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DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA DE L’ESPAI URBÀ A 
DIFERENTS CARRERS I ESPAIS LLIURES PÚBLICS DEL BARRI DES 
CAMP REDÓ

PROCEDIMENT  : OBERT

ADJUDICACIÓ : OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA
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1. OBJECTE DEL PLEC

És competència de la Regidoria d’Infraestructures i Accessibilitat 
la planificació, execució, conservació i, si escau, explotació 
d’infraestructures i equipaments públics en l’àmbit municipal.

En exercici d’aquesta competència els serveis tècnics de la Regidoria 
redacten molt diversa documentació tècnica que inclou valoracions, 
estudis de viabilitat, documents projectuals a nivell d’estudis previs, 
avantprojectes i projectes d’execució, documents urbanístics 
com plans especials, etc., tant a iniciativa del propi Departament 
d’Infraestructures com apetició d’altres regidories municipals: Cultura, 
Educació, Mobilitat i Urbanisme.

Els mitjans humans i dotació d’eines tecnològiques del Departament 
són limitats mentre que la càrrega de treball i la seva complexitat 
és extensa i creixent, per tant es fa necessària la contractació d’un 
suport extern per a la redacció de projectes com el qual ens ocupa. 
En el present document es delimita l’abast de la prestació a contractar, 
descrivint els treballs concrets a realitzar, amb detall del seu contingut 
mínim.

S’inclou també la descripció dels documents i informació que el 
Departament d’Infraestructures i Accessibilitat posa a la disposició 
del Contractista. Amb l’excepció d’aquesta documentació, serà 
a compte del Contractista la realització de qualsevol altre treball 
necessari per aconseguir l’objecte del contracte, a excepció dels 
assajos tècnics que s’acreditin com a necessaris.

El present document es considerarà integrat en la seva totalitat en el 
de Condicions Econòmiques i Administratives particulars del contracte, 
d’acord amb la normativa vigent.

AJUNTAMENT DE PALMA                                                                                                                         
ÀREA DELEGADA D’INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT 
Camí dels Reis, núm. 400, