superior de les lluminàries que tinguin globus de plàstic o similars
serà del 50 %.
c) S'instal·laran bombetes de menor consum en aquells llocs on el nivell luminotècnic sigui excessiu, en
relació amb els valors de seguretat recomanats.
d) Limitacions del flux de l'hemisfèric superior (% màxim del flux que una lluminària emet sobre el plànol
horitzontal respecte del flux total que emet la mateixa col·locada en la posició d'instal·lació): Igual o menor
al 15 %, excepte la il·luminació d'edificis catalogats o, justificadament, zones considerades d'interès
cultural, històric o turístic especial.
e) A aquests efectes, les bombetes de vapor de mercuri se substituiran per unes altres, com a mínim, de
vapor de sodi d'alta pressió o LED i, en àrees on aquest tipus de llum sigui imprescindible per raons de
seguretat, per altres de vapor de sodi de baixa pressió o LED.
f) La il·luminació exterior complirà el Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques
complementàries EA-01 a EA-07.
g) Les luminàries portaran un sistema de producció d’energia elèctrica amb plaques solars un 100%
autònom, segons objectiu número 7 "Energia assequible i no contaminant" dels ODS “Objectius de
Desenvolupament Sostenible” promulgat per Nacions Unides.
4.- Espais lliures públics.
Respondran a un projecte de millora de les infraestructures existents referent a les seves instal·lacions,
il·luminació, pavimentat, arbrat, enjardinament, mobiliari urbà accessible i condicionament general per
garantir la seva utilització pública. Condicions bàsiques d'aquests projectes:
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- Es delimitaran les diferents àrees de tractament del sòl, havent-se de solucionar correctament la
separació entre aquestes.
- S'hauran de dotar de suficients punts de reg a fi de permetre un convenient servei a la totalitat de les
zones enjardinades, tot i què només es permetrà la plantació d’espècies vegetals de baix requeriment hídric
amb espècies autòctones quedant prohibit l’ús de gespa i espècies tapizants al·lòctones i es preveurà un
reservori d’aigua al subsòl incorporant solucions de substrat estructural.
- L’arbrat incorporarà espècies de fulla perenne i caducifòlia adequades al clima mediterrani
- S'haurà de disposar d'il·luminació correcta en la totalitat de les zones pavimentades i, almenys, en un
quaranta per cent (40 %) de les zones enjardinades.
- S'haurà de resoldre convenientment l'evacuació d'aigües pluvials i el drenatge de les diferent àrees, a fi
d'evitar embassaments i acumulació de fang.
- Es prevueran zones amb terra natural, sempre que sigui viable, on es permetin realitzar horts urbans i
zones de compostatge de matèria orgànica associada.
Els projectes d’aparcaments soterrats hauran de tenir com a criteri la supressió de l’arbrat estrictament
necessari donant prioritat a la conservació o transplant dels individus existents, i així s’haurà de justificar a
expressament a projecte.
- Es disposarà del suficient i convenient mobiliari urbà (bancs, papereres i similars).
- S'haurà de complir amb el Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social i amb l’ordre
VIV/561/2010 d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques
d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats o normativa que
les modifiqui o substitueixi.
- S'hauran de complir les condicions assenyalades en l'article 15 del Reial decret 505/2007, de 20 d'abril, pel
qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat
per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.
- S’hauran d’acomplir les determinacions del Pla Hidrològic respecte la gestió de la demanda d’aigua, amb
la reserva d’un 40% de sòl permeable, estudiant la seva compatibilitat amb els aparcaments soterrats.
- El sistema de reg de parcs i jardins i zones verdes urbanes, tant públiques com privades, es realitzarà
prioritàriament mitjançant l’ús d’aigües pluvials i/o aigües regenerades.
5.- Recollida de residus
Els nous Equipaments públics de Santa Catalina i els Espais lliures públics de Plaça Progrés, Plaça Pau Casals
i Espai Lliure dels Molins de carrer Indústria hauran de preveure una zona específica compatible amb la
recollida de residus “no voluminosos” (piles, bombetes, oli, etc...)
6.- Mobiliari urbà.
En l'àmbit del PEPAA, els elements de mobiliari urbà hauran de ser el més homogenis possible dins de cada
grup. En qualsevol cas, es compliran les condicions assenyalades en l'article 15 del Reial decret 505/2007,
de 20 d'abril, pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones
amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.
Els nous equipaments i zones d'espai lliure públic disposaran al seu mobiliari urbà de sistemes
d'aparcament de bicicleta.
7.- Consideracions relatives a la redacció del projecte de millora de Plaça Progrés.
El projecte de remodelació de la Plaça Progrés haurà de donar compliment i justificació a les següents
condicions, així com les directrius de disseny previstes al plànol d’ordenació corresponent:
o

S’haurà de mantenir o en el seu cas trasplantar tot l’arbrat patrimonial de la Plaça, i preveure la
densificació de la zona verda que preveu el plànol d’ordenació corresponent, en aquesta zona de major
densitat d’arbrat s’haurà de preveure la inclusió d’un substrat permeable que funcioni com a zona de
filtració preferent d’aigua de pluja, a mode de reservori d’aigua al subsòl per a la vegetació.
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o

Ús d’espècies mediterrànies. La zona verda haurà de ser formada per espècies autòctones i de ribera,
quedant prohibida la inclusió d’elements tropicals i exotismes que puguin desvirtuar la imatge del
conjunt. Es donarà preferència a espècies caducifòlies tipus Fraxinus spp., Platanus spp., Acer spp,
Querqus spp., Celtis australis, i similars. Les espècies arbustives seran adients al clima mediterrani amb
selecció de variants amb baix consum d’aigua; quedarà expressament prohibit l’ús de gespa i especies
tapizants al·lòctones.

o

Es preservarà i potenciarà la connexió visual entre c/Arnau Rossinyol i c/Anníbal, amb arbrat
d’alineació, amb la intenció de donar continuïtat les seqüències visuals entre la zona nord i la zona sud.

o

S’haurà de preveure la creació d’un espai a la nova Plaça Progrés on es puguin dur a terme activitats,
esdeveniments especials a l’aire lliure (fires, concerts, actuacions i esdeveniments culturals) pel barri.

o

Inserció d’aparcament de vehicles al subsòl. Associat al subsòl de la plaça es dotarà el barri d’un nou
espai per estacionament de vehicles. Aquest pàrking soterrat serà prioritari per aconseguir una millora
ambiental significativa reduint l’estacionament de vehicles en superfície a l’entorn immediat del barri.

o

La Reserva d’estacionament tindrà la voluntat de servir prioritàriament als visitants, reservant la
possibilitat d’estacionament en superfície als residents.

o

S’haurà d’incloure al seu traçat la inserció d’un recorregut d’interpretació històrica del barri, amb
l’objectiu d’exposar d’una manera clarificadora la importància històrica del barri, amb els seus valors
ambientals, geogràfics, etnològics i històrics per a la ciutat de Palma.
Aquest recorregut inclourà tots aquells elements de senyalètica, modelitzacions, i espais
representatius que permetin la el visitant la correcta comprensió de la importància del barri. El
recorregut haurà de potenciar amb el seu traçat l’arquitectura característica del barri.

o

La nova Plaça Progrés haurà de tenir en compte la incorporació de parades de bus amb marquesines i
espais d’ombra amb arbrat de tamany mitjà.

o

Creació zones d’ombra i gaudi associades a zona pavimentada que serveixin de protecció acústica i
visual a la resta de la via de trànsit.

o

Plataforma única amb carrer Arnau Rossinyol. La Plaça Progrés funcionarà com a plataforma única
sense barreres arquitectòniques (desvivells) a les zones pavimentades.

o

El Projecte de Plaça Progrés haurà de preveure un procés de participació ciutadana previ que analitzi el
seu disseny des de la perspectiva de gènere.

o

S’haurà de preveure la ampliació i millora de zona de jocs infantils existent, allà on es troba ubicada
actualment, la seva posició es mantindrà degut a la seva relació de proximitat amb zones escolars.

Article 36. Piscines i espais de reserva d’aigua de pluja
Es premetran piscines a les parts no edificades de les parcel·les, admetent-se contenidors d’aigua a cel
2
obert per a reg o bany o piscines de superfície inferior a 10 m de làmina d’aigua. S’hauran de construir per
davall del plànol de referència de la Planta Baixa i en cas que sobresurtin del terreny natural i poguéssin
generar vistes sobre les parcel·les veïnes s’hauran de recular un mínim de 2m. La seva fondària no podrà
superar el metre i vint centímetres (1,20 m) i s’hauran de construir assimilant les seves característiques a
les basses o safarejos tradicionals, integrant-les en el disseny del jardí, que haurà de tenir un 50 % sense
2
pavimentar i un mínim d’un arbre cada 40 m .
Es permetran piscines a coberta per sobre de l’alçada reguladora de l’edifici amb una alçada màxima de
1,20 m dins l’ampit de coberta, sense perjudici de la instal·lació d’elements de tancaments metàl·lics, 1,20
per sobre de l’ampit. Aquestes piscines hauran d’assimilar les seves característiques a les basses o safarejos
2
tradicionals, i amb una superfície màxima de làmina d’aigua de 8 m .
Les piscines a coberta no es podran situar dins la primera crugia de l’edificació, respectant una distància a
alineació de vial i façana posterior de 4 m, amb la obligació de projectar conjuntament un espai enjardinat
o destinat a hort urbà com a mínim de la mateixa superfície de la làmina d’aigua de la piscina.
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Les noves edificacions, sempre que sigui viable, inclouran un sistema de recollida d’aigua de pluja, amb
l’objectiu d’emmagatzemar-la per al seu ús posterior per a reg de les zones i enjardinaments, ateses les
determinacions del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears.

Article 37: Carta de colors per façanes al PEPAA de Santa Catalina
Els elements d’acabats de façana, manyeria i fusteria hauran d’ajustar-se a la gama cromàtica NCS (Natural
Colour System) que segueix:
Colors de Façana: S1000N; S1010-Y30R; S2000-N; S2020-Y40R; S2030-Y50R; S2040-Y20R; S2050-Y20R;
S3050-Y50R; S3050-Y90R; S4030-Y30R; S3040-Y40R; S1020-Y40R; S1010-Y40R; S0505-Y40R; S2030-Y40R;
S2030-Y40R; S2030-Y20R; S2030-Y30R; S1020-Y; S1510-Y
Colors de Sócols: S1000N; S1010-Y30R; S2000-N; S2020-Y40R; S2030-Y50R; S2040-Y20R; S2050Y20R;S3050-Y90R; S4030-Y30R; S3040-Y40R; S1020-Y40R; S1010-Y40R; S0505-Y40R; S2030-Y40R; S2030Y40R; S2030-Y20R; S2030-Y30R; S2500-N; S5000-N; i materials petris abujardats en tonalitats grises i ocres
Colors de Fusteries: RAL 1011; RAL 8011; RAL 3011; RAL 7038; RAL 7035; S1510-G20Y; i Fustes amb
vernissos naturals
Colors de Fusteries: RAL 6001; RAL 6005; RAL 6010; RAL 1011; RAL 8011; RAL 3011; RAL 7040; S1510-G20Y
Colors de Manyeria I elements metàl·lics: RAL 9011; RAL 7012; RAL 7001; S1010R80B
Combinació de colors a façana:
El parament de façana haurà de tenir un tractament cromàtic unitari, escollint un color principal dels Colors
de façana de la gama cromàtica adjunta al present article.
Els esplandits, cèrcols dels buits de façana, cantonades i cantells de forjats podran tenir una coloració
diferent, preferentment en colors clars, o fins i tot de color blanc.
Tolerància del cromatisme:
Es permetran lleugeres toleràncies de la gama cromàtica de la carta de color proposada, sempre i quan
quedi garantit el compliment de la integració ambiental i es justifiqui expressament (amb indicació del color
proposat en referència al color base de la carta de colors) dins la memòria descriptiva i constructiva del
projecte d’obres o a la comunicació prèvia. En cap cas aquesta tolerència podrà proposar un cromatisme
inclòs al següent llistat de “Cromatismes inadequats”
Cromatismes inadequats:
•
•
•
•
•

Colors fosforescents
Acabats metalitzats o cromats
Games cromàtiques més fosques que el color S-5000N a façana.
Es prohibeix expressament el color negre al parament de façana, ja sigui com a color principal, dels
esplandits de buits de façana, d’elemets ornamentals, o del sòcol.
Colors primaris i colors d’alta saturació
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TÍTOL VII: NORMATIVA SECTORIAL DIPOSICIONS GENERALS
Article 38. Servituds aeronàutiques
1. Hom s’ha d’ajustar al que disposi la normativa sectorial vigent.
2. Les construccions i instal·lacions, així com qualsevol altra actuació que es contempli en el terme
municipal de Palma, inclosos tots els seus elements (com antenes, parallamps, xemeneies, equips
d'aire condicionat, caixes d'ascensors, cartells, remats decoratius), així com qualsevol afegit sobre
tals construccions, i els mitjans mecànics necessaris per a la seva construcció (grues, etc),
modificacions del terreny o objecte fix (pals, antenes, aerogeneradors incloses les seves pales,
cartells, etc), així com el gàlib de viari o via fèrria no poden vulnerar les Servituds Aeronàutiques
dels aeroports de Palma de Mallorca i de Son Bonet, que vénen representades en els plànols I.03 i
I.04 de servituds aeronàutiques, llevat que quedi acreditat, segons el parer de l'Agència Estatal de
Seguretat Aèria (AESA) que no es compromet la seguretat ni queda afectada de manera
significativa la regularitat de les operacions d'aeronaus, d'acord amb les excepcions previstes en
el Decret 584/72 en la seva redacció actual. En els àmbits inclosos a les zones i espais afectats per
Servituds Aeronàutiques Legals, l'execució de qualsevol de les dites construccions, instal·lacions o
elements, mitjans necessaris per a la seva construcció, o plantació, requerirà acord favorable
previ de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) d'acord als Articles 30 i 31 del Decret 584/72
modificat per Reial Decret 297/2013.
3. Les propostes de nous planejaments urbanístics o plans de desenvolupament, de la seva revisió
o modificació, en aquells àmbits del terme municipal de Palma que estiguin afectats per les
Servituds Aeronàutiques dels aeroports de Palma de Mallorca i/o de Son Bonet, hauran de ser
informats per la Direcció General d'Aviació Civil abans de l'aprovació inicial, segons el que estipula
la Disposició Addicional 2ª del Reial Decret 2591/1998 modificat pel Reial Decret 297/2013.
4. L'aprofitament susceptible de materialització en sòl urbanitzable serà el definit pel
planejament de desenvolupament d'acord amb la legislació urbanística, un cop s'apliquin al
mateix les condicions que, si s'escau, estableixi l'informe del Ministeri de Foment d'acord amb la
legislació en matèria de Servituds Aeronàutiques, no generant, en el cas de la seva disminució,
cap tipus de dret a indemnització per part del Ministeri de Foment, ni del gestor aeroportuari ni
del prestador dels Serveis de Navegació Aèria, excepte quan afecti a drets ja patrimonialitzats.
5. A les Zones de Seguretat de les instal·lacions radioelèctriques per a la Navegació Aèria es
prohibeix qualsevol construcció o modificació temporal o permanent de la constitució del terreny,
de la seva superfície o dels elements que sobre ella es troben, sense previ consentiment de
l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) d'acord amb l'article 15, apartat b) del Decret
584/1972 de Servituds Aeronàutiques en la seva actual redacció. Qualsevol emissor radioelèctric
o un altre tipus de dispositiu que pogués donar origen a radiacions electromagnètiques
pertorbadores del normal funcionament de les instal·lacions radioelèctriques aeronàutiques, tot i
no vulnerant les superfícies limitadores d'obstacles, requerirà la corresponent autorització de
l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, conforme al que preveu l'Article 16 del Decret 584/72 de
Servituds Aeronàutiques. Atès que les Servituds Aeronàutiques constitueixen limitacions legals al
dret de propietat en raó de la funció social d'aquesta, la resolució que a aquests efectes s'evacués
només podrà generar algun dret a indemnització quan afecti drets ja patrimonialitzats.
6. Segons l'article 10 del Decret 584/72 de Servituds Aeronàutiques modificat pel Reial Decret
297/2013, la superfície compresa dins la projecció ortogonal sobre el terreny de l'àrea de
servituds de l’aeròdrom i de les instal·lacions radioelèctriques aeronàutiques dels Aeroports de
Palma i de Son Bonet resta subjecta a una servitud de limitació d'activitats, en virtut de la qual
l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) pot prohibir, limitar o condicionar activitats que
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s'ubiquin dins la mateixa i puguin suposar un perill per a les operacions aèries o pel correcte
funcionament de les instal·lacions radioelèctriques. Aquesta possibilitat s'estendrà als usos del sòl
que facultin per a la implantació o exercici d'aquestes activitats, i abastarà entre altres:
a) Les activitats que suposin o comportin la construcció d'obstacles de tal índole que puguin
produir turbulències.
b) L'ús de llums, inclosos projectors o emissors làser que puguin crear perills o induir a confusió o
error.
c) Les activitats que impliquin l'ús de superfícies grans i molt reflectants que poden donar lloc a
enlluernament.
d) Les actuacions que puguin estimular l'activitat de la fauna a l'entorn de la zona de moviments
de l'aeròdrom.
e) Les activitats que donin lloc a la implantació o funcionament de fonts de radiació no visible o la
presència d'objectes fixos o mòbils que puguin interferir el funcionament dels sistemes de
comunicació, navegació i vigilància aeronàutiques o afectar negativament.
f) Les activitats que facilitin o comportin la implantació o funcionament d'instal·lacions que
produeixin fum, boires o qualsevol altre fenomen que suposi un risc per a les aeronaus.
g) L'ús de mitjans de propulsió o sustentació aeris.
7. En cas de contradicció en la pròpia normativa urbanística del Pla o entre les normes
urbanístiques i els plànols d'ordenació, prevaldran les limitacions o condicions imposades per les
Servituds Aeronàutiques d'acord amb la legislació aplicable en aquesta matèria.
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FITXES DE SISTEMES
FITXES EXISTENTS. EQUIPAMENTS
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FITXES EXISTENTS. ESPAIS LLIURES
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FITXES MODIFICADES. EQUIPAMENTS
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FITXES MODIFICADES. ESPAIS LLIURES
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VII DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES DE PROTECCIÓ DEL CONJUNT HISTÒRIC DELS
MOLINS DE CARRER INDÚSTRIA

1910. Filera de molins fariners en el camí de Son Rapinya, avui carrer Industria. Aquest molinar (amb 5 molins) ja es
reflectia als plànols de 1775. A principis del segle XX n’hi havia nou.

7.1. – ANTECEDENTS

7.1.1.- Introducció històrica

A la ciutat de Palma, encara existien a principis de segle XX diferents elements característics i
restes del seu passat històric, que varen anar desapareixent al llarg de la primera meitat de segle
amb l’expansió dels successius Eixamples de ciutat proposats pels corresponents plans
d’ordenació urbana des de 1902 fins el Pla General de 1973 (Ribas Piera).
Aquest fet queda reconegut al RD 3445/1981, de 13 de novembre, pel qual es declara BIC el
conjunt històric –artístic el sector comprès entre els carrers Indústria, Fàtima, Borguny i Antich.
Els molins segueixen el model bàsic d’edificació en dos cossos: Planta Baixa cúbica o prismàtica,
on s’hi trobava l’habitatge i locals complementaris i la planta superior cilíndrica, dedicada a la
maquinària per moldre i el suport dels antennals i antennes que posaven en funcionament tot els
engranatges interns de tremuja i mola.
Atès que el Pla Ribas Piera proposava la seva desaparició (de la mateixa manera que els Plans
precedents que obviaven la conservació dels molins), la Dirección General de Patrimonio,
Archivos y Museos a instància dels Serveis Tècnics corresponents acordar incoar la declaració de
conjunt històric dels Molins de carrer Indústria dins els sector comprès entre c/ Indústria, Fàtima,
Borguny i Antich (Resolució: 11091 del BOE 99 de 26 d’abril de 1978)
Com es pot apreciar a la imatge de la pàgina següent, l’ordenació només donava continuïtat a la
retícula d’eixample, sense cap determinació específica pels molins. De fet es pot observar que
existien altres tres molins a l’inici del carrer Indústria que varen ser enderrocats per a l’ampliació
del carrer.
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Per aquest motiu, una vegada desapareguts aquests tres molins, els Serveis Tècnics
corresponents assabentats de la importància de preservar aquests elements, varen proposar la
incoació del BIC que definitivament l’any 1981 (RD. 3445/1981, de 13 de novembre, BOE 31 de 5
de febrer de 1982) varen ser declarats Conjunt Històric Artístic BIC.

Imatge de la proposta d’Eixample al Pla General de Palma de 1973 (Ribas Piera)

Amb posterioritat a la declaració, en concret a l’any 1983 començà la restauració dels quatre
molins que quedaven inclosos dins l’àmbit del conjunt.
Actualment, com s’ha exposat anteriorment només es conserven quatre molins dels set que s’hi
aixecaven a finals del segle XIX. Són els següents: d’en Tià Gran, d’en Lluc (?), de Cas Coqué i d’en
Burriada. Datats el 1680, els molins són de tipologia de torre amb base (habitatge).

7.1.2.- Declaració Conjunt Històric – Artístic del Molins Fariners de Carrer Indústria
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7.1.3.- Planejament urbanístic. Compliment de l’article 36 de la Llei 12/1998
Ordenació vigent

Una vegada declarat Conjunt històric – artístic, l’Ajuntament de Palma procedí a adaptar el seu
Planejament municipal vigent, adaptant les serves normes mitjançant Modificació Puntual (Article
173 modificat) del Pla General de 1973; establint que seria preceptiva la presentació d’un Estudi
de Detall d’ordenació de volums de la totalitat de la illeta (s’adjunta a les pàgines següents
l’article 173 Modificat).
Amb data de 7 d’abril de 1982, amb acord plenari de l’Ajuntament de Palma, es procedí a Aprovar
Definitivament el “Estudio de Detalle de Alineaciones y Ordenación de los Volúmenes de la
manzana delimitada por las calles Fátima, Borguny, Antich e Industria, correspondiente al Sector
de Régimen Singular H (Molinos /Industria)”. Aquestes determinacions han estat recollides pels
Plans Generals posteriors, essent vigent l’ordenació de la volumetria específica de l’edifici
plurifamiliar segons ordenança particular F0a, i la fitxa de catàleg corresponent dels molins amb
Grau de Protecció A1, i Codi 25-06
Exigències de l’article 36 de la Llei 12/1998

Ateses les determinacions de l’article 36.2 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni
Històric de les Illes Balears, el qual transfereix a un “Pla Especial de Protecció o instrument
urbanístic de protecció, o adequació d’un pla vigent, que compleixi les exigències de la Llei”, es pot
considerar que amb l’Aprovació Definitiva tant de la Modificació del Pla General de 1973 (art.
173) com de l’Estudi de Detall del 7 d’abril de 1982, el tècnic redactor del Pla Especial entén que
quedaria satisfeta l’exigència de l’article 36.2, per part de l’Ajuntament d’elaborar una figura de
Planejament per a la Protecció del conjunt històric dels molins de carrer Indústria.
S’adjunten a continuació publicació al Bolletí Oficial de Balears de 20/5782 / 18.037 núm. 4345,
de l’Acord d’Aprovació Definitiva pel plenari de l’Estudi de Detall avantdit, així com el contingut
de la Modificació Puntual de l’article 173 del PGOU de 1973.
Acord d’Aprovació Definitiva Estudi de Detall
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Modificació Puntual del Pla General de 1973
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7.1.4.- PEPAA Santa Catalina i de Protecció del Conjunt de molins c/ Indústria

Tot i que, segons s’exposa al punt 7.1.4 de la present memòria, es donaria per satisfeta l’obligació
de l’article 36.2 de la llei 12/98, del Patrimoni Històric de les Illes Balears), que transfereix a
l’Ajuntament de Palma l’obligació de redactar un Pla Especial o Instrument Urbanístic que
compleixi amb les exigències de l’esmentada llei, una vegada Aprovat Definitivament l’Estudi de
Detall que ordenà el sector delimitat pels carrers Fàtima, Borguny i Indústria i protegí els molins
del carrer Indústria. El present PEPAA de Santa Catalina, troba adient incloure unes mesures
correctores que tindran com a funció revisar i actualitzar les determinacions per al Conjunt
Històric dels Molins Fariners del Carrer Indústria (número d’inventari R-I-53-00000429) i el seu
entorn immediat.
7.2. – ORDENACIÓ
Respecte l’ordenació del entorn de protecció i dels molins, s’estirà al que disposa el PGOU vigent.
7.3. – RÈGIM D’USOS
Es mantindrà el règim d’usos del Pla General Vigent per a l’edificació de Volumetria específica
“F0a”.
El règim d’usos dels bens catalogats* vindrà regulat pel següent quadre 8 llevat 1.1, 2.1, 2.2, 4.3,
6.2, 6.4, 6.5.
SITUACIÓ
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
2
1,2,4,5
1,2,4
2,4
1,2,3,4,5
2,4
1,2,3,4,5
1,2,4

USOS DETALLATS
1.1 Habitatge Unifamiliar
2.1 Habitatge Plurifamiliar
2.2 Residencial Comunitari
4.1 Comercial
4.2 Administratiu
4.3 Turístic
4.4 Establiment Públic
5 Equipaments
6.2 Instal·lacions i Serveis
6.4 Telecomunicacions
6.5 Aparcament de Vehicles

*Qualsevol implantació d’ús haurà de obtenir el preceptiu informe favorable de la Comissió Insular
de Patrimoni Històric
7.4.
– DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES DE L’ENTORN DELS MOLINS FARINERS DEL CARRER
INDÚSTRIA
7.5.1.- Mesures especials per a la protecció i millora paisatgística del conjunt
Delimitació del conjunt
A efectes de regulació específica del present Pla Especial es considera entorn de Protecció el que va establir
la Modificació Puntual de Pla General per a delimitació de l’àmbit de Protecció dels molins (Sector de Regim
Singular H) i posterior Estudi de Detall 31/81 “Alineacions i Ordenació de volums en la illeta delimitada pels
c/ Fàtima, C/ Borguny, c/ Antich, c/ Indústria corresponent al règim singular H (Molins c/ Indústria)” amb
aprovació per Junta de Govern el 7 d’abril de 1982
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El valor paisatgístic del conjunt és un dels trets més important dels molins, i així s’especifica a la seva fitxa de
“Catàleg de Protecció d’edificis i Elements d’Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic de Palma” Clau
25/06; per la qual cosa el present Pla Especial proposarà la distinció entre dues zones diferenciades, segons
plànol d’ordenació O.10 de la documentació gràfica del PEPAA:

Degut a la definició dels paràmetres urbanístics mitjançant Estudi de Detall incorporat al PGOU vigent, el
Pla Especial de Santa Catalina es limitarà a regular aspectes de tractament de l’espai públic amb l’objectiu
de millorar la integració paisatgística a dues zones concretes de l’àmbit del Conjunt Històric.

Regulacions genèriques per a les Zones de Protecció Ambiental 1 i 2
a) Les actuacions de pavimentació i enjardinament a la zona de domini privat i us públic tindran
com objectiu posar en valor el conjunt històric catalogat.
b) No es permetrà la reposició d’aquell arbrat i elements de jardineria que es trobin a menys de
3 m de les edificacions declarades Be d’Interès Cultural.
c) Es suprimiran tots el elements de mobiliari urbà que distorsionin la correcta contemplació del
conjunt i representin obstacles tant visuals com arquitectònics, i que es situïn entre els diferents
immobles catalogats. En cap cas, no es podran reposar ni reconstruir les jardineres cilíndriques de
formigó existents.

Zona de Protecció Ambiental 1
La Zona de Protecció Ambiental 1 és aquella situada entre els propis molins declarats com a Conjunt
Històric i que queda reflectida al plànol d’ordenació O.10 del Pla Especial com a ZPA1
d) En el cas de restitució del paviment a l’entorn de protecció 1, es tendirà a adoptar solucions
amb paviments tous tipus “sauló”, que es podran combinar amb enjardinaments a cota de
paviment, amb especies autòctones que no superin el 60 cm d’alçada.

Zona de Protecció Ambiental 2
La Zona de Protecció Ambiental 2 és aquella situada entre l’alineació de molins i l’edifici residencial
plurifamiliar de Volumetria específica que es troba dins l’àmbit del conjunt històric dels molins de c/
Industria, Històric i que queda reflectida al plànol d’ordenació O.10 del Pla Especial com a ZPA2
e) A l’entorn de Protecció 2, es procedirà a la creació d’una nova alineació d’arbrat amb plantació
d’espècies de port mitja o petit i gran alçada que se situarà entre el conjunt històric declarat BIC i
l’edifici lateral. En el cas que aquesta nova alineació d’arbrat no sigui viable tècnicament, es
permetrà traspassar aquesta alineació sobre el límit entre les zones ZPA 1 i ZPA 2.
Es permetrà en tot cas la solució amb jardinera sobre - elevada.
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VIII CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS. MESURES PROTECCIÓ
8.1. – CONSIDERACIONS GENERALS DEL CATÀLEG DEL PLA ESPECIAL
8.1.1 Objectiu de la Revisió de Catàleg del Pla Especial de Santa Catalina

El principal objectiu d’aquest Pla Especial és crear un marc de protecció específic pel barri de
Santa Catalina, incloent-hi el seus elements arquitectònics, etnològics, urbanístics i ambientals
més destacats. Per aquest motiu, el Pla Especial inclou un Catàleg d’elements tenint en compte
les diposicions establertes al Capítol IV. “Conservació del patrimoni arquitectònic ambiental,
qualificació per parcel·les.”, així com el que regulen els Articles 125-130 del RLOUS, i especialment
el 128 “Nivells de protecció d’edificis inclosos en el catàleg”
La revisió del catàleg queda justificada atesa la condició de la Modificació Puntual de Pla General
d’Ordenació per a la delimitació d’una Àrea de Règim Especial de la barriada de Santa Catalina
(Aprovació Definitiva en data 25/09/2006 BOIB Nº 142, 16/10/2014) Art. 186 bis ARE num 25-01
Santa Catalina al seu punt 2.3 que es transcriu a continuació:
“2.3 Revisarà el Catàleg i establirà altres graus de protecció per edificis que per les seves
característiques arquitectòniques ambientals s’hagin de considerar estructurants pel que fa el
barri.”
Atesa la condició exposada anteriorment, es procedeix a la revisió de Catàleg.
8.1.2 Caràcter i vigència del Catàleg

El catàleg establert per aquest Pla Especial tindrà una duració i vigència indefinides, entrant en
vigor al moment de la publicació de l’aprovació definitiva del Pla Especial.
Tot i constituint un document independient, el Catàleg és complementari al Pla Especial. Per
aquest motiu, la vigència del Catàleg serà la del Pla Especial, el qual queda obert a noves
incorporacions de manera puntual amb l’objectiu de permetre la seva actualització. Aquestes
possibles modificacions, tant les que representin noves inorporacions com possibles
descatalogacions hauran de ser per causes plenament justificades i motivades, i aprovades en
qualsevol cas per l’órgan municipal competent en matèria de protecció del patrimoni històric
previ informe tècnic-jurídic, atenent sempre a la possibilitat de donar audiència prèvia als
interessats.
8.2. – REVISIÓ DE CATÀLEG I MESURES DE PROTECCIÓ DEL PLA ESPECIAL
Els edificis i/o elements catalogats inclosos a la revisió del catàleg del Pla Especial quedaran
regulats per les determinacions específiques d’aquest Pla Especial així com subsidiàriament el que
estableix el PGOU (TR 2006) al seu TÍTOL IX NORMES PER A LA PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DEL
PATRIMONI, en virtut del seu Art. 241. lletra c), en tot allò que sigui compatible.
8.2.1 Graus de Protecció del Catàleg de Protecció d’Edificis i Elements d’ Interès Històric, Artístic,
Arquitectònic i Paisatgístic de Pla Especial de Santa Catalina

El PEPAA de Santa Catlina, en tant que planejament de desenvolupament sotmès a les
determinacions del PGOU de Palma, considera adient la conservació dels mateixos graus de
protecció existents al PGOU vigent.
El patrimoni catalogat vé regulat mitjançant protecció individualitzada que apareix a la seva fitxa
corresponent per a cada immoble i per una protecció genèrica de la qualificació de protecció A1,
A2, B, C i que indica el tipus d’obres i intervencions, aprofitaments etc. Com s’indica als apartats
següents i a les normes urbanístiques del present Pla Especial.
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8.3. – REVISIÓ FITXES DE CATÀLEG
8.3.1 Descripció del contingut informatiu de la fitxa

La informació inclosa a la fitxa és una primera aproximació al coneixement de l’element immoble.
Com a tal, la seva funció és la de constituir la base per a la documentació més exhaustiva a
realitzar en cada cas concret, en fase prèvia o simultània a les decisions d’intervenció. Aquesta
documentació, com a mínim, s’ha de referir, per descripció i per avaluació històrica, ambiental i
cultural, a tots i cada un dels punts descrits a la fitxa, i a totes aquelles parts no descrites a la fitxa
per manca d’accessibilitat immediata.
Les directrius particulars d’intervenció s’han de considerar com a una guia per al disseny de la
intervenció arquitectònica i per a la valoració cultural d’aquesta per part dels organismes que
controlen la seva idoneïtat, a completar sempre per la documentació descrita al paràgraf
anterior.
A les fitxes consta el nivell de protecció de cada element, que emana de les Normes de Protecció.
Pels elements afectats per una normativa específica, aquesta es fa constar i és d’obligat
compliment.
Codi: El codi d’identificació de cada un dels elements identificats. En color vermell i situat a
la dreta superior en cada una de pàgines de la fitxa.
1.Identificació espaial:
Municipi: Municipi on es localitza
Barri: Fa referència al barri i la seva codificació, segons el PGOU, on s’ubica l’element.
Situació: Les adreces duen els noms dels carrers o camins segons la retolació oficial o segons
la tradició oral. Així mateix s’indica en lo possible el numero de casa, En el cas d’accés per
camins que surten d’alguna carretera, només s’especifica el punt quilomètric de la carretera
d’on surt el camí.
Parcel·la: En el cas d’emplaçament en sòl rústic s’indica la parcel·la i polígon
Polígon: En el cas d’emplaçament en sòl rústic s’indica la parcel·la i polígon
Coordenades UTM: Es determinen les coordenades UTM (X: longitud i Y: latitud) amb sistema
de referència ETRS89 del centre geomètric aproximat de la planta de l’element catalogat.
Classificació: Classificació urbanística del sòl (Urbà, Urbanitzable ordenat i urbanitzable no
ordenat.
Referència cadastral: Polígon i parcel·la cadastral obtinguts del Cadastre
2.Identificació de l’element:
Denominació: Incorpora el nom de l’element. S'ha realitzat una primera aproximació històrica
de l'element o àmbit, la qual cosa ha permès donar-ne nom a la majoria dels elements
catalogats. Per això s'ha tingut en compte la tradició històrica i la tradició oral més o menys
arrelada en el poble. Els noms s'han normalitzat al català amb algunes excepcions en què s'ha
respectat l’ortografia del llinatge de la família propietària. S’ha donat prioritat al nom històric
documentat perquè és important que la toponímia original no desaparegui de la memòria
històrica del poble.
Grau de Protecció: adscripció de l’element a alguna de les categories previstes en les Normes
de protecció: integral, parcial, ambiental (A1, A2, B o C)
Categoria: cada element s’inclou en una de les categories derivades de la Norma 47 del PTIM
o de l’article 125 del RLOUSM.
Tipologia: Classificació dels elements en tipus d'acord amb certes analogies formals o
funcionals estables
Ús actual : Forma en què s’utilitza o es fa servir l’element.
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Cronologia: Al igual que en el cas de l’autor, no sempre es pot establir la data d’una
construcció amb precisió. A més, l’edificació actual és una suma de distintes aportacions
d’èpoques diferents, per la qual cosa la data que es recull correspon a la més significativa o la
que ha deixat la petjada més important en relació a l’aspecte actual.
Autoria: S’ha complimentat només en els casos que estan documentats segons la bibliografia
i/o la memòria històrica popular. Com que en la majoria dels casos es tracta d’arquitectura
popular, és molt difícil de conèixer el nom dels qui hi han intervingut.
Adscripció / Estil: Adscripció estilística dels elements catalogats.
3.Descripció de l’element:
Descripció: Conjunt d'informació referent a cada element catalogat
Intervencions: Intervencions que s’hagin duit a terme
Estat de conservació: Valoració l’estat actual de conservació de les diferents parts de
l’element catalogat: conjunt, entorn/parcel·la, volumetria, estructura, façanes, cobertes,
interiors, jardins/patis/clastra, i altres (aljubs, edificacions complementàries, etc.).
Règim jurídic o de propietat: Tipus de règim
Altres Proteccions: En cas que existeixin altres proteccions supramunicipals de l’element
Bibliografia i documentació: Referències bibliogràfiques de l’element
4.Protecció i directrius d’intervenció:
Usos permesos: amb caràcter general el règim d'usos es correspon amb la qualificació de sòl
rústic o la zona de sòl urbà en la qual es troba el bé catalogat, si bé la fitxa pot restringir el
ventall d'usos possibles, com és fa per exemple en el cas dels sistemes hidràulics i de les àrees
marjades. També hi ha tipologies de béns (per exemple creus de terme, fites...) per als quals
no és possible establir cap ús dels urbanísticament regulats.
Conjunt.
Composició volumètrica.
Estructura.
Façanes.
Cobertes.
Interiors.
Espais comuns.
Altre elements.
Ordenances d’aplicació (element/entorn).
5. Entorn protecció:
Descripció: En els casos en els que s’ha considerat necessari s’ha definit una zona de
protecció al voltant de l’element catalogat, a fi de preservar el seu àmbit d’influència.
Aquesta zona queda grafiada en els plànols.

8.3.2 Justificació de les modificacions de les fitxes de Catàleg

S’ha procedit a la correcció d’algunes fitxes que, encara que presents al catàleg del PGOU Palma
presentaven mancances, o necessitaven manifestament correccions, com el cas de l’edifici ubicat
al carrer Quetglas 5 que fou catalogat sols en la meitat de la seva extensió.
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De la mateixa manera que es farà la concordança de la fitxa de catàleg de la Parròquia de la
Immaculada Concepció, actualment amb grau de protecció “B” als plànols i fitxa de sistemes i
erròniament “A2” a la fitxa de Catàleg.
8.3.3 Jusificació de les noves fitxes de Catàleg

Consideracions generals als graus de protecció assignats i criteri d’incorporació d’elements al
catàleg
Restes de la traça urbana anterior al Pla de Scheidnagel
Les noves fitxes d’elements catalogats en relació al catàleg del PGOU Palma, tenen com a objectiu
la incorporació d’aquells edificis que poden ser considerats com els més antics de la zona i que
conserven certa relació amb la disposició del territori abans del procés urbanitzador del segle XIX;
es fa refència en concret a les cases alineades als dos laterals del camí de Son Antich i a les cases
de la possessió de Son Riera, predis originals que constiutïren Santa Catalina. Es considera per
tant l’aplicació d’un criteri de “valor per antiguitat i valor històric” la incorporació de les restes
dels predis originals al catàleg.
Respecte el grau de protecció cal fer referència a que els dirferents elements catalogats/ o a
catalogar com són els molins fariners de carrer Indústria, la possessió de Son Riera i les cases de
Son Antich són exemples de casos que mostren l’aplicació dels diferents graus de protecció dels
que es disposa a l’actualitat, basats en la qualitat de l’edificació o l’existència de proteccions
derivades de la legislació en matèria de patrimoni històric. Per aquest motiu s’ha considerat
adient atribuir a les cases de Son Riera un grau de protecció B (“estructural”) i les cases del carrer
de Son Antich una protecció C “ambiental”, aquest darrer permetrà la conservació de la traça
urbana preexistent al Pla d’Eixample de 1867.
D’altra banda, s’han introduït alguns edificis construïts al segle XX tenint en compte un criteri de
“valor estilístic”, com per exemple l’edifici projectat per Carles Garau exemple del anomenat per
alguns autors “racionalisme de Palma” i ubicat al Carrer Soler 23, i per configurar la part posterior
del conjunt del c/ Antich.
Mercat de Santa Catalina
Finalment, sembla imprescindible tenir en compte un criteri d’incorporació d’elements catalogats
atesos els “valors simbòlics, identificatius i socials” per proposar la catalogació del Mercat de
Santa Catalina, ja que es tracta del centre neuràlgic i més identificatiu del barri.
Tot i ser el mercat més antic del nucli urbà de Palma no s’havia catalogat fins el moment, i
aquesta catalogació regularà amb més detall les seves possibles transformacions futures.
La incorporació al catàleg comportarà modificar la corresponent fitxa de l’Equipament comercial
del Mercat atorgant una qualificació EQ0c vinculada als edificis catalogats. És important recordar
que el Planejament vigent atorgava el mercat de Santa Catalina una qualificació EQ2a, regulat per
l’article 150 de les NNUU del PGOU, i amb unes condicions d’edificació que permetien 10 m.
d’alçada màxima a consolidar en 2 plantes, possibilitant fins i tot per fer efectiva la màxima
edificabilitat atribuïda, l’enderroc de l’edifici actual.
Ateses les consideracions anteriors sembla essencial que le Pla Especial de Proteccció
Arquitectònica i Ambiental de Santa Catalina, proposi la catalogació del mercat, tot i ser conscient
de que l’edificació no compta amb uns valors arquitectònics ressenyables.
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Catalogació de les proteccions “r”
Ateses les recomanacions del Servei de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esport del Consell
Insular de Mallorca (BOIB Núm 81 de 14 de juny de 2014) per catalogar parts dels edificis
assenyalats com a protecció “r” a la Modificació puntual del PGOU per a la delimitació de l’ARE
25-01 de Santa Catalina, Palma (29877/13), i que consten al llistat com a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

c/ Murillo 41 amb cantonada Despuig 21
c/ compte de Barcelona 26-26a cantonada Fàbrica
c/ Despuig 60 cantonada Quetglas 8
c/ Espartero 4-4b
c/ Quetglas cantonada Plaça Progrés
c/ Cotoner cantonada c/ Dameto
Plaça Progrés 12

Murillo 41/ Despuig

c/ Compte Barcelona cantonada c/ Fàbrica

c/Cotoner cantonada c/ Dameto

c/Despuig 60 cantonada c/ Quetglas 8

c/ Espartero 4-4b

c/ Quetglas Cantonada Pç Progrés

Pç Progrés 12

Respecte l’anterior recomanació cal fer les següents observacions:
1.- Definició
La Modificació Puntual de Pla General per a la delimitació del ARE de Santa Catalina va
proposar un grau de protecció arquitectònica ambiental “r” de façana a les edificacions del llistat
anterior. Aquesta protecció ve regulada als articles 265 i 273 de les NNUU del PGOU per a edificis
de protecció ambiental fora del centre històric i és imprescindible remarcar que aquesta
protecció “r” només protegia les façanes atesa la determinació de l’apartat b) del punt 2.1 de
l’article 273 i que es transcriu a continuació: “Cuando así lo indique el plano de Ordenación, la
protección arquitectónica ambiental r se referirá única y exclusivamente a la fachada del edificio.” Aquesta
indicació consisteix en una línia continua exterior coincident amb la façana i una “r” fora de
l’edificació, com s’indica a la figura 1.

- 306 -

MANUEL GARCIA RAMIS 17-04-2019 PBX2013-0004-PLA_ESPECIAL_SANTA_CATALINA

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ ARQUITECTÒNICA I AMBIENTAL DE SANTA CATALINA, I DEL CONJUNT HISTÒRIC DELS MOLINS DE CARRER INDÚSTRIA

2.- Catalogació de part dels immobles i inclusió dins NPA 1
La recomanació de l’informe del servei del Servei de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i
Esport del Consell Insular de Mallorca (BOIB Núm 81 de 14 de juny de 2014), proposa la
catalogació de “parts d’aquests immobles”. El Pla Especial en resposta a aquesta recomanació
proposa la conservació de les façanes dels esmentats edificis, així com de tots aquells que estiguin
inclosos dins la categoria de Nivell de Protecció Ambiental 1 “elevat”, en qualsevol cas es
considera que aquesta regulació millora les condicions de protecció ambiental no només de les
edificacions anteriors sino de tot l’àmbit del Pla Especial. D’altra banda s’inclourà al catàleg
l’edificació del carrer Espartero, a la qual es farà menció al punt 4 de les presents observacions.
3.- Augment de la protecció “r”
El PEPAA de Santa Catalina considera que la protecció “r” de façana de la Modificació Puntual
per delimitar l’ARE de Santa Catalina és insuficient pel cas dels immobles anteriors i es proposa
l’augment de protecció arquitectònica ambiental de “r de façana” a “r d’edificació”, amb la
conseqüent obligació del manteniment no només de la façana sinó de l’edificació existent, no
permetent la substitució dels immobles amb aquesta protecció.
S’hauran de mantenir en qualsevol cas els elements definitoris de la seva estructura
arquitectònica (alçades i forjats), i les característiques tipològiques i ambientals, i lògicament la
seva façana, podent-se eliminar només els cossos no originals o considerats afegits.
4.- Protecció “r d’edificacions” a Santa Catalina i la resta d’Eixample de Palma
La protecció “r d’edificació” regulada als articles 265 i 273 de les NNUU del PGOU per a
edificis de protecció ambiental fora del centre històric, és habitual a l’Eixample de Palma, com es
pot observar al següent extracte de la recent modificació puntual del vigent PGOU per a
l’ampliació de catàleg.
5.- Revisió del catàleg i Pla Especial de Santa Catalina
Amb data 25/04/2019 s’Aprova Definitivament la Modificació de Pla General referida a la
modificació de catàleg de protecció d’edificis del PGOU. Aquesta modificació no preveu la
incorporació de nous catàlegs a l’àmbit de Santa Catalina, ja que segons informe tècnic es
considerà adient traslladar al Pla Especial de Santa Catalina (en fase de redacció) la revisió del
catàleg dins l’àmbit del ARE.
A continuació es mostra un extracte del plànol I-18 de la sèrie D.01 a escala 1:1000, a la zona
de la plaça Cardenal Reig (plaça obelisc) i que pertany als plànols modificats per l’esmentada
modificació puntual. En aquest plànol es poden observar diverses edificacions amb grau de
protecció “r” al voltant de la plaça Cardenal Reig.

Atès que la recent Modificació Puntual amb Aprovació Definitiva per a la modificació del
catàleg, no preveu la catalogació d’edificis de similars característiques als que es proposa
catalogar al llistat de recomanacions per a Santa Catalina, i per raons de coherència amb el Pla
General sota el qual es desenvolupa el present Pla Especial, es considera adient atribuir una
protecció arquitectònica i ambiental tipus “r”.
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Plaça Cardenal Reig, 5

Plaça Cardenal Reig, 6

Plaça Cardenal Reig, 1 i 2

6.- Grau de protecció “r” i catalogació “C”
Les edificacions amb grau de protecció arquitectònica i ambiental “r” en virtud dels articles
265 i 273 de les NNUU del PGOU, tenen en certa manera un grau de protecció de les edificacions
existents més restrictives que les figures de catàleg “C”, ja que aquest grau de catalogació
ambiental només preveu la protecció de la primera crugia dels immobles, mentre que la protecció
“r” del Pla General de Palma obliga al manteniment de l’edifici existent. Per aquet motiu sembla
més adequat proposar una protecció arquitectònica i ambiental “r”.
7.- Catalogació de l’edifici c/ Espartero 4-4b
De totes les edificacions del llistat, la situada al carrer Espartero 4-4b, pertany cadastralment
a la mateixa parcel·la que el catàleg 25-04 Can Palmer, per la qual cosa quedarà incorporada a la
fitxa de l’esmentat catàleg. Tot i que com s’exposa als plànols de façanes del PEPAA de Santa
Catalina s’haurà d’eliminar el cos tancat del segon pis del carrer Espartero i es proposarà que es
vagin restituint les fusteries originals, unificar el cromatisme de façana i adaptar la retolació del
comerç a les directrius de les normes d’estètica del Pla Especial.

Espartero 4-4b
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8.- Llistat d’edificis amb protecció arquitectònica i ambiental “r”
Ateses les observacions anteriors, i l’exposició de la memòria justificativa i descriptiva del
present Pla Especial, s’ha considerat adient, valorar de manera coherent amb els mateixos criteris
de protecció la totalitat de l’àmbit, atribuint un grau de protecció ambiental “r” a les edificacions
que a la Modificació Puntual de Pla General per a la delimitació del ARE 25-01 tenien protecció “r”
de façana. Dins aquestes edificacions es troben aquelles amb trets d’arquitectura característica
del barri a preservar així com algun exemple d’arquitectura regionalista, i de racionalisme tot i no
estar inclosos dinsn el llistat inicial.
Les edificacions amb protecció arquitectònica i ambiental són:
25-01 Carrer del Ferro 15, cantonada amb Carrer Monterry
25-02 Carrer Joan Crespí, 30 cantonada amb carrer Villalonga, 56
25-03 Carrer Monterrey 16 cantonada amb Colubí 27
25-04 Carrer Colubí 15
25-05 Carrer Murillo 68
25-06 Carrer Murillo 24
25-07 Carrer Murillo 42 cantonada amb carrer Despuig 21
25-08 Carrer Compte de Barcelona 26 cantonada amb carrer Fàbrica
25-09 Carrer Fàbrica 18 cantonada amb carrer Soler 20
25-10 Carrer Fàbrica 16 cantonada amb carrer Soler 11
25-11 Carrer Fàbrica 14
25-12 Carrer Fàbrica 12A
25-13 Carrer Fàbrica 12 amb carrer Pou 18
25-14 Carrer Fàbrica 41
25-15 Carrer Fàbrica 23
25-16 Carrer Fàbrica 3
25-17 Plaça Progrés 25
25-18 Plaça Progrés 26
25-19 Plaça Progrés 27
25-20 Plaça Progrés 32
25-21 Carrer de la Pursiana 30 cantonada amb carrer Soler 32
25-22 Carrer de la Pursiana 16 cantonada amb carrer Pou 29
25-23 Plaça Progrés 22
25-24 Carrer de la Pursiana 31
25-25 Carrer de la Pursiana 25 cantonada amb carrer Soler 34
25-26 Carrer de la Pursiana, 15 cantonada amb carrer Pou, 31
25-27 Carrer de la Pursiana 13
25-28 Carrer de la Pursiana 5
25-29 Avinguda Argentina 33
25-30 Carrer Anníbal 14
25-31 Carrer Quetglas 26 cantonada amb carrer Monterrey 56
25-32 Carrer Quetglas 8 cantonada amb carrer Despuig 60
25-33 Carrer Quetglas 2 cantonada amb Plaça Progrés 17
25-34 Plaça Progrés 8
25-35 Carrer Servet 8
25-36 Carrer Quetglas 21 cantonada amb carrer Monterrey 51
25-37 Carrer Quetglas 17
25-38 Plaça Progrés 12
25-39 Carrer Dameto 9
25-40 Carrer Mir 3
25-41 Plaça de la Verge del miracle 1
25-42 Plaça de la Verge del miracle 2
25-43 Plaça de la Verge del miracle 4 cantonada amb carrer Mir 8
25-44 Carrer Bayarte 21
25-45 Carrer de Sant Magí 70
25-46 Carrer Anníbal 19
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r 25-01_ C/MONTERREY,10 - C/FERRO,15

r 25-02_ C/JOAN CRESPI, 30 -

r 25-04_ C/COLUBÍ, 15

r 25-05_ C/MURILLO, 68

r 25-06_ C/ MURILLO, 24

r 25-07_ C/MURILLO,41 – C/DESPUIG, 21

r 25-08_ C/COMTE DE BARCELONA, 26 - C/FÀBRICA

r 25-09_ C/ FÀBRICA,18 –C/ SOLER, 20

r 25-10_ C/FÀBRICA, 16 – C/ SOLER, 11

r 25-11_ C/ FÀBRICA, 14

r 25-12 C/ FÀBRICA , 12A

r 25-13 C/ FÀBRICA, 12 – C/ POU, 18

r 25-14 C/ FÀBRICA, 41

r 25-15 C/FÀBRICA, 23
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r 25-16 C/ FÀBRICA, 3

r 25-17 PLAÇA PROGRÉS, 25

r 25-19 PLAÇA PROGRÉS, 27

r 25-20 PLAÇA PROGRÉS, 32

r 25-18 PLAÇA PROGRÉS, 26

r 25-21 C/ PURSIANA, 30 – C/SOLER, 32

r 25-22 C/ PURSIANA, 16 – C/POU, 29

r 25-23 PLAÇA PROGRÉS, 22

r 25-24 C/ PURSIANA, 31

r 25-25 C/ PURSIANA, 25 – C/ SOLER, 34

r 25-26 C/ PURSIANA, 15 – C/ POU, 31

r 25-27 C/ PURSIANA, 13

r 25-28 C/ PURSIANA, 5

r 25-29 AVINGUDA ARGENTINA, 33
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r 25-31 C/ QUETGLAS, 26 – C/MONTERREY, 56

r 25-32 C/ QUETGLAS, 8 – C/ DESPIUG, 60

r 25-34 PLAÇA PROGRÉS, 8

r 25-35 C/ SERVET, 8

r 25-37 C/ QUETGLAS, 17

r 25-36 C/ QUETGLAS, 21

r 25-38 C/ PLAÇA PROGRÉS, 12

r 25-40 C/ MIR, 3

r 25-41 PLAÇA VERGE DEL MIRACLE, 1

r 25-43 PLAÇA VERGE DEL MIRACLE, 4 C/ MIR, 8

r 25-33 C/QUETGLAS, 2 – PLAÇA PROGRÉS, 17

r 25-44 C/ BAYARTE, 21

r 25-39 C/ DAMETO, 9

r 25-42 PLAÇA VERGE DEL MIRACLE, 2

r 25-45 c/ Sant Magí 70
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8.4.

FITXES DE CATÀLEG EXISTENTS
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8.5.

FITXES MODIFICADES DE CATÀLEG
PEPAA ARE SANTA CATALINA

Pou-Caro 7 CODI:

1. Identificació espacial
MUNICIPI:

Palma

.

BARRI:

25. Sta Catalina

.

SITUACIÓ:

c/ Pou – Caro 7

.

25-01

PARCEL·LA
POLÍGON:
U.T.M. X:

0469030,9029

U.T.M. Y:

438039,2408

CLASSIFICACIÓ

Sòl Urbà

REF. CADASTRAL:

9105601DD6890E0001UU

2.-Identificació de l’element
Pou / Caro, 7
DENOMINACIÓ:

.

.

GRAU DE PROTECCIÓ:

B

.

CATEGORIA:

Arquitectura Civil

.

TIPOLOGIA:

Edifici en cantonada
entremitgeres

ÚS ACTUAL:

Residencial
Plurifamiliar

CRONOLOGIA:
AUTORIA:
ADSCRIPCIÓ/ESTIL.

1907
Gaspar Reynés Coll, mestre d’obres
Modernisme Popular
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3.-Descripció de l’element
Edifici d’habitatges amb estructura de murs de càrrega i bigam de fusta. Té planta baixa, tres altures i
semisoterrani. Coberta que combina el terrat amb la teulada inclinada. Façana distribuïda en eixos verticals de
buits que alternen finestres i balcons. Destaca la superposició de dos miradors, aprofitant la cantonada, tenen
secció poligonal i son de carcassa de fusta i elements de ferro forjat. A la planta baixa d’aquesta cantonada, cal
esmentar l’existència d’una columna amb capitell floral, que actua a l’àmbit d’un espai en forma de balcó i
protegida per una barana de ferro.

INTERVENCIONS
ESTAT DE CONSERVACIÓ
RÈGIM JURÍDIC I DE
PROPIETAT
ALTRES PROTECCIONS
BIBLIOGRAFIA I
DOCUMENTACIÓ

Rehabilitació de façanes
Bo
Privada

Projecte Original a l’Arxiu Municipal de Palma AMP LO 1904/11; LO 1906/9

4.-Protecció i directrius d’intervenció:
Segons el Quadre usos catàleg PEPAA
USOS PERMESOS:
CONJUNT:
Conservació. No es permetran afegits
COMPOSICIÓ
VOLUMÈTRICA:
Conservació. Preservar Elements Estructurals
ESTRUCTURA:
Rehabilitació. Recuperar els acabats originals i conservar els buits i esquema
FAÇANES:
COBERTES:
INTERIORS:
ESPAIS COMUNS:
ALTRES ELEMENTS:
ORDENANCES
D’APLICACIÓ
(element/entorn):

compositiu
Conservació. Mantenir la coberta mixta i balaustrada perimetral.

Conservació escala i barana de ferro. Conservació vestíbul d’entrada.
Conservació dels miradors de fusta.

5.-Entorn de protecció.
Sense entorn de protecció
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PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ ARQUITECTÒNICA I AMBIENTAL DE SANTA CATALINA, I DEL CONJUNT HISTÒRIC DELS MOLINS DE CARRER INDÚSTRIA

PEPAA ARE SANTA CATALINA

Casa per a Bartomeu Joan Crespí CODI:

1. Identificació espacial
MUNICIPI:

Palma

.

BARRI:

25. Sta Catalina

.

SITUACIÓ:

c/Despuig 62

25-02

.

PARCEL·LA
POLÍGON:
U.T.M. X:

0468630,1752

U.T.M. Y:

4380285,2914

CLASSIFICACIÓ

Sòl Urbà

REF. CADASTRAL:

8604308DD6880D - 0001MJ / 0012IW

.

2.-Identificació de l’element
Casa per a Bartomeu
DENOMINACIÓ:
Juan Crespí

.

GRAU DE PROTECCIÓ:

A2

.

CATEGORIA:

Arquitectura Civil

.

TIPOLOGIA:

Edifici en cantonada
entremitgeres

ÚS ACTUAL:

Residencial
Plurifamiliar

CRONOLOGIA:
AUTORIA:
ADSCRIPCIÓ/ESTIL.

1924-1927
Francesc Roca Simó, arquitecte
Historicisme
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3.-Descripció de l’element
Edifici amb estructura de murs de càrrega i forjats de fusta. L’alçat el conformen la planta baixa, quatre pisos i un
àtic. A la composició de la façana destaca l’encoixinat de la part inferior

INTERVENCIONS
ESTAT DE CONSERVACIÓ
RÈGIM JURÍDIC I DE
PROPIETAT
ALTRES PROTECCIONS
BIBLIOGRAFIA I
DOCUMENTACIÓ

4.-Protecció i directrius d’intervenció:
Segons el Quadre usos catàleg PEPAA
USOS PERMESOS:
CONJUNT:
COMPOSICIÓ
VOLUMÈTRICA:
ESTRUCTURA:
FAÇANES:
COBERTES:
INTERIORS:
ESPAIS COMUNS:
ALTRES ELEMENTS:
ORDENANCES
D’APLICACIÓ
(element/entorn):

5.-Entorn de protecció.
Sense entorn de protecció
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PEPAA ARE SANTA CATALINA

Can Gisbert CODI:

1. Identificació espacial
MUNICIPI:

Palma

.

BARRI:

25. Sta Catalina

.

SITUACIÓ:

c/ Despuig 10/
Colubí 20
.

25-03

PARCEL·LA
POLÍGON:
U.T.M. X:

0468748,4465

U.T.M. Y:

4380673,7982

CLASSIFICACIÓ

Sòl Urbà

REF. CADASTRAL:

8808209DD6880H0001OU

2.-Identificació de l’element
Can Gisbert
DENOMINACIÓ:

.

.

GRAU DE PROTECCIÓ:

B

.

CATEGORIA:

Arquitectura Civil

.

TIPOLOGIA:

Edifici en cantonada

ÚS ACTUAL:

Equipament Docent

CRONOLOGIA:
AUTORIA:
ADSCRIPCIÓ/ESTIL.

1906
Gaspar Reynés Coll, mestre d’obres
Modernisme Popular
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3.-Descripció de l’element
Estructura de parets mestres i coberta de teulada a quatre vessants. De concepció volumètrica cúbica, presenta
planta baixa, pis i porxo. Les quatre façanes tenen característiques semblants, d’eixos de buits rectangulars i línies
d’imposta que separen els pisos. La decoració es concentra sobre els buits que presenten llindes de marès
decorades que en la darrera planta es combinen amb panells de rajoles de la Roqueta.

INTERVENCIONS
ESTAT DE CONSERVACIÓ
RÈGIM JURÍDIC I DE
PROPIETAT
ALTRES PROTECCIONS
BIBLIOGRAFIA I
DOCUMENTACIÓ

S’ha afegit un cos de menor alçada al carrer Colubí
Bo
Públic. Escola d’infants de Santa Catalina.

4.-Protecció i directrius d’intervenció:
Segons el Quadre usos catàleg PEPAA
USOS PERMESOS:
L’edifici es mantindrà voltat d’espai lliure.
CONJUNT:
Conservació, a excepció del cos afegit al carrer Colubí.
COMPOSICIÓ
VOLUMÈTRICA:
Rehabilitació.
ESTRUCTURA:
Conservació, tot mantenint les llindes i línies d’imposta de pedra vista.
FAÇANES:
Conservació.
COBERTES:
INTERIORS:
ESPAIS COMUNS:
ALTRES ELEMENTS:
ORDENANCES
D’APLICACIÓ
(element/entorn):

5.-Entorn de protecció.
Sense entorn de protecció
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PEPAA ARE SANTA CATALINA

Can Palmer CODI:

1. Identificació espacial
MUNICIPI:

Palma

.

BARRI:

25. Sta Catalina

.

SITUACIÓ:

c/ Espartero 4.

25-04

PARCEL·LA
POLÍGON:
U.T.M. X:

0468664,6927

U.T.M. Y:

4380272,0669

CLASSIFICACIÓ

Sòl Urbà

REF. CADASTRAL:

8704203DD6880D 0001SJ / 0012BW

2.-Identificació de l’element
Can Palmer
DENOMINACIÓ:

.

.

GRAU DE PROTECCIÓ:

A2

.

CATEGORIA:

Arquitectura Civil

.

TIPOLOGIA:

Edifici d’habitatges

ÚS ACTUAL:

Comercial en Planta
Baixa + Residencial

CRONOLOGIA:
AUTORIA:
ADSCRIPCIÓ/ESTIL.

1910 (Carrer Quetglas 5)
J. Alenyar, Arquitecte. Palmer, mestre d’obres
Modernisme Popular
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3.-Descripció de l’element
A la parcel.la cadastral es van construir dos edificis de característiques diferents. El que té accés pel carrer
Quetglas 5 i un altre amb accés pel carrer Espartero 4. Els dos edificis estarien separats pels seus patis interiors:
Carrer Quetglas 5: Edifici d’habitatges que segueix les característiques constructives dels edificis originals del
barri i que destaca per la decoració ceràmic aplicada en profusió a les façanes principals que la singularitza.
Carrer Espartero 4 : Edifici de llarga façana unitària de sis eixos rematada per volada de teules. Els buits de les
plantes primera i segona rematen en llindes polilobulades i les fusteries segueixen el mateix disseny, endemés
els recercats dels buits de planta baixa pugen fins a planta primera, donant la sensació d’un sol buit de dues
plantes.

INTERVENCIONS
ESTAT DE CONSERVACIÓ
RÈGIM JURÍDIC I DE
PROPIETAT
ALTRES PROTECCIONS
BIBLIOGRAFIA I
DOCUMENTACIÓ

Regular
Privada

4.-Protecció i directrius d’intervenció:
Segons el Quadre usos catàleg PEPAA
USOS PERMESOS:
Rehabilitació
CONJUNT:
Manteniment i eliminació d’afegits.
COMPOSICIÓ
VOLUMÈTRICA:
Rehabilitació
ESTRUCTURA:
Restauració amb manteniment dels elements decoratius i recuperació dels
FAÇANES:
COBERTES:
INTERIORS:
ESPAIS COMUNS:
ALTRES ELEMENTS:
ORDENANCES
D’APLICACIÓ
(element/entorn):

buits originals
Rehabilitació

5.-Entorn de protecció.
Sense entorn de protecció
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PEPAA ARE SANTA CATALINA

Can Pujol CODI:

1. Identificació espacial
MUNICIPI:

Palma

.

BARRI:

25. Sta Catalina

.

SITUACIÓ:

c/ Pou 24

25-05

.

PARCEL·LA
POLÍGON:
U.T.M. X:

0468978,5218

U.T.M. Y:

43803325,6005

CLASSIFICACIÓ

Sòl Urbà

REF. CADASTRAL:

9005507DD6890E0001LU

2.-Identificació de l’element
Can Pujol
DENOMINACIÓ:

.

GRAU DE PROTECCIÓ:

A2

.

CATEGORIA:

Arquitectura Civil

TIPOLOGIA:

Edifici d’habitatges

ÚS ACTUAL:

Residencial

CRONOLOGIA:
AUTORIA:
ADSCRIPCIÓ/ESTIL.

1903 - 1904
Gaspar Reynés Coll, mestre d’obres
Modernisme

.

.
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PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ ARQUITECTÒNICA I AMBIENTAL DE SANTA CATALINA, I DEL CONJUNT HISTÒRIC DELS MOLINS DE CARRER INDÚSTRIA

3.-Descripció de l’element
Edifici entre mitgeres, amb estructura de parets mestres i bigam de fusta; coberta en terrat. L’alçat està
configurat per planta baixa i dos pisos. La façana es plana, sols modificada per la decoració vegetal aplicada
epidèrmicament i per les ondulacions dels balcons i del capcim de la façana.

INTERVENCIONS
ESTAT DE CONSERVACIÓ
RÈGIM JURÍDIC I DE
PROPIETAT
ALTRES PROTECCIONS
BIBLIOGRAFIA I
DOCUMENTACIÓ

Rehabilitació completa (anys dèu sXXI)
Bo
Privada

Projecte Original a l’Arxiu Municipal de Palma AMP LO 1904/11; LO 1906/9

4.-Protecció i directrius d’intervenció:
Segons el Quadre usos catàleg PEPAA
USOS PERMESOS:
Rehabilitació
CONJUNT:
Manteniment
COMPOSICIÓ
VOLUMÈTRICA:
Rehabilitació.
ESTRUCTURA:
Restauració.
FAÇANES:
Rehabilitació.
COBERTES:
INTERIORS:
Rehabilitació.
ESPAIS COMUNS:
ALTRES ELEMENTS:
ORDENANCES
D’APLICACIÓ
(element/entorn):

5.-Entorn de protecció.
Sense entorn de protecció
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PEPAA ARE SANTA CATALINA

Molins Fariners de carrer Indústria CODI:

1. Identificació espacial
MUNICIPI:

Palma

.

BARRI:

25. Sta Catalina

.

SITUACIÓ:

c/ Indústria 2 i ss .

25-06

PARCEL·LA
POLÍGON:
U.T.M. X:

0468977,2768

U.T.M. Y:

4380576,1093

CLASSIFICACIÓ

Sòl Urbà

REF. CADASTRAL:

9105601DD6890E0001UU

.

2.-Identificació de l’element
Molins c/ Indústria .
DENOMINACIÓ:
GRAU DE PROTECCIÓ:

A1

CATEGORIA:

Bé Etnològic

TIPOLOGIA:

Molins fariners de
vent

ÚS ACTUAL:

Comercial./
Establiment Públic

CRONOLOGIA:
AUTORIA:
ADSCRIPCIÓ/ESTIL.

1680

.

.

Enginyeria Popular
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3.-Descripció de l’element
Conjunt de quatre molins fariners, de base quadrangular i torre cilíndrica. Tres d’ells tenen escala exterior. En
general, tenen coberta de volta de canó i portal allindanat

INTERVENCIONS
ESTAT DE CONSERVACIÓ
RÈGIM JURÍDIC I DE
PROPIETAT
ALTRES PROTECCIONS
BIBLIOGRAFIA I
DOCUMENTACIÓ

Rehabilitació completa dels anys 90 del segle XX
Bo
Privada
Declaració BIC RD. 3445/1981 de 13 de novembre. BOE 5/02/1982

4.-Protecció i directrius d’intervenció:
Segons el Quadre usos catàleg PEPAA
USOS PERMESOS:
Restauració
CONJUNT:
Manteniment
COMPOSICIÓ
VOLUMÈTRICA:
Restauració
ESTRUCTURA:
Restauració
FAÇANES:
Restauració.
COBERTES:
Restauració
INTERIORS:
ESPAIS COMUNS:
Aplicar els preceptes sobre publicitat de la legislació en matèria de Patrimoni
ALTRES ELEMENTS:
Històric.

ORDENANCES
D’APLICACIÓ
(element/entorn):

5.-Entorn de protecció.
La totalitat de l’espai lliure públic que els envolta. S’estirà al que disposen les ordenances d’aplicació a l’entor de
protecció del PEPAA ARE Sta Catalina.
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Església Mare de Déu del Carme CODI:

1. Identificació espacial
MUNICIPI:

Palma

.

BARRI:

25 Sta Catalina

.

SITUACIÓ:

c/ d’Antich, 20

.

25-07

PARCEL·LA
POLÍGON:
U.T.M. X:

0468808,2288

U.T.M. Y:

4380567,0308

CLASSIFICACIÓ

Sòl Urbà

REF. CADASTRAL:

8807205DD6880H0001FU

2.-Identificació de l’element
Pou / Caro, 7
DENOMINACIÓ:

.

.

GRAU DE PROTECCIÓ:

B

CATEGORIA:

Arquitectura Religiosa .

TIPOLOGIA:

Església Conventual

ÚS ACTUAL:

Religiós

CRONOLOGIA:
AUTORIA:
ADSCRIPCIÓ/ESTIL.

1927 - 1935
Manuel J. Raspall Mayol, arquitecte
Neogòtic

.
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3.-Descripció de l’element
Església de planta basilical, capçalera poligonal i tres naus, la central més elevada, cobertes amb voltes de
creueria i d’aresta. La façana lateral destaca per la seva simplicitat i adaptació a la resta del carrer . La façana
principal segueix el sistema de torres laterals amb certa influència anglesa que es manifesta en els finestrals de
traceria.

INTERVENCIONS
ESTAT DE CONSERVACIÓ
RÈGIM JURÍDIC I DE
PROPIETAT
ALTRES PROTECCIONS
BIBLIOGRAFIA I
DOCUMENTACIÓ

Finestres Laterals Tapiades
Regular
Privada

4.-Protecció i directrius d’intervenció:
Segons el Quadre usos catàleg PEPAA
USOS PERMESOS:
Rehabilitació
CONJUNT:
Manteniment
COMPOSICIÓ
VOLUMÈTRICA:
Conservació.
ESTRUCTURA:
Restauració
FAÇANES:
Rehabilitació.
COBERTES:
Restauració
INTERIORS:
ESPAIS COMUNS:
ALTRES ELEMENTS:
ORDENANCES
D’APLICACIÓ
(element/entorn):

5.-Entorn de protecció.
Sense entorn de protecció
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Església Immaculada Concepció CODI:

1. Identificació espacial
MUNICIPI:

Palma

.

BARRI:

25 Sta Catalina

.

SITUACIÓ:

c/ Sant Magí 82

.

25-08

PARCEL·LA
POLÍGON:
U.T.M. X:

0468646,5666

U.T.M. Y:

4380265,0788

CLASSIFICACIÓ

Sòl Urbà

REF. CADASTRAL:

8703201DD6880D0001SJ

2.-Identificació de l’element
Església de la
DENOMINACIÓ:
Immaculada
Concepció

.

.
.
.

GRAU DE PROTECCIÓ:

B

CATEGORIA:

Arquitectura Religiosa .

TIPOLOGIA:

Temple Parroquial

ÚS ACTUAL:

Religiós

CRONOLOGIA:
AUTORIA:
ADSCRIPCIÓ/ESTIL.

1891 en endavant
Miquel Ferrà i Bartomeu Ferrà
Eclecticisme

.
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3.-Descripció de l’element
Temple amb planta en forma de creu llatina, una sola nau amb capelles laterals, cúpula central sobre petxines i
braços que conformes capelles fondes. Capçalera conformada per tres absis semicirculars, de volta d’esfera. La
nau té coberta de creueria i les capelles d’aresta. A la façana principal un rosetó central de tipus neogòtic i dues
torres laterals de les quals una està acabada i l’altra no.

INTERVENCIONS
ESTAT DE CONSERVACIÓ
RÈGIM JURÍDIC I DE
PROPIETAT
ALTRES PROTECCIONS
BIBLIOGRAFIA I
DOCUMENTACIÓ

* Imatge de la façana del projecte original
Als anys noranta del segle XX es va introduir l’alabastre com a material de
tancament dels buits del cimbori.
Regular
Privada

Projecte Original a l’Arxiu Municipal de Palma AMP LO 1904/11; LO 1906/9

4.-Protecció i directrius d’intervenció:
Segons el Quadre usos catàleg PEPAA
USOS PERMESOS:
Rehabilitació
CONJUNT:
Manteniment. A la torre inacabada es fa necessari rematar el buc fins a la línia
COMPOSICIÓ
d’imposta per garantir l’estanqueïtat de l’edifici, seguint el projecte original*.
VOLUMÈTRICA:
Restauració
ESTRUCTURA:
Restauració
FAÇANES:
Rehabilitació
COBERTES:
Restauració
INTERIORS:
ESPAIS COMUNS:
ALTRES ELEMENTS:
ORDENANCES
D’APLICACIÓ
(element/entorn):

5.-Entorn de protecció.
Es mantindrà l’espai lliure privat de la parcel·la
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Cases de Son Riera CODI:

1. Identificació espacial
MUNICIPI:

Palma

.

BARRI:

25 Sta Catalina

.

SITUACIÓ:

c/Monterrey 53-55.

25-11

PARCEL·LA
POLÍGON:
U.T.M. X:

0468599,9598

U.T.M. Y:

4380265,4935

CLASSIFICACIÓ

Sòl Urbà

REF. CADASTRAL:

8604309DD6880D0001OJ / 8604310DD6880D0001FJ

.

2.-Identificació de l’element
Cases de Son Riera .
DENOMINACIÓ:
GRAU DE PROTECCIÓ:

B

.

CATEGORIA:

Arquitectura Civil

.

TIPOLOGIA:

Edifici en cantonada

ÚS ACTUAL:

Residencial
unifamiliar

CRONOLOGIA:
AUTORIA:
ADSCRIPCIÓ/ESTIL.

Segle XVI
Construcció Tradicional
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3.-Descripció de l’element
Antigues cases de la possessió de Son Riera ubicades a una parcel.la que ocupa mitja illeta i, per tant, amb un
ampli espai enjardinat. Les modificacions que les afecten foren causades per l’apertura del carrer Monterrey ,
que poc tenia a veure amb la seva orientació i orografia originals.
Actualment resten dos volums edificats adossats però disposats perpendicularment. La façana interna d’aquests
blocs s’obre a un espai que podria identificar-se amb la clastra de l’antiga possessió, on es mantenen alguns arcs i
una escala exterior.
Aquests dos volums tenen planta baixa i dos pisos i estan coberts amb teulades a dues aigües. A les façanes es
distribueixen buits de disposició i grandària diferents, manco la façana a carrer Monterrey que fou reordenada
amb eixos de buits rectangulars segurament quan es va obrir el carrer.
Ara el conjunt està rodejat per un talús d’obra ja que la seva topografia no s’adaptava a la xarxa viaria de
l’eixample de Santa Catalina.

INTERVENCIONS
ESTAT DE CONSERVACIÓ
RÈGIM JURÍDIC I DE
PROPIETAT
ALTRES PROTECCIONS
BIBLIOGRAFIA I
DOCUMENTACIÓ

Construcció piscina
Bo
Privada

4.-Protecció i directrius d’intervenció:
Segons el Quadre usos catàleg PEPAA
USOS PERMESOS:
Manteniment de l’espai enjardinat
CONJUNT:
Manteniment
COMPOSICIÓ
VOLUMÈTRICA:
Rehabilitació
ESTRUCTURA:
Rehabilitació.
FAÇANES:
Rehabilitació
COBERTES:
INTERIORS:
Rehabilitació
ESPAIS COMUNS:
ALTRES ELEMENTS:
ORDENANCES
D’APLICACIÓ
(element/entorn):

5.-Entorn de protecció.
La totalitat de la parcel·la i la colindant on s’ubica la piscina.
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Mercat de Santa Catalina CODI:

1. Identificació espacial
MUNICIPI:

Palma

.

BARRI:

25 Sta Catalina

.

SITUACIÓ:

Pç Navegació 20 .

25-12

PARCEL·LA
POLÍGON:
U.T.M. X:

0468930,5243

U.T.M. Y:

4380234,1201

CLASSIFICACIÓ

Sòl Urbà

REF. CADASTRAL:

9004401DD6890C0001WS

.

2.-Identificació de l’element
Plaça Navegació, 20 .
DENOMINACIÓ:
GRAU DE PROTECCIÓ:

B

CATEGORIA:

Enginyeria Civil

TIPOLOGIA:

Equipament
Comercial

ÚS ACTUAL:

Mercat municipal

CRONOLOGIA:
AUTORIA:
ADSCRIPCIÓ/ESTIL.

1920

.

.

Historicisme
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3.-Descripció de l’element
Edifici d’una sola planta bastit amb una estructura de pilars que sustenta una coberta d’encavalcades de ferro i
teulada de teula àrab. Les cobertes, situades a diferents alçades, permeten l’entrada de llum a l’interior del
recinte. La façana perimetral està tancada entre pilars tot i que a cada tram s’obre un buit d’aproximadament la
meitat d’aquest. L’espai interior és divideix en carrers on es troben les paradetes de venda.

INTERVENCIONS
ESTAT DE CONSERVACIÓ
RÈGIM JURÍDIC I DE
PROPIETAT
ALTRES PROTECCIONS
BIBLIOGRAFIA I
DOCUMENTACIÓ

L’espai interior diàfan fou dividit en 1978 i la coberta es va renovar al 1999
Bo
Públic

4.-Protecció i directrius d’intervenció:
Segons el Quadre usos catàleg PEPAA
USOS PERMESOS:
Rehabilitació
CONJUNT:
Manteniment
COMPOSICIÓ
VOLUMÈTRICA:
Rehabilitació de l’encavalcada
ESTRUCTURA:
Rehabilitació
FAÇANES:
Rehabilitació
COBERTES:
Es permetran aquelles actuacions tendents recuperar l’espai diàfan.
INTERIORS:
ESPAIS COMUNS:
ALTRES ELEMENTS:
ORDENANCES
D’APLICACIÓ
(element/entorn):

5.-Entorn de protecció.
Sense entorn de protecció
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Cases de Son Antich Parells CODI:

1. Identificació espacial
MUNICIPI:

Palma

.

BARRI:

25 Sta Catalina

.

SITUACIÓ:

c/ Son Antich 2A-4 .

25-13

PARCEL·LA
POLÍGON:
U.T.M. X:

0468930,4243

U.T.M. Y:

4380300,4065

CLASSIFICACIÓ

Sòl Urbà

REF. CADASTRAL:

9004201DD6890C0001JS

.

2.-Identificació de l’element
Cases de Son Antich
DENOMINACIÓ:
Parells

.

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

.

CATEGORIA:

Arquitectura Civil

.

TIPOLOGIA:

Habitatges
unifamiliars

ÚS ACTUAL:

Residencial

CRONOLOGIA:
AUTORIA:
ADSCRIPCIÓ/ESTIL.

A partir de 1866
Construcció derivada de les ordennaces de zones polèmiques del 1857
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3.-Descripció de l’element
Conjunt de botigues i algorfes situades al lateral llevant de l’antic camí de son Antic. Es tracta d’un conjunt de
petits habitatges amb façanes idèntiques a les que sols s’obren la porta d’accés i una finestra balconera en planta
primera. Té coberta de teula a dues vessants.

INTERVENCIONS
ESTAT DE CONSERVACIÓ
RÈGIM JURÍDIC I DE
PROPIETAT
ALTRES PROTECCIONS
BIBLIOGRAFIA I
DOCUMENTACIÓ

Regular
Privada

4.-Protecció i directrius d’intervenció:
Segons el Quadre usos catàleg PEPAA
USOS PERMESOS:
CONJUNT:
Conservació corresponent al grau protecció C
COMPOSICIÓ
VOLUMÈTRICA:
Reestructuració
ESTRUCTURA:
Rehabilitació.
FAÇANES:
Conservació. Mantenir la coberta mixta i balaustrada perimetral.
COBERTES:
INTERIORS:
ESPAIS COMUNS:
ALTRES ELEMENTS:
ORDENANCES
D’APLICACIÓ
(element/entorn):

5.-Entorn de protecció.
Carrer d’accés als habitatges.
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Cases de Son Antich Imparells CODI:

1. Identificació espacial
MUNICIPI:

Palma

.

BARRI:

25 Sta Catalina

.

SITUACIÓ:

c/ Son Antich 1A-1G.

25-14

PARCEL·LA
POLÍGON:
U.T.M. X:

0468946,0884

U.T.M. Y:

4380286,5930

CLASSIFICACIÓ

Sòl Urbà

REF. CADASTRAL:

9004202DD6890C0001ES

.

2.-Identificació de l’element
Cases de Son Antich
DENOMINACIÓ:
Imparells

.

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

.

CATEGORIA:

Arquitectura Civil

.

TIPOLOGIA:

Habitatges
unifamiliars

ÚS ACTUAL:

Residencial

CRONOLOGIA:
AUTORIA:
ADSCRIPCIÓ/ESTIL.

A partir de 1866
Construcció derivada de les ordennaces de zones polèmiques del 1857
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3.-Descripció de l’element
Conjunt de botigues i algorfes situades al lateral llevant de l’antic camí de son Antic. Es tracta d’un conjunt de
petits habitatges amb façanes idèntiques a les que sols s’obren la porta d’accés i una finestra balconera en planta
primera. Té coberta de teula a dues vessants.

INTERVENCIONS
ESTAT DE CONSERVACIÓ
RÈGIM JURÍDIC I DE
PROPIETAT
ALTRES PROTECCIONS
BIBLIOGRAFIA I
DOCUMENTACIÓ

Regular
Privada

4.-Protecció i directrius d’intervenció:
Segons el Quadre usos catàleg PEPAA
USOS PERMESOS:
CONJUNT:
Conservació corresponent al grau protecció C
COMPOSICIÓ
VOLUMÈTRICA:
Reestructuració
ESTRUCTURA:
Rehabilitació.
FAÇANES:
Conservació. Mantenir la coberta mixta i balaustrada perimetral.
COBERTES:
INTERIORS:
ESPAIS COMUNS:
ALTRES ELEMENTS:
ORDENANCES
D’APLICACIÓ
(element/entorn):

5.-Entorn de protecció.
Carrer d’accés als habitatges.
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Soler 23 CODI:

1. Identificació espacial
MUNICIPI:

Palma

.

BARRI:

25 Sta Catalina

.

SITUACIÓ:

c/ Soler 23

25-15

.

PARCEL·LA
POLÍGON:
U.T.M. X:

0468922,7575

U.T.M. Y:

4380281,1734

CLASSIFICACIÓ

Sòl Urbà

REF. CADASTRAL:

9004211DD6890C 0001AS/006HJ

2.-Identificació de l’element
DENOMINACIÓ:

.

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

.

CATEGORIA:

Arquitectura Civil

.

TIPOLOGIA:

Edifici en cantonada
entremitgeres

ÚS ACTUAL:

Comercial a P. Baixa
+ Residencial
Plurifamiliar
1940 - 1944
Carles Garau de Tornabella
Racionalisme amb elements estlístics art-decó

CRONOLOGIA:
AUTORIA:
ADSCRIPCIÓ/ESTIL.

.
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3.-Descripció de l’element
Edifici de planta baixa i dos pisos de paraments llisos i eixos de finestres i balcons. Destaca el cos afegit a la
cantonada que es disposa a manera d’hivernacle. A cada un dels laterals s’obren tres finestres per planta,
separades per pilastres que transcorren en tota l’alçada del cos afegit i rematen la barana de la coberta plana.

INTERVENCIONS
ESTAT DE CONSERVACIÓ
RÈGIM JURÍDIC I DE
PROPIETAT
ALTRES PROTECCIONS
BIBLIOGRAFIA I
DOCUMENTACIÓ

Rehabilitació de façana i reparacions a coberta
Bo
Privada

4.-Protecció i directrius d’intervenció:
Segons el Quadre usos catàleg PEPAA
USOS PERMESOS:
Rehabilitació
CONJUNT:
Mantenir
COMPOSICIÓ
VOLUMÈTRICA:
Conservació.
ESTRUCTURA:
Rehabilitació.
FAÇANES:
Rehabilitació
COBERTES:
INTERIORS:
Rehabilitació
ESPAIS COMUNS:
ALTRES ELEMENTS:
ORDENANCES
D’APLICACIÓ
(element/entorn):

5.-Entorn de protecció.
Sense entorn de protecció

- 380 -

MANUEL GARCIA RAMIS 17-04-2019 PBX2013-0004-PLA_ESPECIAL_SANTA_CATALINA

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ ARQUITECTÒNICA I AMBIENTAL DE SANTA CATALINA, I DEL CONJUNT HISTÒRIC DELS MOLINS DE CARRER INDÚSTRIA

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ
ARQUITECTÒNICA I AMBIENTAL
SANTA CATALINA
ÀREA DE RÈGIM ESPECIAL ARE 25-01

I DE PROTECCIÓ DEL CONJUNT
HISTÒRIC DELS MOLINS FARINERS DE
CARRER INDÚSTRIA

IX. AVANÇ DE L’EQUIDISTRIBUCIÓ
O PLA DE REALLOTJAMENT

DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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IX AVANÇ DE L’EQUIDISTRIBUCIÓ O PLA DE REALLOTJAMENT
Justificació de la no necessarietat del pla de reallotjament
El PEPAA no preveu la necessitat de delimitar unitats d’actuació ja que no s’ordenen actuacions
de transformació urbanística (ni actuacions de renovació urbana, ni de dotació, regulades a
l’article 23.2, b i c de la LUIB).
En tant que no es delimiten aquests tipus d’actuacions no procedeix exigir als propietaris el
compliment dels deures que determina l’article 29.3 de la LUIB i per tant no cal l’aprovació
d’instruments de gestió que possibilitin l’equidistribució de beneficis i càrregues, com tampoc no
caldrà l’elaboració d’un pla de reallotjament.
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PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ
ARQUITECTÒNICA I AMBIENTAL
SANTA CATALINA
ÀREA DE RÈGIM ESPECIAL ARE 25-01

I DE PROTECCIÓ DEL CONJUNT
HISTÒRIC DELS MOLINS FARINERS DE
CARRER INDÚSTRIA

X. DOCUMENT AMBIENTAL
ESTRATÈGIC

DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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X DOCUMENT AMBIENTAL ESTRETÈGIC
10.1.- INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
10.1.1 Àmbit d’actuació
L’àmbit del Pla Especial de Protecció Arquitectònica i Ambiental (PEPAA) de l’Àrea de Règim Especial (ARE)
número 25-01 de Santa Catalina ocupa una superfície de 279.937 m2, i inclou, pràcticament la totalitat del
barri de Santa Catalina excepte tres illes que van quedar incloses dins la declaració de Bé d'Interès Cultural
del barri d’Es Jonquet i altres dos illetes, la del parc de Sa Feixina i la del CEIP Rei Jaume I.
Consisteix en un sòl urbà que es trobava totalment consolidat amb la compleció de les obres d’urbanització.
L’ús global de l’àmbit és residencial segons el PGOU vigent.
El barri de Santa Catalina s’ubica a la banda oest del cas antic de Palma i limita amb els barris de Son
Espanyolet i Camp d’En Serralta al nord, amb Son Armadams a l’oest i amb Es Jonquet al sud. També cal
indicar que a l’extrem sud-est del barri passa el torrent de Sant Magí.
Emplaçament del Pla

Àmbit del Pla
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10.1.2 Ordenació urbanística vigent
L’Àrea de Règim Especial de Santa Catalina, es va delimitar mitjançant Modificació Puntual de Pla General
(Aprovació Definitiva en data 29/05/2014 BOIB Nº 142, 16/10/2014) amb l’objectiu de donar-li una
ordenació urbanística detallada pels seus valors històrics i arquitectònics, així com millorar les seves
condicions ambientals. Aquesta Modificació Puntual establí les condicions per a la redacció del present Pla
Especial de Protecció Ambiental i Arquitectònica del barri de Santa Catalina (en endavant PEPAA), així com
una normativa transitòria fins l’aprovació definitiva del pla especial.
La Normativa Transitòria de l’ARE de Santa Catalina es transcriu a continuació:
- No es podrà realitzar cap tipus d’obra ni instal·lació al pati d’illeta.
- No es podran agrupar parcel·les.
- S’afegeix un grau de protecció “r” a les façanes dels edificis així assenyalats als plànols
d’ordenació.
-Requeriran l’informe favorable de la Comissió de Centre Històric i Catàlegs amb caràcter previ
a l’atorgament de la corresponent llicència d’obres:
a) les obres de substitució d’immobles (demolició + nova construcció) construïts amb
anterioritat al PG de 1963 que s’hauran d’entendre com a excepcionals.
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b) les obres de reforma de façanes i/o ampliació d’immobles construïts amb anterioritat al PG
de 1963
Pel que fa la substitució d’altres immobles, en aquests casos el projecte d’obra haurà d’incloure
un plànol d’alçat de tot el tram de carrer (illeta), on s’inclogui el nou edifici, que permeti valorar
la integració de l’obra nova en el conjunt del carrer.
La Comissió de Centre Històric i Catàleg informarà favorablement la substitució d’immobles
(demolició + nova construcció) construïts amb anterioritat al PG de 1963 quan:
L’immoble a substituir:
• No tingui valors històrics, artístics i arquitectònics.
• No formi part d’un conjunt d’edificis susceptible de ser inclòs dins les zones d’edificis amb
valors ambientals i/o arquitectònics a que es refereix l’apartat II.3.2 d’ordenació del PE
d’aquesta modificació.
L’obra nova projectada:
• No tingui valors històrics, artístics i arquitectònics.
• No formi part d’un conjunt d’edificis susceptible de ser inclòs dins les zones d’edificis amb
valors ambientals i/o arquitectònics a que es refereix l’apartat II.3.2 d’ordenació del PE
d’aquesta modificació.
• No presenti un increment important de la densitat de població.
Fins l’aprovació d’aquesta modificació puntual per la delimitació de l’ARE de Santa Catalina era d’aplicació
l’ordenació urbanística d’illeta tancada i alineació a vial, majoritàriament amb les ordenances particulars
B3x, B4a, B5a i B6a i C6a, C4a. Aquestes ordenances han suposat una desfiguració del barri fruit de la
inexistència de protecció arquitectònica i/o ambiental al barri; desfiguració que en tot cas es venia
arrossegant des dels plans de 1963 i 1973, i que ja havien transformat el barri de manera considerable.
També cal indicar que les edificacions de la illeta dels Molins del carrer Indústria presenten una ordenació
particular definida com F0a, la qual fa referència a una ordenació volumètrica específica.
A continuació es presenta quadre explicatiu de les ordenances particulars que fins l’aprovació del ARE
regulaven el barri de Santa Catalina. Com es pot veure al quadre següent la ordenança particular està
6
definida per un codi format per dos lletres i un número .

C

Ús principal i tipus d’illeta
ús principal residencial plurifamiliar d'illa
tancada i alineació a vial
ús principal residencial plurifamiliar d’illa
tancada i alienació a vial, aplicable a eixos cívics

article 128 del
PGOU
article 129 del
PGOU

F

Ordenació volumètrica específica per a usos
residencials plurifamiliars i/o terciaris.

Art. 132 del
PGOU

B

àtic

plantes
3

x

permet àtic

4
5
6

a

no permet àtic

7

Respecte a l’ús pormenoritzat de les edificacions, el PGOU vigent ho estableix a l’article 65 . A
continuació es mostra els quadres d’usos que s’estableix per les zones B, C i F0a de

6

La primera lletra fa referència a l’ús principal i tipus d’illeta. El número fa referència al número de plantes. La darrera lletra fa
referència a si permet àtic o no.
7

Darrera modificació de l’article 65 del PGOU per acord del Ple de 29.11.2018 (BOIB 5 de 10.01.2019).
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Font: plànol d’informació I.2.21 del PEPAA
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10.1.3 Marc Normatiu
Actualment les avaluacions ambientals estan regides per la llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental i té com a objecte garantir en tot el territori espanyol un elevat nivell de protecció ambiental,
amb la finalitat de promoure un desenvolupament sostenible, mitjançant:
-

La integració d’aspectes ambientals en l’elaboració i en l’adopció, aprovació o autorització de
plans, programes i projectes.
L’anàlisi i la selecció de les alternatives que resultin ambientalment viables.
L’establiment de les mesures que permetin prevenir, corregir i, en el seu cas, compensar els
efectes adversos sobre el medi ambient.
L’establiment de les mesures de vigilància, seguiment i sanció necessàries per complir amb les
finalitats d’aquesta llei.

A nivell autonòmic la llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, en el marc de la
llei estatal, regula les avaluacions ambientals dels plans, programes i projectes que puguin tenir efectes
significatius sobre el medi ambiental de la comunitat autònoma.
L’article 9 de la llei autonòmica estableix l’àmbit d’aplicació de l’avaluació ambiental estratègica. El present
pla, així com es justifica a l’apartat 7 d’aquest document, es pot englobar dins el supòsit 3.b referent a plans
que estableixin un marc per l’autorització de projectes en el futur, però que no complexin els requisits de la
lletra a i b de l’apartat 1 d’aquest article.
10.1.4 Antecedents
El Pla Especial de Santa Catalina sorgeix de la modificació puntual del PGOU per la delimitació de l’ARE de
Santa Catalina, aprovat definitivament pel ple de l’Ajuntament de Palma de dia 25.09.2014. Aquesta
modificació va ser sotmesa a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB), qui mitjançant
8
acord del Ple de la CMAIB de 08.04.2014 es va acordar la no subjecció a avaluació ambiental estratègica
per no tenir efectes significatius sobre el medi ambient d’acord amb els criteris de l’article 97 de la llei
11/2006, de 14 de setembre.
10.1.5 Objectius
El present document ambiental estratègic té com a objecte justificar i sol·licitar a l’òrgan ambiental l’inici de
l’avaluació ambiental estratègica simplificada del Pla especial de protecció arquitectònica i ambiental de
l’ARE de Santa Catalina.
La formulació del PEPAA de Santa Catalina està motivada per la declaració de l’Àrea de Regim Especial de
Santa Catalina, mitjançant la modificació puntual del PGOU aprovada definitivament el 25.09.2014 pel Ple
de l’Ajuntament, la qual estableix les condicions per la redacció del pla especial.

8

Annex 1. Acord de la CMAIB
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10.2.- ABAST I CONTINGUT DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ I LES SEVES ALTERNATIVES
10.2.1 Abast
El Pla Especial de Protecció Arquitectònic i Ambiental (PEPAA) de Santa Catalina és un instrument de
planejament que estableix el règim urbanístic i el règim de protecció del patrimoni arquitectònic i
ambiental de l’àmbit de Santa Catalina, ja que va ser delimitat un ARE (àrea de règim especial) pels seus
valors històrics i per les potencials millores ambientals.
Les determinacions per redactar el Pla especial de Protecció estan definides en la Llei 12.2017, de 29 de
desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB), en el reglament general de la LOUS, en l’article 186 bis
del text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Palma de 2006, i pel que fa al conjunt històric dels
molins de carrer indústria a la llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears.
10.2.2 Documentació
El Pla Especial de Protecció Arquitectònic i Ambiental de Santa Catalina estableix el règim urbanístic i de
protecció de l’àmbit, el qual es regula mitjançant les normes urbanístiques, els plànols d’ordenació, les
fitxes del catàleg d’elements protegits i les fitxes d’ordenació dels equipaments i dels espais lliures públics.
El Pla Especial de Protecció està integrat, així com estableix l’article 41 i 45 de la LUIB i de l’article 118 del
reglament general de la llei 2/2014 de 25 de març d’ordenació i ús del sòl per la illa de Mallorca, per la
següent documentació:
-

Memòria informativa.
Memòria descriptiva i justificativa
Memòria social
Estudi econòmic
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada.
Normes urbanístiques i ordenances generals i particulars.
Fitxes d’ordenació.
Determinacions específiques de protecció del conjunt històric dels molins de carrer indústria.
Catàleg d’elements i espais protegits: Mesures de protecció.
Avanç de l’equidistribució i Pla de reallojament i de retorn.
Plànols de l’estat actual, de les afeccions existents sobre el territori.
Plànols d’ordenació.
Document ambiental

Les normes urbanístiques escrites del Pla especial s’estructuren en 38 articles organitzats en els següents
títols.
•
•
•
•
•
•
•

Títol I. Disposicions generals.
Títol II. Llicències i deures de conservació.
Títol III. Normes reguladores dels usos.
Títol IV. Protecció i conservació del patrimoni arquitectònic ambiental.
Títol V. Normes d’edificació.
Títol VI. Regulació del patrimoni ambiental i de les zones de protecció ambiental.
Títol VII. Normativa sectorial. Disposicions generals.

Els plànols d’ordenació estan formats per 10 plànols: plànol d’ordenació, zones de protecció ambiental,
seccions carrers vista, directrius bàsiques d’intervenció pel projecte de millora de plaça progrés, directrius
generals d’intervenció per a millora i sostenibilitat de l’espai urbà, delimitació de zones de protecció
ambiental del conjunt històric dels molins.
El catàleg de protecció està format per l’actualització de 8 fitxes de catàleg (25-01, 25-02, 25-03, 25-04, 2505, 25-06, 25-07, 25-08) i la creació de 5 fitxes de catàleg (25-11, 25-12, 25-13, 25-14, 25-15). En aquestes
fitxes s’estableix la normativa particularitzada de cada edifici o element catalogat pel seu valor patrimonial
arquitectònic.
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Les fitxes d’ordenació estan compostes per la modificació de 10 equipaments i 5 espais lliures públics.
-

Fitxes d’equipament: EQ4a/DO-P 25-01-E, EQ00/DO 25-02-E, EQ0C/RL 25-03-E, EQ00/DO 25-04-E,
EQ0C/DO-P 25-05-E, EQ0a/SC/AS-P 25-06-P, EQ0c/CO/P 25-07-E, EQ0m/DP-P 25-08-E, EQ0C/RL
25-09-E, EQ4a/SA-P 25-12-E.
Fitxes d’espais lliures: EL1a 25-01-E, EL1c 25-02-P (amb aparcament soterrat), EL1a 25-05-E
(aparcament soterrat), EL1a 25-06-P (aparcament soterrat), EL1a 25-07-P i EL1b 25-08E.

-

10.2.3 Ordenació urbanística definida pel PEPAA de Santa Catalina
La delimitació de l’ARE de Santa Catalina estableix les condicions per la redacció del pla especial.
Les característiques més rellevants del PEPAA de Santa Catalina són:
1. Definició de directrius relatives al sistema viari.
2. Modificació de fitxes d’espais lliures públics i definició de directrius relatives als espais lliures
públics.
3. Actualització dels sistemes d’equipaments locals.
4. Ordenació de les tipologies edificatòries i protecció arquitectònica i ambiental del barri.
5. Actualització del catàleg.
6. Modificació de les situacions i condicions per determinats usos, entre ells els comercials i els
establiments públics.

1.

Definició de directrius relatives al sistema viari.

És manté la retícula bàsica del conjunt urbà, establint directrius per:
- Millorar el tractament dels vials mitjançant:
El tipus de secció dels carrers de 10 metres d’amplada on actualment existeix el problema
d’aparcament damunt la vorera de vianant. (Article 35)
Incorporació d’arbrat i passos de vianants sense barreres arquitectòniques.
Tenir en compte la incorporació de sistemes de paviments permeables a zones
d’aparcament dels carrers de plataforma única. (Article 35 i plànols d’ordenació)
- Millorar c. Espartero-compte de Barcelona, c. Caro, C. Fàbrica. (Art. 35 i plànol 1:500).

2.

Modificació de fitxes d’espais lliures públics i definició de directrius relatives als espais lliures.

Les modificacions més significatives relatives als espais lliures són:
-

-

Es preveu aparcament al subsòl de 3 espais lliures públics, dels quals 2 són existents. (S’incorpora a
les fitxes dels espais lliures públics)
Es reordenen els espais lliures públics de la plaça Progrés amb l’objectiu d’eliminar els vials
motoritzats que els separen, el que suposa també augmentar l’espai lliure. (Es defineix als
plànols d’ordenació i a l’article 35).
Es defineix les condicions bàsiques per la redacció de projectes de millora de les infraestructures
dels espais lliures existents. (Es defineix a l’article 35)

Les fitxes es modifiquen de la següent manera:
Modificacions

Espais lliures locals
Nom
Plaça Verge del miracle

Codi
25-01-E

Superfície m2
vigent

modificat

diferència

Es modifica el nom, antic nom. Plaza
Virgen de la cabeza

1339
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Plaça progrés

25-02-P

S’unifiquen
3
fitxes
25-02-E
(1975m2),25-03-E(2348m2) i 25-04E(413m2) i s’incrementa la seva
superfície en 657m2 per la reducció de
vials i s’indica preveure aparcament
soterrat.

Glorieta Pau Casals

25-05-E

Espai lliure Santa Catalina (c. Monterreyc. Llibertat)

25-06-P

S’inclou la previsió de aparcament
soterrani.
S’inclou la previsió d’aparcament al
subsòl amb connexió amb l’equipament
25-06 amb el qual haurà de compartir
accessos a vials.

Espai lliure Santa Catalina (c. Joan Maria
Thomas- C. Baró )
Espais lliure Santa Catalina (Molins)

25-07-P

3.

S'ajusta a la realitat la la superficie
definida a la fitxa.
S'ajusta a la realitat la la superficie
definida a la fitxa.

25-08-E

4736

5393

657

1517

1517

0

987

987

0

673

749

76

4618
13870

4692
14677

74
807

Actualització dels sistemes d’equipaments locals.

La modificació més significativa es produeix en la fitxa de l’equipament 25-06-P ja que, per una banda,
s’introdueix l’ús assistencial, compartit amb l’ús previst actual sociocultural, amb l’objecte de donar
resposta a l’informe del departament d’habitatge on s’indica que existeix la necessitat d’habitatge
9
dotacional públic , i per altre banda, per la introducció d’un aparcament al subsòl de l’equipament, amb la
reserva mínima exigible i 30 places addicionals per residents.
Es modifiquen les fitxes de la següent manera:
Modificacions

Equipaments públics
Nom

Codi

Docent Santa Catalina

25-01-E

EI Santa Catalina

25-05-E

Centre Sociocultural/assistencial

25-06-P

Es modifica ampliant la seva denominació
de centre sociocultural a centre
sociocultural/assistencial i es preveu un
aparcament al subsòl.

Mercat de Santa Catalina

25-07-E

Es manté

Esportiu

25-08-E

Es manté

Centre de Salut Santa Catalina

25-12-E

S’elimina l’observació de cedit a Insalud

Es modifica de equipament previst a
existent
S'actualitza la superficie de la fitxa a la
realitat. S'ajusta a l'edifici catalogat.

Col·legi Verge del Carme

9

Codi
25-02-E

modificat

3213

0

691

649

-42

1071

1071

0

2218
1758

2218
1758

0
0

491
9442

491
9400

0
-42

Superfície m2
vigent

Es manté

diferència

3213

Modificacions

Equipaments privats
Nom

Superfície m2
vigent

1228

modificat

diferència

1228

L’informe està exposat a la memòria social del PEPPA.
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Parròquia Verge del Carme

25-03-E

Es manté

N. Sra Escuelas Pias

25-04-E

Es manté

Parròquia Inmaculada concepció

25-09-E

Es manté

4.

762

762

0

1834

1834

0

2668
6492

2668
6492

0
0

Ordenació de les tipologies edificatòries i protecció arquitectònica i ambiental del barri.

Per una banda, es qualifiquen les edificacions en funció del seu grau de protecció, sent una protecció
arquitectònica o ambiental. Per cada tipus de qualificació de les edificacions es defineixen unes normes
urbanístiques específiques les quals permeten un grau d’intervenció distint, sent més conservacionistes a
major valor.
La protecció arquitectònica inclou els edificis inclosos en el catàleg amb protecció A1, A2 i B.
La protecció arquitectònica ambiental inclou els edificis on es vol protegir l’arquitectura ambiental o una
protecció ambiental (protecció de façana) de l’edifici per evitar les distorsions paisatgístiques que poden
produir les edificacions en el medi urbà.
-

La protecció ambiental C, correspon als edificis catalogats amb protecció C, els quals mereixen la
seva preservació per valors tipològics i ambientals.
La protecció arquitectònica ambiental r estableix que s’han de conservar els elements fonamentals
que els caracteritzen.
La protecció ambiental d’edificis no catalogats es defineix en tres nivells de protecció ambiental
(NPA):
- NPA1, elevat. Corresponen a edificacions originals del barri que sense tenir valor de catàleg o de
protecció ambiental r, representen l’arquitectura popular del barri i en els quals s’han de
conservar els elements fonamentals a nivell de conservació de façana, tot i que es permetrà una
petita re-estructuració de fins el 20%.
- NPA2, de regeneració ambiental. Són edificacions que queden inserides entre les edificacions de
NPA1 i per tant estan subjectes a mesures per la seva regeneració ambiental amb l’objectiu de
realitzar millores ambientals plausibles. Aquestes mesures té com a conseqüència que en la
substitució de l’edificació existent ha de complir unes condicions específiques de composició
estètica a nivell de façana.
- NPA3. Són edificacions que es troben en zones totalment transformades i no s’imposen condicions
estètiques de composició de façana com a NPA2 però han de respectar les condicions particulars
d’estètica i publicitat de Santa Catalina.

Per altra banda, les edificacions no catalogades, a part de la protecció arquitectònica ambiental o protecció
10
ambiental (NP1, NP2 i NP3), es regulen per unes ordenances particulars on es defineix condicions mínimes
11
12
de parcel·la, condicions d’edificació,... Aquestes ordenances particulars corresponen a zones B i zones C
del PGOU vigent, però que s’han adaptat a les peculiaritats de Santa Catalina, creant-se les ordenances
particulars Bc i Cc.
La zona F0a es manté a la zona dels molins però s’inclouen mesures de tractament i materials de façana per
que no distorsionin amb l’entorn.
A la següent taula es mostren les noves ordenances particulars per les edificacions no catalogades.
10

Capítol III del títol VI de les normes urbanístiques del PEPAA.
Zones B. Són d’ús principal plurifamiliar pròpia de l’eixampla perifèrica. Art. 128 del PGOU vigent.
12
Zones C. Són d’ús principal plurifamiliar que s’aplica al llarg d’eixos cívics. Art. 129 del PGOU vigent.

11
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Ús principal i tipus d’illeta
Ús principal residencial plurifamiliar d'illa
tancada i alineació a vial
Ús principal residencial plurifamiliar de illa
tancada i alinació a vial, aplicable a eixos cívics

B
C

F

Plantes
Article 29
del PEPAA
Article 30
del PEPAA

Ús principal plurifamiliar o terciari, segons
parcel·la amb volumetria específica

3 c

Àmbit
ARE de Santa
Catalina

4
6

Article 33
del PEPPA

A més es defineixen les normes edificatòries en quant a xaframs, cobertes, índex d’ús, àtics, patis d’illeta,
voladiu i balcons.
5.

Actualització del catàleg.

S’actualitzen les fitxes de catàleg existent i es cataloguen 5 nous edificis. Es modifica les fitxes de catàleg de
la següent manera:

Nom

Protecció
PGOU

Protecció
PEPPA

c. Pou- Caro

Codi
25-01

B

B

Manté grau de protecció

Casa per a Bartomeu Juan Crespí

25-02

A2

A2

Manté grau de protecció

Can Gisbert

25-03

B

B

Manté grau de protecció

Can Palmer

25-04

A2

B

Disminueix la protecció a B

Can Pujol

25-05

A2

A2

Manté grau de protecció

Cj. Molins de Santa Catalina

25-06

A1

A1

Manté grau de protecció

Esglèsia Mare de Deu del Carme

25-07

B

B

Manté grau de protecció

Esglèsia De la Immaculada Concepció

25-08

A2

B

Disminueix la protecció a B

Cases de Son Riera

25-11

-

B

Mercat de Santa Catalina

25-12

-

B

S’inclou al catàleg
S’inclou al catàleg

Cases de Son Antich Parells

25-13

-

C

S’inclou al catàleg

Cases de Son Antich Imparells

25-14

-

C

S’inclou al catàleg

Soler 23

25-15

-

C

S’inclou al catàleg

6.

Modificacions

Modificació de les situacions i condicions per determinats usos

El PEPPA de Santa Catalina manté els usos generals i detallats de les edificacions amb l’objectiu de mantenir
el caràcter residencial del barri i fomentar una diversitat d’usos (comercial, administratiu, turístic,
establiment públic, equipament,...) per permetre dotar al barri de serveis de proximitat. Encara així
modifica les condicions i situacions en les que es poden realitzar determinats usos. Els aspectes més
rellevants són:
-

-

En els carrers d’eixos cívics (zona C) s’elimina la possibilitat d’ús comercial, administratiu, establiment
públic en situació 4, és a dir, en edificis d’activitat exclusiva.
A l’ús d’establiment públic s’estableix una densitat màxima de la següent manera: per a nous
establiments públics es defineix un àrea de densitat limitada de 3 establiments públics a un radi de 50
metres des del nou establiment públic.
L’ús turístic es permet a edificis catalogats. En canvi, a les zones B, F0a i C només es poden realitzar en
situació 4, és a dir, en ús exclusiu de l’edificació.
L’ús d’equipament comunitari d’ús recreatiu no està permès a edificis catalogats i als edificis en zones B,
F0a i C es regula la distància mínima de 200 metres entre ells.
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Zonificació del Pla especial

Zona de protecció ambiental del Pla Especial
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10.2.3.2 Població
A la memòria justificativa i descriptiva (punt 2.5.1) es fa una anàlisi sobre l’índex d’intensitat de l’ús
residencial i la capacitat de població del PEPAA amb relació al planejament anterior.
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D’aquest es conclou que es redueix el sostre residencial i l’índex d’ús residencial augmenta el que suposa
una disminució del nombre total d’habitatges previst, el que representa una disminució de capacitat de
població.

PGOU
PEPAA

Sostre residencial

índex d'ús residencial

432.415m2

1 habitatge/88,81 m2

373.069 m

2

1 habitatge/100 m

2

habitatges habitants13
4.869

10.173

3.613

9.033

La reducció en la població esmentada és conseqüència de tres paràmetres: la supressió de les plantes àtics
de l’àmbit del PEPAA; la reducció d’alçades a àmbits de protecció ambiental i addicionalment a la
consideració del paràmetre d’habitatge mínim, que s’ha establert segons l’estudi tipològic resultant de 1
habitatge / 100 m2.

10.2.3.3 Aparcament
Resultat de les directrius del sistema viari s’inclou la previsió d’aparcament en el subsòl dels espais lliures
de la Plaça Progrés, Glorieta Pau Casals i espais lliure del carrer Monterrey i de l’equipament socioculturalassistencial.
No s’estableix la capacitat d’aparcament en el subsòl. L’objectiu d’aquests aparcaments és dotar
d’aparcament a un barri deficitari d’aparcament, així com permetre eliminar l’aparcament en superfície per
eliminar una filera de cotxes del carrers de 10m d’amplada i així millorar la qualitat dels carrers,
augmentant la superfície destinada als vianants.

10.3.- DESENVOLUPAMENT PREVISSIBLE DEL PLA.
El pla especial de protecció estableix el marc per realitzar actuacions aïllades a sòl urbà mitjançant
14
projectes d’execució material de les següents obres públiques :
•
•

Realització de 3 aparcaments en el subsòl d’espais lliures públics i d’un equipament local.
Canvi del disseny de la secció dels carrers per fomentar l’accessibilitat universal, la mobilitat no
motoritzada i augmentar l’arbrat al carrer.

•

Reordenació de la plaça Progrés i del sistema viari associat. Això implica unificar els 3 espais lliures
existents de la plaça Progrés i redistribuir i disminuir la superfície ocupada pels vials motoritzats.

•

Projectes de millora de les infraestructures existents dels espais lliures públics i per la plaça
Progrés (article 35).

Val indicar que, així com indica l’article 6 de les normes urbanístiques del PEPPA, aquestes actuacions
poden diferir en el temps i que segons l’article 201 del reglament de la LOUS els projectes s’han de
redactar i aprovar d’acord a la normativa de règim local.
Per altre banda, val indicar que la modificació de les normes edificatòries canvien les condicions per la
concessió de llicències d’obres, usos i activitats. L’objectiu d’aquesta modificació és la protecció
arquitectònica i ambiental del barri.

13
14

Corresponent a 2,5 ocupants per habitatge segons l’article 67 del reglament de la LOUS.
Article 195 del reglament general de la llei 2/2014, d e25 de març, d’ordenació i ús del sòl per la Illa de Mallorca.
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10.4.- CARACTERITZACIÓ DE LA SITUACIÓ DEL MEDI AMBIENT ABANS DEL DESENVOLUPAMENT
DEL PLA.
10.4.1 Medi abiòtic

10.4.1.1 Climatologia
El clima de la zona és típicament mediterrani, no sec. Es caracteritza per una distribució anual de la
temperatura i pluviositat de manera que hi ha un període amb acusat dèficit hídric, des de maig a
setembre, degut a què coincideixen els valors més baixos de precipitació amb els valors més alts de
temperatura.

A continuació es realitza una petita descripció dels paràmetres climàtics més importants:
Temperatures. Es caracteritza per ser un clima temperat amb una temperatura mitjana anual en torn als
17ºC. Durant els mesos més freds els valors es situen en torn als 11ºC. En canvi, les temperatures màximes
es produeixen durant els mesos de juliol i agost, arribant a valors en torn als 27ºC.
Precipitacions. Les precipitacions mitjanes anuals són moderades o escasses, amb una pluviometria anual
entorn als 450mm. Tenen una marcada irregularitat en el seu repartiment temporal el que suposa que hi
hagi episodis amb aiguades molt intenses, majoritàriament de tardor. Els valors màxims es produeixen els
mesos d’octubre i novembre amb 79mm. En canvi, les mínimes es produeixen en el mes de juliol amb 6
mm.
Vent. A Mallorca, als mesos de primavera i estiu es dóna un marcat predomini dels vents locals derivats de
l’embat, mentre que als mesos d’hivern i tardor la Serra de Tramuntana distribueix els vents fent que sobre
Palma predominin els vents paral·lels a la Serra: el NE (gregal) i el SW (llebeig).
10.4.1.2 Qualitat atmosfèrica
En quant a la qualitat de l’aire, les Illes Balears presenten tres problemes històrics:
o
o

o

Alts nivells d’ozó troposfèric durant els mesos d’estiu. L’origen del l’ozò troposfèric és la reacció de
contaminants primaris (principalment NO2) en unes condicions de alta radiació solar i temperatura.
Alts nivells de partícules en suspensió. L’origen procedeix tant de l’activitat antropogènica (trànsit
rodat, processos de combustió, obres, resuspenció del sòl, etc) com d’origen natural (arrossegament
de pols sahariana pel vent des del nord d’Àfrica).
En Palma hi ha alts nivells d’òxids de nitrògens provocats pel trànsit intens.

La zona que ens ocupa es troba en zona plenament urbana, pel que la qualitat de l’aire està directament
relacionada amb l’activitat urbana. Segons la zonificació la qualitat de l’aire de les Balears, realitzada per la
Conselleria de Medi Ambient, els terrenys que ens ocupen està emmarcat dins la zona ES0401 dels nuclis
urbans de Palma. Aquesta zona es caracteritza perquè diàriament hi ha una major concentració de
contaminants conseqüència del trànsit intens.
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Zonificació de la qualitat del aire

Resultat d’això a Palma s’ha superat en vàries ocasions la superació dels valors establerts per la normativa
de concentració de gasos contaminants per a la protecció de la salut. Resultat d’això Palma ha realitzat dos
Plans de qualitat de l’aire un a 2008 i l’altre a 2011-2015.
10.4.1.3 Qualitat acústica
La contaminació acústica està regulada per la llei 37/2003 del renou i els reals decrets de desenvolupament
de la mateixa, així com a la llei 1/2007 de contra la contaminació acústica de les Illes Balears.
En base a aquest marc legal, l’Ajuntament de Palma disposa de la delimitació de les àrees acústiques del
15
municipi . El barri de Santa Catalina així com el seu entorn està definit com àrea acústica residencial. En
base en això els objectius de qualitat acústica són de 65 dB(A) durant el dia i capvespre i de 55 durant la nit.
Zonificació acústica de Palma

L’Ajuntament de Palma també disposa d’un mapa estratègic de renou, amb el qual s’identifica el renou
provocat pel trànsit i el ferrocarril. En aquest es pot veure com els principals eixos viaris del barri són les
principals zones amb contaminació acústica amb més de 75 dB(A) de dia i horabaixa, en especial el Carrer
Espartero, Carrer Compte de Barcelona i el Carrer Caro entre Compte de Barcelona i Via Argentina. També
cal destacar el trànsit al carrer Murillo, al carrer Monterrey, on s’ubica la plaça de Pau Casals i carrer Arnau
Rossinyol i carrer Anibal que connecten amb la Plaça Progrés. A la resta de carrers interiors la contaminació
acústica és mínima i compatible amb els usos residencials.
Mapa estratègic de Renou (L dia)

15

Aprovada definitivament el 25.01.2018
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Mapa estratègic de renou (L capvespre)
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Mapa estratègic de renou (L Nit)

10.4.1.4 Contaminació lumínica.
La contaminació lumínica és l'emissió de flux lluminós de fonts artificials nocturnes en intensitats,
direccions o rangs espectrals innecessaris per a la realització de les activitats previstes en la zona en què
s'han instal·lat els llums. Sovint es detecta com la brillantor artificial del cel nocturn. Aquesta brillantor és
conseqüència de la mala qualitat i orientació de l'enllumenat exterior, tant públic com privat. Es llum que
no s'aprofita per a il·luminar el terra, els carrers i es dirigeix cap l'horitzó i als núvols.
La contaminació lumínica té repercussions de tipus econòmiques (consum de recursos naturals);
ambientals (afecció a l’ecosistema nocturn i els propis del consum energètic) i socials (intrusió lumínica a
les vivendes; pèrdua de les nits amb estels).
Segons la norma 44.Contaminació lumínica (ED)16 del Pla Territorial de Mallorca, el nucli urbà de Palma
està classificat com a zona lumínica E4, que correspon a àrees de brillantor alta. Per aquesta zona lumínica,
17
el valor límit del flux hemisfèric superior instal·lat (FHSinst%) és igual o inferior al 25%. però es podrà fixar
condicionants aplicables a la il·luminació de monuments o d’altres elements o zones d’un interès cultural,
històric o turístic especial.
La zona d’estudi és urbana i la contaminació lumínica procedeix de la lluminària exterior dels carrers. Les
edificacions monumentals podrien disposar d’iluminació per ressaltar-los, així com indica la norma 44 del
Pla Territorial de Mallorca i està regulat a l’article 34.3 de les normes urbanístiques del PEPPA.

16

Eficàcia directiva.
El PTM ho defineix com ala proporció en % del flux d’una lluminària que s’emet sobre el pla horitzontal respecte del flux total que
surt de la lluminària quan aquesta està muntada en la posició d’instal·lació.
17
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10.4.1.5 Geologia i geomorfologia
L'àmbit d'estudi s'enclava en la plana litoral de la Badia de Palma. Són terrenys de formació moderna i
estan constituïts per dipòsits transportats pels diversos cursos d’aigua que desemboquen a la badia.
El subsòl de la zona correspon a materials del Pleistocè i Holocè de l’era Quaternària. Els dipòsits de
l’Holocè són d’origen al·luvial i estan constituïts per graves i bitlles de cant de calcària i recobreix els
dipòsits quaternaris més antics del Pleistocè.
Mapa geològic

Els terrenys que conformen el barri de Santa Catalina es caracteritzen per estar creuat, a l’extrem sud-oest,
pel torrent de Sant Magí, el qual una part està soterrat i una part està canalitzat.
L’àmbit està lleugerament inclinat cap al mar, presentat una variabilitat altimètrica que oscil·la entre
33,50m sobre el nivell del mar al carrer llibertat (extrem nord-oest) i 11,69m al mercat de Santa Catalina
(extrem sud-est).
10.4.1.6 Hidrologia
Hidrologia superficial.
Per la banda oest de l’àmbit d’estudi discorre el torrent de Sant Magí en un tram de 130 m, el qual es troba
soterrat, excepte un tram de 50 m que es troba canalitzat en superfície. Per tant la zona d’estudi es troba
afectada per domini públic hidràulic i les zones de servitud i de policia corresponent.
Torrent de Sant Magí

Tram del torrent no soterrat
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PGOU vigent

__ Zona de policia __ Zona de servitud
Segons la informació publicada al IDEIB aquest torrent no presenta plana geomorfològica d’inundació i no
s’ha realitzat la delimitació de la zona de fluxe preferent (referent a zones on es pot produir greus danys
per avingudes en periode de retorn de 100 anys) ni la delimitació de la zona d’inundació (terrenys que
poden resultar inundades en avingudes en període de retorn de 500 anys) que determina la limitació d’usos
18
i obres així com determina el Reglament de domini públic hidràulica al títol I.
Val indicar que la delimitació de zones inundables no altera la qualificació jurídica i la titularitat dominical
d’aquests terrenys i que l’organisme de conca ha de donar trasllat a les administracions competents
d’ordenació del territori i urbanisme de les dades i estudis disponibles sobre avingudes, amb l’objecte de
que es tingui en compte en la planificació del sòl, i en particular, en l’autorització d’usos en les zones
inundables, (article 14 del RD849/1986).
També val tenir present que l’article 14bis del reglament estableix que en les zones de sòl urbanitzat per
noves edificacions i edificacions en zones inundables les administracions competents fomentaran l’adopció
de mesures de disminució de la vulnerabilitat i autoprotecció.
Per tant, a partir d’aquesta informació val indicar que el Pla especial ha de definir dins la seva ordenació la
delimitació de la zona de servitud i de la zona de policia ja que són àmbits que tenen unes finalitats en
matèria de protecció dels ecosistemes aquàtics i mitigar els efectes de les inundacions i sèquies, així com
determina l’article 92 del TRLA. També es considera procedent sol·licitar a l’administració hidràulica
informació sobre el risc d’inundació de l’àmbit d’estudi per poder preveure les limitacions a incloure a les
ordenances urbanístiques.
A continuació es mostra la xarxa hidrogràfica del terme municipal de Palma, amb la delimitació actual de les
planes geomorfològiques d’inundació (definides pel PHIB com a zones potencialment inundables) i les
zones inundables.

Planes d’inundació

18

Reial decret 849/1986, de 11 d’abril, pel que s’aprova el reglament de domini públic hidràulic que desenvolupa els títols preliminar I,
IV, V, VI i VII de la llei 29/1985, de 2 d’agost d’aigües.
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Pla geomorfològica d’inundació

Com es pot veure el torrent de Sant Magí no té definida les zones potencialment inundables ni les zones
inundables. En canvi el torrent de Sa Riera té definit la zona potencialment inundables però no té definit les
zones inundables.
Es considera procedent disposar d’aquesta informació per poder incloure a les ordenances urbanístiques
les determinacions per disminuir la vulnerabilitat i autoprotecció de les edificacions existents.

Hidrologia Subterrània.
La zona d’estudi es troba en la Unitat Hidrogeològica 18.14 Pla de Palma a la massa d’aigua subterrània
18.14-M3, Pont d’Inca, subzona costa.
Masses d’aigua subterrànies

Font: Fitxes detallades de les Masses d'aigua subterrània de Balears. DGRH.
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L’aqüífer superior és lliure, d’una espessor de 50m i està compost per materials llimosos amb cants, graves i
calcarenites pel que la seva permeabilitat és per porositat. En canvi, l’aqüífer inferior és de tipus lliureconfinat constituït per calcàries i calcarenites, donant lloc a un aqüífer càrstic.
La qualitat de l’aigua està definida per un estat químic dolent, causat principalment per la contaminació
derivada de la intrusió marina i de les activitats humanes que se desenvolupen en aquesta unitat
hidrogràfica, tant de tipus difusa (agricultura) com a puntual (benzineres, EDAR, cementeris, granges, foses
sèptiques i indústria). La vulnerabilitat de contaminació és alta.
19

El nou Pla Hidrològic de les Illes Balears estableix al capítol III les mesures de la gestió de la demanda.
Entre elles estableix que:
o Article 60, referent a la gestió de aigües pluvials on es determina que l´ús de sistemes tradicionals
d’aigua de pluja (cisternes o aljubs) és obligatòria en totes les edificacions en sòl rústic i que els
desenvolupaments urbans que incrementin la impermeabilització han d’estudiar i adoptar
actuacions de correcció hidrològica forestal i tècniques de drenatge sostenible que permetin el seu
ús posterior o reincorporació al medi.
o Article 61, referent a l’obligació de sistemes de fontaneria de baix consum.
o Article 63, referent al disseny de zones verdes amb especies vegetals autòctones i de baix consum i
l’ús d’aigües pluvials i/o regenerades.

10.4.2 Medi biòtic

10.4.2.1 Vegetació
Santa Catalina es tracta d’una zona urbana compacta. La vegetació present en el barri es pot agrupar en
funció de la seva ubicació i funció. D’aquesta manera podem distingir:
Arbrat d’alineació. Corresponent a l’existent a les voravies del carrers.
Espais lliures públics. Correspon a la vegetació existents a les places i glorietes del Barri.
Espais lliures privats. Correspon a la percepció de superfície ocupada per verd al pati d’illeta o
superfície no edificada de propietat privada.
Zones verdes de Santa Catalina

19

Aprovació definitiva pel reial decret 51.2019, de 8 de febrer, pel que s’aprova el Pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica de les
Illes Balears.
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Arbrat d’alineació.
L’arbrat d’alineació s’ubica a les voravies d’amplada entre 2,75m i 3.50m. A Santa Catalina l’arbrat s’ubica
bàsicament als carrers d’una amplada de 14m o més.
El barri presenta arbrat a quasi la totalitat de carrers de més de 14m d’amplada. D’aquesta manera trobam
arbrats a les voravies del carrer Anibal, c. Navegació, c. Fábrica, c. Villalonga, c. Metge Joan Bauzà Mestre, c.
Despuig, C. Vicari Marimón, c. Cotoner i part del l’avinguda del compte de Barcelona.
Els carrers d’amplada major a 14m que no disposen de vegetació arbrada són el Carrer Caro (aquest només
disposa de dos arbres a l’entrada del col·legi); i el carrer Compte de Barcelona (aquest disposa de 17 només
en el seu traçat entre carrer Caro i carrer Industria).
Respecte als carrers d’entre 12 i 14 metres d’amplada, només disposa d’arbrat un carrer, aquest és el carrer
Vicari Antoni Miramon.
L’arbrat d’alineació és molt divers, entre els que es pot destacar Acer negundo, Ficus nitida, Ulmus pumila,
Pyrus nitida, Sophora japonica var columnar, tipuana tipu, Populus alba, Melia azedarach.
Espais lliures públics.
El barri disposa de quatre zones verdes de tipologia diversa. La plaça progrés, Glorieta de Pau Casals, el parc
Verge del Miracle, el passeig dels molins de carrer Indústria i el parc de la Feixina (aquest darrer no està
contemplat dins l’àmbit de l’ARE).
La vegetació en aquests espais lliures és diversa, on predominen les espècies pròpies dels espais lliures
urbans, havent poques espècies autòctones.
La zona disposa de dos espais lliures previstos, el qual un es troba a dia d’avui edificat i l’altra està ocupat
per una esplanada sense asfaltar amb una dotzena de moreres.
Plaça Progrés
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La plaça Progrés ocupa una superfície de 4.736 m2 i està distribuïda amb tres zones separades per vials
motoritzats. Presenta una diversitat de zones vegetades amb zones de gespa, zones amb terra, arbustos i
arbres. La ocupació arbrada és important havent classificats 51 arbres entre els que cap destacar 8 Tipuana
tipu, 8 Casuarina equisetifolia, 5 Jacaranda mimosifolia, 3 Phitolacca dioica, 3 oliveres (Olea europea), 3
Ficus nitida, 2 plàtan (Platanus hybrida), 2 pi pinyoner (Pinus pinea), 2 Phoenix dactylifera, 2 xiprers comuns
(Cupressus sempervirens), 2 Araucaria excelsa, 1 olm siberià (Ulmis pumila), 1 poll (Populus nigra), 1 pinus
canariensis, 1 pi blanc (Pinus halpensis), 1 arbre de l’amor (Cerquis siliquastrum).
Plaça Pau Casals

La plaça Pau Casals ocupa una superfície de 1.517 m2 la vegetació present està definida per la presència de
32 arbres, dels quals 29 són lledoners (Celtis australis), 1 olm siberià (Ulmus pumila), 1 falsa acacia ( Robinia
pseudoacacia) i 1 Sophora japonia var columnar.
Plaça Verge del Miracle
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La plaça verge del Miracle té una superfície de 1.339 m2 i està ocupada per zona arbustiva, pradera
multiespècie i zones arbrades. En total té 11 arbres, els quals són: 6 pi blanc (Pinus halepensis), 4 tipuana
tipu i 1 Schinus molle.
Passeig dels Molins del carrer Indústria

El Passeig dels Molins ocupa una superfície de 4618 m2. Presenta zona de gespa, zona enjardinada i arbrat.
La zona vegetada és concentra en la zona no ocupada pels molins. En total hi ha 27 arbres, els quals són: 9
pruneres de fulla vermella (Prunus cerasifera pisardii), 9 xiprers comuns (Cupressus sempervirens), 3 alzines
(Quercus ilex), 3 oliveres (Olea europeae), 1 acàcia borda (Robinia pseudoacacia), 1 Crupessus lambertiana i
1 arbre de l’amor (Cercis silquastrum).
Espai lliure Santa Catalina 25-07-P
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L’espai lliure Santa Catalina 25-07-P ocupa una superfície de 665 m2, és una zona no pavimentada amb 7
moreres (Murus alba).
Espai lliure de Santa Catalina previst 25-06-P

.
L’espai lliure de Santa Catalina previst 25-06-P ocupa una superfície de 987 m2, el qual ocupa una
parcel·la actualment edificada i un viari del carrer Metge Joan Bauzà Mestre amb arbrat d’alineació amb
l’espècie Tipuana tipu.
Espais lliures privats.
Aquest fan referència a patis d’illeta, terrasses i espai lliure de les parcel·les que disposen de verd urbà. Al
plànol de zones es mostra les zones on es detecta presència de vegetació en la zona no edificable de les
parcel·les. Com es pot veure aquesta superfície es petita, sent la més important l’espai lliure de l’església
Verge del Miracle i la de les Casses de Son Riera.

10.4.2.2 Fauna
El component faunístic del territori està lligat als usos del sòl i als usos de les zones pròximes.
D’aquesta manera la fauna que potencialment es poden trobar a la zona són típicament urbana. Les
espècies de la zona són:
•

Mamífers: Ratapinyada petita comuna (Pipistrellus pipistrellus), totes les ratapinyades estan
protegides al RD 439/1999. També hi ha espècies no protegides pròpies d’ambient urbà: Rata
(Rattus norvegicus); ratolí domèstic (Mus musculus); rata de camp (Rattus rattus); moix (Felis
catus).

•

Rèptils: El dragó (Tarentola mauritanica) i el dragonet o salamenquesa (Hermidactylus turcicus),
ambdues protegides pel RD439/1990.
Aus. D’aquestes podem destacar:

•

Nom català
Gorrió Teulader
Falzia
Cabot
Coa-rotges de barraca
Pàsseres
Busqueret capnegre
Vitrac
Busqueret de Capell
Mérmela
Verderol
Gafarró
Trencapinyons
Cadernera
Passerell
Capferrerico

Nom científic
Passer domesticus
Apus apus
Delichon urbicum
Phoenicurus ochruros
Monticola solitarius
Sylvia melanocephala
Saxicola torquata
Sylvia atricapilla
Turdus merula
Carduelis chloris
Serinus serinus
Loxia curvirostra
Carduelis carduelis
Carduelis cannabiana
Parus major
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Distribució
Terrats i teulades
Terrats i teulades
Terrats i teulades
Terrats i teulades
Terrats i teulades
Parcs i jardins
Parcs i jardins
Parcs i jardins
Parcs i jardins
Parcs i jardins
Parcs i jardins
Parcs i jardins
Parcs i jardins
Parcs i jardins
Parcs i jardins
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10.4.3 Aspectes Socioeconòmics
10.4.3.1 Població
El terme municipal de Palma té una superfície de 213,5 Km2, amb una població censada l'any 2018 de
440.772 persones. Com es pot veure a la següent taula durant la darrera dècada hi ha hagut un canvi de
tendència, els primers anys hi ha una disminució de la població i, en canvi, a partir de 2014 hi ha hagut un
creixement de població.
PALMA
Població
(Habitants)

Superfície
(hectàrees)

Densitat de població
(hab./Ha)

2010

426.526

21.355,84

19,97

2011

421.917

21.355,84

19,76

2012

421.209

21.355,84

19,72

2013

421.708

21.355,84

19,75

2014

425.726

21.355,84

19,93

2015

427.923

21.355,84

20,04

2016

430.599

21.355,84

20,16

2017

434.516

21.355,84

20,35

2018

440.772

21.355,84

20,64

Any

Font: Padró municipal de Palma

El Padró de Palma agrupa la població en zones estadístiques. La zona estadística de Santa Catalina ocupa
tot l’ARE de Santa Catalina menys les illetes del CEIP de Jaume I i del parc de la Feixina, a més de les illetes
entre el Carrer Servet, c. Sant Magí, c. Cotoner i Via Argentina, ja que estan inclosos dins el conjunt històric
del barri d’Es Jonquet, protegit com a BIC (Bé d’Interès Cultural). Per tant, la població de l’ARE és menor a la
de la zona estadística de Santa Catalina.
Com es pot veure a la següent taula, la població empadronada a la zona estadística de Santa Catalina és de
9.084 habitants i ha presentat una progressiva disminució de la població des de 2010. Així com indica la
memòria social del PEPAA, aquesta disminució de població empadronada coincideix amb la recent
intensitat d’adquisició de béns immobles a la zona per part de residents a l’estranger.
Zona Estadística de Santa Catalina
Població
(Habitants)

Superficie (hectàrees)

Densitat de població
(hab./Ha)

2010

9.208

33,01

278,95

2011

9.084

33,01

275,19

2012

9.026

33,01

273,43

2013

9.003

33,01

272,74

2014

9.034

33,01

273,67

2015

9.108

33,01

275,92

2016

9.078

33,01

275,01

2017

9.049

33,01

274,13

2018

9.084

33,01

275,19

Any

Font: Padró municipal de Palma

La densitat de població del barri és de 275,19 habitants per hectàrea, representant una densitat mitja en
relació a la resta de l’eixample.
Densitat de Població de Palma per barriada
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Font: Revisió del Planejament de Palma

Respecte a l’índex d’intensitat de l’ús residencial i la capacitat de població, el total de la superfície edificada
2
prevista pel planejament vigent és de 432.415,02m i la proposada en el PEPAA ARE/25/01 és de
2
373.069,58 m l’índex d’ús residencial de l’espai urbà consolidat del barri de Santa Catalina passa de
1viv/88,81 m2.edif. a 1viv/103,25 m2.edif. Per tant, la proposta implica una reducció en la població prevista
passant de 10.173 a 9.033.
Val indicar que el PEPAA de Santa Catalina disposa d’una Memòria social en el que s’estudia la necessitats
socials d’accés a l’habitatge i a l’impacte de l’ordenació urbanística proposada en funció del gènere.
10.4.3.2 Usos
El municipi de Palma se caracteritza per tenir una activitat de serveis i turística important. En quant a la
distribució dels usos podem distingir bàsicament entre el nucli històric intramurs, l’eixample i àmbit fora de
la via de cintura. Al nucli històric intramurs de Palma hi ha una concentració d’activitats de serveis que
combina amb i l’ ús residencial. En canvi, l’Eixample és històricament una zona residencial de Palma
formada per barriades amb edificis residencials plurifamiliars i locals comercials a la planta baixa.
El barri de Santa Catalina és un barri predominantment residencial amb ordenació d’usos com zones B i C
definit a l’article 65 de PGOU vigent. L’ordenació d’usos estableix la possibilitat d’usos comercials i
establiments turístics a planta baixa.
Com es pot veure al plànol següent hi ha una diversitat d’usos al barri, dels quals es pot destacar una major
concentració d’establiments públics a la banda sud del barri.
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Plànol d’activitats a l’ARE de Santa Catalina

Font: Plànol d’informació del PEPAA

10.4.3.3 Patrimoni
Actualment al Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i
paisatgístic de Palma té dins el barri de Santa Catalina 10 edificis protegits, dels quals 7 estan dins l’àmbit
de l’ARE, els qual són:
- Edifici Carrer Pou, 7.
- Casa per a Bartomeu Juan Crespi.
- Can Gisbert.
- Can Palmer.
- Can Pujol.
- Conjunt de Molins Fariners de carrer Indústria.
- Església de la Mare de Deu del Carme.
- Església de la Immaculada Concepció.
El conjunt de molins fariners de carrer Indústria està declarat conjunt històric (número d’inventari R-I-5300000429) de 13/11/1981 (BOE 31,5/2/1982) i posteriorment mitjançant la disposició addicional primera
de la llei 12/98 del patrimoni històric de les Illes Balears va passar a ser considerat Bé d’Interès Cultural
(BIC).
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20

Amb l’aprovació del ARE de Santa Catalina es va reconèixer al barri un valor històric i ambiental. Resultat
d’això es varen definir les condicions per la redacció d’un pla especial que ordeni de forma detallada el barri
i es varen establir mesures transitòries de protecció, entre les que val destacar la protecció transitòria de 41
21
immobles amb grau de protecció arquitectònica ambiental r .
10.4.3.4 Paisatge
El Pla Territorial de Mallorca (aprovat al 2004) dividí Mallorca en nou Unitats d’Integració Paisatgística i
Ambiental (grans zones de territori amb característiques homogènies). Cadascuna de les unitats alhora s’ha
format per la unió de subunitats homogènies que tenen un paisatge més definit i concret. Pràcticament la
totalitat de Palma i del seu sòl urbà està inclòs a la Unitat Paisatgística 4 (UP4), denominada Badia de Palma
i Pla de Sant Jordi. Aquesta unitat inclou, bàsicament, àrees molt urbanitzades, tant del litoral com de la
perifèria de la capital. A la vegada la UP4, així com indica el PTM, es pot subdividir en 8 subunitats: Litoral
turístic 1; Litoral turístic 2; Nucli antic; Primer anell de l’eixample; Segon anell de l’eixample; Anell exterior;
Pobles dormitori; i Pla de Sant Jordi.
La zona de Santa Catalina s’engloba a la subunitat paisatgística del primer anell de l’eixample. L’àmbit de
Santa Catalina és un dels primers barris de l’eixample i es caracteritza per tenir una arquitectura i uns
edificis singulars.
Amb la delimitació de l’ARE de Santa Catalina es va reconèixer el valor històric i ambiental del barri i es
varen establir unes condicions per la redacció del pla especial en el que es fa incisió en la protecció
arquitectònica i ambiental del barri amb l’objecte de protegir el paisatge urbà del àmbit amb valors
arquitectònics i històrics.
Així com es pot veure al següent plànol, al barri predominen els edificis realitzats entre 1869 i 1962,
representant el 73,71%. Els edificis més antics representen el 1% i són concretament 7 edificis.
Aquestes edificacions es caracteritzen per estar ocupades per edificis unifamiliars o plurifamiliars d’entre 1,
2 o 3 plantes i parcel·lació més petites.
Les edificacions posteriors a 1962 es caracteritzen bàsicament per ser edificacions de majors alçades,
d’edificis plurifamiliars amb un caràcter més propi de l’eixampla de Palma, els quals desvirtuen el caràcter
del barri, representant el 25,29% dels edificis.

20
21

Aprovació definitiva pel Ple de l’Ajunament de 25.09.2014.
Regulada a l’article 273 del PGOU vigent
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Antiguitat dels edificis del barri

10.5.- EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES.
En aquest capítol s’identifiquen i analitzen els previsibles efectes ambientals del pla de referència. Per això
s’han contemplat els aspectes que estableix el punt 6 l’annex IV de la llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental, els quals són: la biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna, la flora, la terra,
l’aigua, l’aire, els factors climàtics, la seva incidència en el canvi climàtic, els bens materials, el patrimoni
cultural, el paisatge i la interrelació entre aquest elements. Aquests efectes han de comprendre els efectes
secundaris, acumulatius, sinèrgics, a curt, mitjà i llarg termini, permanents i temporals, positius i negatius.
10.5.1 Metodologia
En primer lloc, es realitza la identificació dels efectes ambientals. Això s’ha realitzat relacionant les
possibles accions que suposarà el pla de referència, definides al capítol 3 amb els aspectes ambientals
definits al capítol 4. Això s’ha realitzat mitjançant l’elaboració d’una matriu d’interacció.
Una vegada identificats els efectes ambientals, es procedeix a la seva caracterització dels efectes
ambientals en funció dels paràmetres de signe, permanència, moment, sinèrgia, acumulació i efectes.
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10.5.2 Accions del pla a analitzar ambientalment.
Les accions, que s’han d’analitzar ambientalment en fase de planejament, són les referents a la modificació
de l’ordenació que estableix el PEPAA de Santa Catalina en referència a l’ordenació actual i que afecten als
aspectes ambientals relacionats a l’àmbit, tant per la seva incidència directa d’implantació com la
incidència del seu ús.Donades les característiques del Pla especial s’han definit com accions del pla a
analitzar ambientalment les següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Definició de directrius relatives al sistema viari.
Definició de la creació d’aparcament soterrat.
Modificació de fitxes d’espais lliures i definició de directrius relatives als espais lliures.
Actualització del sistemes d’equipaments locals.
Ordenació de les tipologies edificatòries i protecció arquitectònica i ambiental del barri.
Modificació de la capacitat de població.
Actualització del catàleg de protecció.
Modificació de les situacions i condicions per determinats usos entre ells els comercials i els
establiments públics.

10.5.3 Identificació dels efectes

Sociocultural

Abiòtic

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

Salut humana

x

x

Bens materials

x

Patrimoni cultural

x
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x
x

x
x
x

Població

Usos

x
x

x
x

Catàleg de protecció

Capacitat de
població

Normes edificatòries

x

x
x
x
x

Equipaments locals

Espais lliures

Biòtic

Biodiversitat
Fauna
Flora
Terra
Sòl
Quantitat i qualitat
Aigües subterrànies
Aigua
Aigües superficials
Renou
Llum
Aire
Substàncies
Factores climàtics
Paisatge

Sistema viari

Medi

Aspecte Element

Aparcaments

ACCIONS
MODIFICACIÓ DE L'ORDENACIÓ URBANA

ASPECTES AMBIENTALS

X
x

x
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10.5.4 Caracterització dels impacte
10.5.4.1 Impacte en la flora
L’àmbit d’estudi es tracta d’un espai urbà consolidat on la vegetació està definida per la vegetació plantada
a espais lliures públics, espais lliures privats i arbrat d’alineació.
Amb les directrius d’ordenació del sistema viari s’estableix la necessitat de crear aparcament soterrat baix
els espais lliures públics. En concret es preveu l’aparcament baix tres espais lliures:
• Plaça Progrés. L’actual plaça Progrés està dividia en 3 zones separades per vials motoritzats. Amb
la unificació de la plaça Progrés s’augmenta la superfície de l’espai lliure i es disminueix el
destinats a vials motoritzat. Baix aquesta plaça es preveu la realització d’un aparcament, el que pot
implicar l’eliminació de part de l’arbrat existent.
• Plaça Pau Casals. Es una plaça totalment pavimentada i la vegetació es presenta en forma d’arbrat,
en total hi ha 32 arbres. Amb la realització de l’aparcament s’haurà d’eliminar l’arbrat existent.
•

Espai lliure de Santa Catalina previst 25-06-P. És un espai lliure previst. Actualment està ocupat per
una parcel·la edificada i per un vial arbrat. Amb la realització de l’aparcament pot suposar
l’eliminació de part de l’arbrat existent al carrer ja que l’aparcament ha de connectar amb
l’equipament sociocultural-assistencial previst devora.

Per altra banda, val indicar que les directrius generals d’intervenció al sistema viari, es proposa incloure
arbrat a les cruïlles dels carrers. D’aquesta manera s’incrementa l’arbrat de l’àmbit.
Per tant, respecte a l’eliminació d’arbrat existent és considera un impacte negatiu, el qual pot ser
compensat amb la implantació d’arbrat d’alineació als carrers, el qual si es realitza serà un impacte positiu
si s’augmenta la vegetació en comparació amb la situació actual.
10.5.4.2 Impacte en la fauna
La fauna de l’àmbit es troba adaptada a l’entorn urbà i les modificacions de les normes urbanístiques no
suposen cap impacte negatiu a la fauna. En canvi la realització dels aparcaments en el subsòl dels espais
lliures públics pot suposar l’alteració de la fauna existent per la eliminació de les zones vegetades i per la
contaminació acústica i atmosfèrica que es produirà en el desenvolupament de les obres. Per aquests
motius es pot considerar un impacte negatiu temporal.
Per altra banda, l’augment de l’arbrat als carrers pot permetre una millora respecte a la avifauna, ja que
permet augmentar la permeabilitat en el context urbà dels elements naturals. Per tant, aquesta actuació es
pot considerar com un impacte positiu per la fauna, especialment l’avifauna.
10.5.4.3 Impacte en la biodiversitat
L’àmbit d’estudi al tractar-se d’un entorn urbà, on no podem apreciar la presencia de valors de biodiversitat
natural. Per tant ni pel valor de l’entorn, ni per la modificació de les normes urbanístiques ni per les
directrius d’ordenació de l’espai lliure públic suposa un impacte en la biodiversitat natural. Per aquests
motius es pot considerar un impacte nul.
10.5.4.4 Impacte en el sòl
EL PEPAA estableix la realització de tres aparcaments en el subsòl de 3 espais lliures públics i d’un
equipament local. En aquest sentit es considera un impacte negatiu, resultat de la realització d’excavació en
el subsòl i la generació de terres i pedres d’excavació.
10.5.4.5 Impacte en l’aigua
El PEPAA suposa la reducció de la capacitat d’habitatges de 4.869 a 3.613 i de població de 10.173 a 9.033
habitants, això representa una reducció dels requeriments de consum d’aigua apta pel consum humà.
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Respecte a les piscines, en concordança amb el PGOU vigent, es manté la possibilitat de realitzar-les al pati
d’illeta i coberta, encara que limita la seva profunditat a 1,20m , el que representa un determinat estalvi
d’aigua. Per aquests motius es considera un impacte positiu en l’estalvi d’aigua.
Respecte a les aigües subterrànies el PEPPA estableix mesures per permetre la permeabilitat tant de vials
com del pati d’illeta, el que es considera un impacte positiu.
Respecte a les aigües superficials l’àmbit del PEPPA es troba travessat pel torrent de Sant Magí en un tram
d’uns 130 m de longitud, el qual està soterrat, excepte 50 m els quals es troben canalitzats en superfície.
Amb la modificació de l’ordenació urbana definida pel PEPPA no s’espera que suposi impacte en la
capacitat de drenatge del torrent. Encara així val indicar que el torrent de Sant Magí i el torrent de Sa Riera
no té definides les zones potencialment inundables, pel que es considera procedent disposar d’aquesta per
poder incloure a les ordenances urbanístiques les determinacions per disminuir la vulnerabilitat i
autoprotecció de les edificacions existents.
10.5.4.6 Impacte a la qualitat acústica
La principal font de contaminació acústica de la zona és la produïda pel trànsit i pels establiments públics.
Respecte al trànsit, el PEPPA estableix la realització d’aparcament al subsòl i la disminució d’aparcament en
superfície, això suposa la reducció de la mobilitat per cercar aparcament. A més estableix les directrius per
modificar el disseny de la secció dels carrers amb l’objectiu de fomentar la mobilitat no motoritzada i
calmar el tràfic motoritzat.
Respecte als renous que poden produir les activitats, el PEPPA estableix el règim de compatibilitat d’usos
limitant l’ús d’establiment públic i comercial en planta baixa, i estableix un àrea de densitat limitada per a
noves activitats de 3 establiments públics un radi de 50 metres, sent el centre geomètric el punt mitjà en
planta de la façana principal de la nova activitat. A més estableix una distància mínima de 200 metres entre
equipaments d’ús recreatiu.
Per aquests motius es considera que la qualitat acústica millorarà respecte a l’ordenació urbana vigent
produint-se un impacte positiu.
També val indicar que durant la realització de les obres de modificació de la secció dels carrers i la
realització dels aparcaments als subsòl, es produiran renous propis de les obres, el que es pot considerar un
impacte negatiu temporal, que haurà de complir amb les mesures que estableix la ordenança de renous de
Palma.
10.5.4.7 Impacte de la qualitat atmosfèrica.
La qualitat de l’aire del barri de Santa Catalina està condicionada pel trànsit de la ciutat bàsicament. El
PEPPA estableix unes directrius per calmar el tràfic i fomentar la mobilitat no motoritzada. Per aquest
motiu es considera un impacte positiu.
10.5.4.8 Impacte lumínic.
El PEPAA estableix a l’article 35.3 les normes relatives a l’enllumenat públic tant per evitar la contaminació
lumínica com per permetre la seva eficiència energètica. Per altra banda l’article 34.3 estableix les
condicions d’iluminació artificial per limitar la il·luminació de façanes i evitar la contaminació lumínica de la
via pública. Per aquest motiu es considera un impacte positiu.
10.5.4.9 Impacte als factors climàtics
La llei 10/2019, 2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica estableix a l’article 20 que la
nova formulació d’instruments de planejament municipal han d’incorporar la perspectiva climàtica en el
procés d’avaluació ambiental i a la DA 6 estableix criteris que el govern ha d’impulsar amb polítiques que
contribueixin eficaçment a la lluita contra els efectes del canvi climàtic i transició al model energètic
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sostenible. Val indicar que aquesta llei entra en vigor als dos mesos de la seva publicació, és a dir, el 2 de
maig de 2019.
Respecte a la incorporació de la perspectiva climàtica val indicar que la incidència del desenvolupament
urbà al canvi climàtic ve donada pel consum de recursos energètics convencionals (derivats del petroli i
carbó) en la mobilitat generada i pel consum elèctric a l’àmbit públic i a l’àmbit privat, així com per les
característiques tradicionals de l’entorn urbà on es produeix la reducció d’espais verds que fixen el carboni i
l’efecte d’illa de calor.
En aquest sentit val indicar que la modificació del PGOU de Palma per la creació de l’ARE ja estableix entre
les seves condicions per redactar el pla especial, incrementar i potenciar els recorreguts per a vianants,
potenciar l’ús d’energies alternatives i aprofitament de recursos naturals a les noves edificacions i
l’augment i millora de les zones arbrades per millorar el confort tèrmit dels espais lliures.
Respecte la mobilitat, també val indicar que la llei 4/2014, de 20 de juny, de transport terrestre i mobilitat
sostenible i el Pla de Mobilitat Urbana sostenible de les Illes Balears estableix els objectius i mesures per
fomentar la mobilitat no motoritzada.
En aquest sentit es considera que l’ordenació urbana del PEPAA és favorable en la reducció de la incidència
en el canvi climàtic, per varis motius:
- Estableix unes directrius per canviar el disseny de secció dels carrers per calmar el trànsit i
fomentar la mobilitat no motoritzada mitjançant la creació de carrers de plataforma única.
- Estableix mesures per reservar aparcament de bicicletes als nous habitatges, als equipaments i
espais lliure públics.
- Estableix les directrius per incrementar l’arbrat dels carrers, proposant la plantació d’arbres a les
cruïlles dels carrers i en cas que es pogués eliminar aparcament de vehicles al carrer (resultat de la
realització dels aparcaments al subsòl), augmentar els arbres als carrers.
- Estableix a l’article 35 que l’enllumenat públic portaran un sistema de producció d’energia
elèctrica amb plaques solars un 100% autònom.
- Estableix a l’article 35.1 que els nous vials hauran de preveure carrers amb paviments permeables
amb una superfície mínima coincident com a mínim amb la zona d’estacionament en superfície per
les seccions de plataforma única, segons detalls del plànol d’ordenació O.09.
Per aquests motius es considera que el PEPAA de Santa Catalina té un impacte positiu en el sentit de
mitigar la seva incidència en el canvi climàtic.
Respecte a l’eficiència energètica dels edificis, el codi tècnic d’edificació (CTE) contempla les exigències que
han de complir els edificis en matèria d’estalvi energètic. Encara així el CTE contempla que són
responsables d’aplicació de les mesures d’estalvi energètic i de gestió de residus els agents que participen
22
en els procés d’edificació . Per això, es considera que s’han de prendre mesures per controlar des de
l’administració el compliment del CTE en matèria d’estalvi energètic.
10.5.4.10 Impacte al paisatge
L’àmbit d’estudi presenta un paisatge urbà amb valor arquitectònic i ambiental (façanes), motiu pel qual es
va delimitar l’ARE de Santa Catalina. La ordenació actual de l’àmbit està regulada pel PGOU vigent de
Palma, el que ha produït una des configuració del paisatge urbà tradicional amb la construcció d’edificis
amb alçades, volumetria i disseny de la façana que distorsionen les característiques tradicionals del barri. El
paisatge urbà tradicional que es vol mantenir del barri s’ha definit a partir de les tipologies d’edificis
residencials que varen sol·licitar llicència entre 1898 i 1908. Amb la definició de l’ordenació urbanística
específica per l’àmbit mitjançant el PEPAA es delimiten tres tipus zones de nivell de protecció ambiental
(elevat, moderat i bàsic). Els nivells de protecció determinen els paràmetres edificatoris i les intervencions
que es poden dur a terme a les edificacions amb l’objectiu de conservar les característiques tradicionals del
barri. Per aquests motiu es considera que és un impacte positiu per la protecció, gestió i conservació del
paisatge urbà de l’àmbit.

22

Art. 5.1.1. del reial decret 314/2006, de 17 d març, el que s’aprova el codi tècnic de l’edificació.
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10.5.4.11 Impacte a la població
El PEPPA de Santa Catalina manté els usos generals i detallats de les edificacions amb l’objectiu de mantenir
el caràcter residencial del barri i fomentar una diversitat d’usos (comercial, administratiu, turístic,
establiment públic, equipament,...) per permetre dotar al barri de serveis de proximitat.
A més elimina la possibilitat d’edificacions d’ús exclusiu comercial, administratiu o establiment públic
permetent mantenir el caràcter residencial del barri i no convertint-se en un barri comercial o d’oci.
També estableix una densitat màxima d’establiments públics i d’equipaments comunitaris d’ús recreatiu
per evitar la creació de zones acústicament contaminades, i així compatibilitzar l’ús residencial amb
establiments públics i ús recreatiu. També limita l’ús turístic a edificis catalogats i a la resta d’edificacions
només si són d’us exclusiu.
Amb tot això es permet mantenir el caràcter residencial del barri, mantenir usos de serveis de proximitat i
evitar la concentració d’usos que puguin ser incompatibles i desplaçar l’ús residencial.
Respecte als espais lliures públics s’estableix el marc per un projecte de millora de les infraestructures
existents i augmentar la funcionalitat i les condicions de la plaça Progrés.
Respecte al trànsit s’estableix el marc per poder calmar-ho, mitjançant la definició de carrers de
plataforma única i la possibilitat de crear els aparcaments en el subsòl per evitar el tràfic produït en la cerca
d’aparcament.
Respecte als equipaments se manté l’ús dels existents i de l’equipament sociocultural previst s’amplia el
seu ús per incloure l’ús assistencial, amb l’objecte de donar resposta a l’informe del departament
d’habitatge de l’Ajuntament i així permetre construir habitatge dotacional.
Per aquests motius es considera que l’ordenació urbanística del PEPAA suposa un impacte positiu en la
població.
10.5.4.12 Impacte a la salut humana
Val indicar que l’Organització mundial de la salut (OMS) defineix la salut com l’estat complet de benestar
23
físic, mental i social i no solament l’absència d’afeccions d’infermetats .
El PEPPA estableix el marc per poder incrementar i fomentar els recorreguts per a vianants, per calmar el
tràfic i per evitar les zones acústicament contaminades.
En aquest sentit es considera que l’ordenació proposada pel PEPPA contribueix de forma positiva a la salut
dels habitants de l’àmbit. Per això es considera un impacte positiu.
10.5.4.13 Impacte als bens materials
El PEPAA té com a objectiu preservar l’estructura urbana, manté els equipaments existents i sistemes
generals existents i suposa una protecció arquitectònica i ambiental dels edificis, a més estableix mesures
per millorar la qualitat dels carrers i dels espais lliures públics. Per tant, permet la conservació dels edificis
catalogats i la protecció de les façanes.
Per tant, les normes urbanístiques del PEPPA no suposa actuacions de transformació urbanística per
l’adquisició d’immobles o terrenys de propietat privada. La incidència en la propietat privada es veu
reflectida en el canvi de condicions de les llicències d’obres i/o activitats, resultat del canvi de les normes
edificatòries que tenen com objectiu la protecció la protecció arquitectònica o ambiental (façana) dels
edificis del barri i implica una disminució de l’edificabilitat.

23

Preàmbul de la constitució de l’OMS adoptada per la conferencia sanitaria internacional firmada el 22 de juliol de 1976.

- 419 -

MANUEL GARCIA RAMIS 17-04-2019 PBX2013-0004-PLA_ESPECIAL_SANTA_CATALINA

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ ARQUITECTÒNICA I AMBIENTAL DE SANTA CATALINA, I DEL CONJUNT HISTÒRIC DELS MOLINS DE CARRER INDÚSTRIA

Respecte als espais públics (equipaments, viari i espais lliures) es manté la seva propietat i estableix el marc
per realitzar projectes de millora dels espais lliures públics i per millorar el disseny de la secció dels carrers.
Per aquests motius, es pot dir que és un impacte nul o poc significatiu en els bens materials.
10.5.4.14 Impacte al patrimoni cultural
La delimitació de l’ARE de Santa Catalina suposa l’actualització dels edificis protegits per catàleg o per figura
de protecció arquitectònica r. Això ha suposat un augment dels edificis catalogats i dels edificis protegits
amb protecció arquitectònica r. A més crea la protecció ambiental de les façanes i es defineixen directrius
per disminuir la mobilitat motoritzada dels carrers, aquestes mesures es poden considerar com a
addicionals per conservar l’entorn dels edificis protegits. Per aquests motius es considera un impacte
positiu.
Val recordar que, així com indica l’article 161 del reglament general de la llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, per la illa de Mallorca, l’aprovació definitiva del Pla especial de protecció requereix
l’informe previ de l’òrgan del consell insular que tingui atribuïda la competència en les matèries regulades
per la llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.

06.-

EFECTES PREVISIBLES SOBRE PLANS SECTORIALS I TERRITORIALS CONCURRENTS

El Pla Especial de Protecció Arquitectònic i Ambiental de Santa Catalina s’emmarca com un pla d’ordenació
detallada amb estricte respecte a les determinacions establertes al pla general, al que es troba vinculat. Té
com a objecte ordenar urbanísticament l’ARE de Santa Catalina i el BIC (Bé d’Interès Cultural) segons
determina l’article 36.2 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre del patrimoni històric de les Illes Balears.
Per tant és un pla que es troba afectat pels següents plans:
Planejament urbanístic
El Pla Especial de protecció arquitectònic i ambiental de Santa Catalina substituirà les normes urbanístiques
definides al PGOU de Palma i les normes urbanístiques transitòries definides a la modificació puntual del
PGOU per delimitar l’ARE de Santa Catalina, així com inclourà les mesures urbanístiques de protecció del
BIC dels molins de carrer Indústria.
Val indicar també que les tres illetes compreses entre carrer Espartero, carrer Bayarte i carrer Sant Magí
estan incloses a l’entorn de protecció del BIC d’Es Jonquet, en aquest sentit el PEPAA ha establert per
aquestes illetes nivells de protecció ambiental elevat i moderat.
El Pla especial de protecció, així com determina el RLOUS a l’article 107 sempre ha de ser compatible i
coherent amb el pla general d’ordenació urbana i el complementa, però no pot substituir-lo en la seva
funció d’ordenació integral del territori, ni pot alterar la classificació del sòl, però si pot modificar la
qualificació sense alterar l’ús global.
Pla Hidrològic
El Pla Hidrològic de les Illes Balears té com a objecte aconseguir el bon estat i adequada protecció del
domini públic hidràulic i de les aigües incloses en la demarcació hidrològica de les Illes Balears, així com
satisfer la demanda d’aigua, l’equilibri i harmonització del desenvolupament regional i sectorial. Per l’àmbit
del PEPAA de Santa Catalina passa, en un tram de 130 metres el torrent de Sant Magí. Pel que es requerirà
informe d l’administració hidràulica.
Pla de Mobilitat Urbana sostenible de Palma
Pla de Mobilitat Urbana sostenible de Palma marca 10 línees estratègiques, entre les quals està la número
9. Coordinar l’urbanisme amb les necessitats de mobilitat. El PEPAA de Santa Catalina té realitzat un estudi
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de mobilitat generada . En aquest sentit s’haurà de sol·licitar informe al departament de mobilitat de
l’Ajuntament de Palma.
Pla d’acció per a l’energia Sostenible de Palma.
El PAES es va aprovar definitivament en el ple municipal de 27.07.2017 (BOIB 123 de 07.09.2017) i entre els
àmbits sobre els que actua està la planificació i ordenació del territori, en les temàtiques de planejament i
ordenances. L’acció 2.1.1. s’estableix la implantació de criteris de sostenibilitat ambiental en el planejament
urbanístic pels creixements urbanístics. El PEPPA no suposa un creixement urbanístic, encara així es pot dir
que en gran mesura compleix amb els criteris de sostenibilitat establerts, donat que es manté la compacitat
dels edificis i vol recuperar l’estructura d’illeta amb pati interior.
Pla d’acció contra el renou 2015 de Palma.
El Pla d’acció contra el renou de Palma va ser aprovat definitivament el 30.06.2016 derivat de
l’actualització del mapa estratègic del renou. Entre les actuacions propostes pel control del renou
ambiental està la gestió del control de l’oci nocturn, la creació de zones de baixes emissions i la creació de
zones tranquil·les. En aquest sentit, el PEPAA de Santa Catalina estableix mesures per gestionar el renou
mitjançant la limitació en la concentració d’establiments públics i d’equipaments d’usos recreatius, així com
estableix el marc per pacificar el tràfic mitjançant la creació de carrers de plataforma única i reordenar la
plaça Progrès.

07.- MOTIVACIÓ DE L’APLICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ ESTRATÈGICA
SIMPLIFICADA
La llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears estableix a l’article 9 l’àmbit
d’aplicació de l’avaluació ambiental estratègica.
o

o

A l’apartat 1 d’aquest article estableix que els plans s’han de sotmetre a avaluacions ambientals
estratègica ordinària quan estableixin el marc per una futura autorització de projectes legalment
sotmesos a avaluació d’impacte ambiental i es refereixin a ordenació del territori urbà. L’annex I i II de
la llei 12/2016 no estableix que els projectes d’obres públiques a sòl urbà per la construcció
d’aparcaments soterrats o per la reordenació de l’espai lliure públic i del disseny de la secció dels vials
requereixi avaluació d’impacte ambiental, pel que no està dins aquesta situació.
A l’apartat 3.b indica que seran objecte de avaluació ambiental estratègica simplificada els plans que
estableixin un marc per l’autorització de projectes en el futur, però que no complexin els requisits
marcats a l’apartat 1 d’aquest article. En aquest cas el PEPPA estableix el marc per projectes no
sotmesos a avaluació d’impacte ambiental com projectes d’edificació en base a les ordenances
urbanístiques del PEPPA, projectes de la realització d’aparcaments soterrats el sòl urbà, reordenació
de l’espai lliure públic i vials de la Plaça Progrés i millora del viaris existents canviant el disseny de la
secció i l’augment d’arbres d’alineació. Per aquest motiu es justifica que el procediment a seguir sigui
l’avaluació estratègica simplificada.

A continuació es complementa la motivació d’avaluació estratègica simplificada utilitzant els criteris
establerts a l’annex V de la llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
10.7.1. Segons les característiques del Pla

a) Mesura en la que estableix un marc per projectes o altres activitats, bé en relació amb la seva
ubicació, naturalesa, dimensions i condicions de funcionament o bé en relació amb l’assignació de
recursos.
El PEPPA estableix el marc per projectes d’edificació en base a les ordenances urbanístiques del PEPPA i per

24

En base a l’article 45 de la llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears
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projectes d’obres aïllades a sòl urbà per la realització d’aparcaments soterrats el sòl urbà, reordenació de
l’espai lliure públic i vials de la Plaça Progrés i millora del viaris existents canviant el disseny de la secció i
l’augment d’arbres d’alineació. Aquests tipus de projectes no estan sotmesos a avaluació d’impacte
ambiental segons la llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes.

b) Mesura en la que influeix en altres plans o programes, inclosos els que estan jerarquitzats.
A l’apartat 6 es defineixen els efectes previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents. De
forma resumida es pot dir que el PEPAA s’emmarca com un pla d’ordenació detallada amb estricte respecte
a les determinacions establertes al pla general. Per l’àmbit de l’ARE de Santa Catalina passa el traçat del
torrent de Sant Magí, pel que s’haurà de demanar informe a l’administració hidràulica. A més el PEPPA s’ha
de coordinar amb el departament de mobilitat, així com estableix el Pla de mobilitat urbana sostenible de
Palma, pel que s’haurà de sol·licitar informe al departament de mobilitat de l’Ajuntament de Palma.

c)

Pertinència a un pla o programa d’integració de consideracions ambientals, amb objecte, en
particular, de promoure el desenvolupament sostenible.

L’objecte del PEPPA es donar compliment a les condicions establertes a l’ARE de Santa Catalina, entre les
que hi ha la protecció arquitectònica tradicional del barri, potenciar les energies alternatives i aprofitament
dels recursos naturals, evitar les zones acústicament contaminades, incrementar els recorreguts de
vianants, potenciar zones arbrades, evitar la contaminació lumínica i millorar la solució de la selecció i
recollida de residus.

d) Problemes ambientals significatius relacionats amb el pla o programa.
No s’han detectat problemes ambientals significatius resultat del PEPAA de Santa Catalina.

e) Pertinència del pla o programa per la implantació de la legislació comunitària o nacional en
matèria de medi ambient com, entre altres, els plans o programes relacionats amb la gestió de
residus o la protecció dels recursos hídrics.
El PEPPA de Santa Catalina és un instrument de planejament que s’ha de regir per la llei 12/2017, de 29 de
desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, la qual determina a l’article 3 que les polítiques públiques de
regulació, ordenació, ocupació, transformació i ús del sòl han de tenir com a finalitat comuna l’ús d’aquest
recurs d’acord a l’interès general i al principi de desenvolupament sostenible.
10.7.2 Segons les característiques dels efectes i l’àrea probablement afectada

a) La probabilitat, duració, freqüència i reversibilitat dels efectes.
A l’apartat 05 d’aquest estudi s’ha fet una caracterització dels impactes ambientals del PEPPA, del que es
pot concloure que no es produeixen impactes ambientals negatius significatius.
La vigència del Pla és indefinida, sense perjudici de la seva suspensió, modificació o revisió (així com
defineix l’article 2 de les normes urbanístiques del PEPAA).

b) El caràcter acumulatiu dels efectes.
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No aplica

c)

El caràcter transfronterer dels efectes.

És un pla de caràcter local i no s’han detectat efectes transfronterer.

d) El risc per la salut humana o el medi ambient (accidents,...)
El PEPPA de Santa Catalina suposa una modificació de l’ordenació urbana vigent amb el qual es vol
mantenir l’arquitectura tradicional del barri i l’ús residencial del barri, així com establir millorar per
fomentar la mobilitat sostenible.
Cal indicar que el torrent de Sant Magí ni el torrent de Sa Riera no té definides les zones potencialment
inundables, pel que es considera procedent disposar d’aquesta informació per poder incloure a les
ordenances urbanístiques les determinacions per disminuir la vulnerabilitat i autoprotecció de les
edificacions existents.

e) La magnitud i l’abast espacial dels efectes (àrea geogràfica i població afectada)
L’àmbit de l’ARE de Santa Catalina ocupa una superfície de 279.937 m2 en sòl urbà consolidat.
El barri de Santa Catalina té una població actual de 9.084 habitants.

f)

El valor i la vulnerabilitat de l’àrea probablement afectada a causa de:

- Les característiques naturals
especials.

L’àmbit d’estudi es troba a una zona urbana consolidada sense
característiques naturals especials.

- Els efectes en el patrimoni cultural. El PEPAA de Santa Catalina augmenta els edificis catalogats del barri,
augmenta la protecció d’edificis no catalogats, qualificant-los com a “r”
,estableix mesures de protecció del BIC dels Molins de carrer Indústria i
crea figures de protecció ambiental dels edificis (NPA) amb el que
permet una major harmonia entre els edificis protegits i el seu entorn.
- La superació de valors límit o
d’objectius de qualitat ambiental.

Com a valors de qualitat ambiental es pot fer referència a la qualitat
acústica i atmosfèrica. El PEPAA de Santa Catalina estableix unes
directrius per calmar el trànsit a determinats carrers, mitjançant la
secció de carrer amb plataforma única i limita l’ús d’establiment turístic
i recreatiu, per evitar la creació de zones acústicament contaminades.
Per altra banda estableix les directrius per augmentar l’arbrat al carrer.
Amb tot això es pretén millorar les condicions acústiques i
atmosfèriques de l’àmbit.

- L’explotació intensiva del sòl.

Es tracta d’un àmbit urbà consolidat on es manté l’ús compacte i divers
mitjançant el manteniment de l’ús residencial plurifamiliar i la
diversitat d’usos de serveis de proximitat per la població del barri.

- Els efectes en àrees o paisatges
amb rang de protecció reconegut
a àmbit nacional, comunitari o
internacional.

El PEPAA de Santa Catalina estableix unes mesures per mantenir i
recuperar el caràcter tradicional del barri i evitar els elements que
distorsionin aquest paisatge urbà tradicional.
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08.- RESUM DELS MOTIUS DE LA SELECCIÓ D’ALTERNATIVES CONTEMPLADES
La redacció del PEPPA de Santa Catalina ve condicionada per la normativa urbanística reguladora de l’ARE
de Santa Catalina, aprovada mitjançant modificació puntual del PGOU pel Ple de l’Ajuntament de
25.09.2014. En la delimitació de l’ARE es va fer una aproximació de les necessitats del barri tant des del
punt de vista de protecció arquitectònica i ambiental com la millora de les condicions dels carrers i espais
lliures públics.
A l’apartat 2.4.3 de la memòria del PEPPA estableix la justificació i proposta del model elegit en base a les
condicions definies a la creació de l’ARE.
A l’apartat 2.4.4 es defineixen les alternatives contemplades per la redacció del PEPPA, la qual s’ha centrat
en 3 aspectes: fondària edificable, remodelació plaça Progrés i reducció de l’aparcament en superfície.
Fondària edificable. Es varen estudiar dues alternatives:
1. Ordenació de fondària per parcel·la. Aquesta alternativa suposava fondàries desiguals sense
garantir que fossin fondàries tradicionals. Aquesta alternativa no permet la recuperació dels patis
d’illeta. Val indicar que la funció dels patis d’illeta es permetre la ventilació creuada i la llum
natural.
2. Ordenació de fondària per illeta. És l’alternativa que s’ha considerat més adequada per recuperar
el pati d’illeta i les seves avantatges ambientals.
Remodelació de la Plaça Progrés. Es va estudiar dues alternatives:
1. Soterrar la via sota la Plaça Progrés per recuperar tota la superfície per espai lliure públic. Aquesta
alternativa es va descartar perquè no permetia l’aparcament soterrat previst al Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible de Palma i es generava conflicte de connexions.
2. Redireccionament del trànsit en superfície. Es l’alternativa que s’ha definit al PEPPA.
Reducció d’aparcament en superfície. Les alternatives que s’han plantejat són 3 i s’han plasmat al plànol
d’ordenació O.09 Directrius generals d’intervenció per a la millora i sostenibilitat de l’espai urbà.
-

-

Estacionament a un costat dels carrers amb plataforma única, això suposa reduir l’aparcament
actual en superfície en 602 places. El barri actualment té deficiència d’aparcament, pel que
aquesta alternativa pot ser viable si es realitzen els aparcaments soterrats als espais lliures públics.
Incorporació d’arbrat entre l’aparcament, reduint l’aparcament.
Incorporar arbrat a les cruïlles, reduint l’aparcament en 133 places. Aquesta alternativa ha estat la
establerta pel PEPPA, donat que el barri té falta d’aparcament pel residents.

09.- MESURES PREVISTES DE PREVENCIÓ, REDUCCIÓ I CORRECCIÓ.
De l’anàlisi dels efectes ambientals previsibles resultants de l’ordenació urbana del barri de Santa Catalina
amb el PEPAA, es pot concloure que no es produeixen impactes ambientals negatius significatius sobre el
medi ambient. Encara així, resultat de l’estudi ambiental s’han inclòs a les normes urbanístiques les
següents mesures ambientals amb la finalitat de millorar la sostenibilitat ambiental d’aquest àmbit.
Aquestes mesures s’han agrupat en consum energètic, gestió de recursos hídrics, gestió de residus, gestió
del verd urbà i gestió de la mobilitat i com s’indica a continuació ja s’han integrat dins la part normativa del
PEPAA.
10.9.1. Consum energètic
Consum energètic dels edificis. Per fomentar l’eficiència energètica dels edificis s’ha inclòs a les normes
urbanístiques mesures encaminades a augmentar i garantir l’eficiència energètica dels edificis amb qualque
grau de protecció. D’aquesta manera a l’article 7 s’ha inclòs:
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-

Les sol·licituds de llicència urbanística per projectes d’obra a edificis amb Nivell de Protecció
Ambiental (NPA1) elevat, proteccions “r” i catàlegs, hauran d’incloure un apartat a la memòria on
el projectista justifiqui l’opció escollida pel compliment de CTE de consum i estalvi energètic en
referència a la compatibilitat del grau de protecció arquitectònica de l’edifici.

10.9.2 Gestió dels recursos hídrics.
Consum d’aigua als edificis. Per fomentar un consum racional i eficient de l’aigua en els edificis, s’ha inclòs a
l’article 36 de les normes urbanístiques:
- Les noves edificacions, sempre que sigui viable, inclouran un sistema de recollida d’aigua de pluja,
amb l’objectiu d’emmagatzemar-la per al seu ús posterior, ateses les determinacions del Pla
Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears.
Permeabilitat del sòl. Amb la finalitat de fomentar el sòl permeable als vials i permetre crear reservoris
d’aigua per l’arbrat s’ha incorporat a l’article 35.1 de les normes urbanístiques:
- Els nous vials hauran de millorar l'estètica actual d’acabats de Santa Catalina, prevent carrers amb
paviments permeables (empedrats, paviments asfàltics permeables, o similars) amb una superfície
mínima coincident com a mínim amb la zona d’estacionament en superfície mitjançant sistema de
sòl estructural, amb vorades de pedra, per a plataforma única de vianants i vehicles, segons detalls
del plànol d’ordenació O.09.
10.9.3 Gestió de residus
Foment de la separació en origen. Amb l’objectiu de facilitar la recollida de les fraccions no subjectes a
recollida ordinària de petit volum (roba, oli, piles, lluminàries,...) s’ha inclòs a les normes urbanístiques,
article 35.5:
- Els nous Equipaments públics de Santa Catalina i als espais lliures públics de Plaça Progrés, Plaça
Pau Casals i Espai Lliure dels Molins de carrer Indústria hauran de preveure una zona específica
compatible amb la recollida de residus “no voluminosos” (piles, bombetes, oli, etc...)
10.9.4 Gestió del verd urbà
Amb l’objectiu de fomentar les funcions ambientals de la vegetació a l’entorn urbà s’han inclòs a les
ordenances urbanístiques prescripcions per als espais lliures públics, el viari, els espais lliures privats i a les
cobertes.
Als espais lliures públics de l’àmbit del PEPPA de Santa Catalina es preveuen projectes de millora de les
infraestructures i es permet la possibilitat de realitzar aparcaments soterrats a tres d’ells. En aquest sentit
s’han inclòs a l’article 35.4 de les normes urbanístiques les següents condicions bàsiques als projectes de
millora de les infraestructures existents als espais lliures públics:
- L’arbrat incorporarà espècies de fulla perenne i caducifòlia adequades al clima mediterrani.
- Es preveuran zones amb terra natural, sempre que sigui viable, on es permetin realitzar horts
urbans i zones de compostatge de matèria orgànica associada
- Els projectes d’aparcaments soterrats hauran de tenir com a criteri la supressió de l’arbrat
estrictament necessari donant prioritat a la conservació o transplant dels individus existents, i així
s’haurà de justificar a expressament a projecte.
- S’hauran d’acomplir les determinacions del Pla Hidrològic respecte la gestió de la demanda
d’aigua, amb la reserva d’un 40% de sòl permeable, estudiant la seva compatibilitat amb els
aparcaments soterrats.
La vegetació al viari permet millorar les condicions ambientals dels carrers així com connectar el verd urbà i
fomentar la biodiversitat en l’entorn urbà. Per aquest motiu s’ha incorporat a l’article 35.1 que:
- L’arbrat d’alineació haurà de disposar d’una diversitat que permeti la presència d’espècies de fulla
perenne i fulla caduca.
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Els espais lliures privats poden contribuir a la formació d’una estructura verda que fa més permeable
l’àmbit urbà als elements naturals, per aquest motiu, s’han incorporat a les normes urbanístiques (art. 29 i
30) la següent mesura:
- Al pati d’illa només es podran construir soterranis i semisoterranis en un 50% de l’espai no
edificable, destinant la resta a la plantació d’arbrat i vegetació, amb la plantació d’un arbre cada
40 m2.
Coberta. La coberta és un espai on també es pot integrar dins la xarxa verda urbana. En aquest sentit la
presència de coberta plana, permet l’ús d’aquest espai pels usuaris de les edificacions. La normativa
urbanística manté la possibilitat de realitzar piscines a coberta però amb una limitació de la superfície de
làmina d’aigua. En aquest sentit s’ha volgut fomentar la presència de vegetació a les cobertes mitjançant la
següent condició a les cobertes on es vulgui tenir piscina (article 36):
- Les piscines a coberta no es podran situar dins la primera crugia de l’edificació, respectant una
distància a alineació de vial i façana posterior de 4 m, amb la obligació de projectar conjuntament
un espai enjardinat com a mínim de la mateixa superfície de la làmina d’aigua de la piscina.
10.9.5. Mesures ambientals complementàries
A part de les mesures ambientals ja incloses a les normes urbanístiques del PEPPA es considera adient
incloure les següents mesures:
Control del compliment del codi tècnic d’edificació (CTE) en aspectes ambientals. Val indicar que el codi
tècnic d’edificació contempla les exigències que han de complir els edificis en matèria d’estalvi energètic i
en matèria de reserva d’espai i condicions d’emmagatzematge de residus (residus domèstics ordinaris).
Encara així el CTE contempla que són responsables d’aplicació de les mesures d’estalvi energètic i de gestió
25
de residus els agents que participen en els procés d’edificació . Per això, es considera que s’han de
prendre mesures per controlar des de l’administració el compliment del CTE en matèria d’estalvi energètic i
gestió de residus domèstics ordinaris. Per aquest motiu, es considera adient incloure a les normes
urbanístiques del PEPAA la següent determinació:
-

Amb la presentació de la sol·licitud de llicències d’obra s’haurà de presentar justificació expressa
del compliment del Codi Tècnic d’Edificació en matèria de recollida i evacuació de residus i en
matèria d’estalvi d’energia.

Consum d’aigua a les edificacions. L’aigua és un recurs escàs a les illes i per aquest motiu es considera
adient establir mesures per fomentar la implantació de fontaneria de baix consum a les edificacions del
PEPPA. Per aquest motiu es recomana incloure a les normes urbanístiques:
- Les noves edificacions o les reformes o rehabilitacions que afecti a la fontaneria hauran
d’implantar fontaneria de baix consum.
Consum d’aigua als espais lliures. Amb l’objecte d’incloure les mesures de consum racional
l’aigua als espais lliures establertes al PHIB 2019, article 63) es recomana incloure a
urbanístiques del PEPAA:
El sistema de reg de parcs, jardins i zones verdes urbanes, tant públiques com
realitzarà prioritàriament mitjançant l’ús d’aigües pluvials i/o aigües regenerades,
sigui possible.

i eficient de
les normes
privades, es
sempre que

Mobilitat sostenible. L’article 20 de les normes del PEPAA estableix la reserva a les noves edificacions per a
bicicletes. Encara així estableix el concepte d’emmagatzematge de bicicletes. Es considera que s’ha de
referir a aparcament de bicicletes i no d’emmagatzematge, amb la finalitat de que, a part de que siguin
espais còmodament accessibles, siguin còmodament utilitzats de forma diària per l’aparcament i no
emmagatzematge de bicicletes. Per això es recomana substituir la frase: “per a l'emmagatzematge de
bicicletes, protegits i segurs” per “per a l'aparcament de bicicletes, protegits i segurs.

25

Art. 5.1.1. del reial decret 314/2006, de 17 d març, el que s’aprova el codi tècnic de l’edificació.
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10.- DESCRIPCIÓ DE MESURES PREVISTES PEL SEGUIMENT DEL PLA.
Aquest apartat està pensat per crear un sistema que permeti estudiar i supervisar les repercussions
ambientals del pla.
El present estudi conclou que no es preveuen impactes ambientals negatius significatius derivats del Pla
Especial de Protecció Arquitectònic i Ambiental de Santa Catalina. Encara així el PEPAA estableix el marc pel
desenvolupament d’aparcaments soterrats, reordenació de la plaça Progrés, millora en el disseny de la
secció del carrers i millora dels espais lliures. Segons la normativa d’avaluació ambiental aquests projectes
no requereixen avaluació d’impacte ambiental, pel que es pot entendre que no suposen impactes
significatius sobre el medi ambient. El control de l’execució d’aquests projectes correspon a l’administració
26
27
pública i s’han de redactar i aprovar d’acord a la normativa de règim local .
Per poder fer el seguiment ambiental del pla s’han incorporat les mesures ambientals a la part normativa
del PEPPA amb l’objectiu que siguin objecte de control durant la concessió de les llicències urbanístiques
municipals.

Palma, 2 d’abril de 2019
Francisca Ramis Crespí
Llicenciada en Geografia
Tècnica de medi ambient del Departament de Planejament urbanístic
Ajuntament de Palma

26

27

Article 193 del reglament de la LOUS
Article 201 del reglament de la LOUS.
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ANNEXOS
Annex 1: Acord de la CMAIB de la modificació puntual per delimitació del ARE 25-01 de Santa
Catalina

Annex 2: Informe del departament de mobilitat de 26.10.2018
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PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ
ARQUITECTÒNICA I AMBIENTAL
SANTA CATALINA
ÀREA DE RÈGIM ESPECIAL ARE 25-01

I DE PROTECCIÓ DEL CONJUNT
HISTÒRIC DELS MOLINS FARINERS DE
CARRER INDÚSTRIA

XI. PLÀNOLS

DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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XI PLÀNOLS
ÍNDEX DE PLÀNOLS

11.1. PLÀNOLS D’INFORMACIÓ
I. 01
I. 02
I. 03
I. 04
I. 05
I. 06
I. 07
I. 08
I. 09
I. 10
I. 11
I. 12
I. 13
I. 14
I. 15
I. 16
I. 17
I. 18
I. 19
I. 20
I. 21
I. 22
I. 23
I. 24
I. 25
I. 26
I. 27
I. 28
I. 29
I. 30
I. 31

SITUACIÓ
AMBIT
ACTIVITATS EN PLANTA BAIXA D’US ESTABLIMENT PÚBLIC D’US RECREATIU
FOTO AÉREA
ACTIVITATS EN PLANTA BAIXA CENS OCTUBRE 2016
ACTIVITATS EN PLANTA BAIXA, ESTUDIO MALLA
PARCEL·LARI, DIMENSIONS EN m2
CATÀLEGS
EMAYA
RED ELÈCTRICA – RED GAS
RED TELEFÒNICA – RED ONO
ALTURA DE L’EDIFICACIÓ
ALTURA DE L’EDIFICACIÓ - 3 Plantes
ANTIGUITAT DE L’EDIFICACIÓ
ANTIGUITAT DE L’EDIFICACIÓ – ANY 63
ANTIGUITAT DE L’EDIFICACIÓ – ANY 63 PROTECCIÓ
EQUIPAMENTS INFRAESTRUCTURES
EDIFICABILITAT PGOU
MARQUES VIALS, CARRILS BICIS I BUS
PARKINGS
PGOU
COBERTES TEULA ÀRAB
ANY 63 TIPOLOGIA
USOS DE L’EDIFICACIÓ
VIALS
ZONES VERDES
M2 SOSTRE CONSTRUÏT PGOU
M2 SOSTRE CONSTRUÏT PGOU ESTAT ACTUAL
NOMBRE D’HABITATGES PER ILLETA ESTAT ACTUAL
NOMBRE D’HABITATGES PER ILLETA PGOU
CANTONADES RODONES

S/E
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000
Escala: 1/3000

11.2 PLÀNOLS D’ORDENACIÓ
O. 01
O. 02
O. 03
O. 04
O. 05
O. 06
O. 07
O. 08

ORDENACIÓ, PLANTA GENERAL Escala: 1/1000
ZONA DE PROTECCIÓ AMBIENTAL, c/ Sant Magí fins c/ Fàbrica
ZONA DE PROTECCIÓ AMBIENTAL, c/ Fàbrica fins c/ Industria
SECCIONS CARRERS VISTA SUD
SECCIONS CARRERS VISTA NORD
SECCIONS CARRERS VISTA EST, c/Comte de Barcelona/Espartero
SECCIONS CARRERS VISTA OEST
DIRECTRIUS BÀSIQUES D’INTERVENCIÓ PEL PROJECTE DE
MILLORA DE PLAÇA PROGRÉS
O. 09 DIRECTRIUS GENERALS D’INTERVENCIÓ PER A MILLORA I
SOSTENIBILITAT DE L’ESPAI URBÀ
O. 10 DELIMITACIÓ ZONES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL DEL C.H.
MOLINS FARINERS CARRER INDÚSTRIA

- 436 -

Escala: 1/500
Escala: 1/500
Escala: 1/500
Escala: 1/500
Escala: 1/500
Escala: 1/500
Escala: 1/300
Escala: 1/50, 1/100
Escala: 1/500
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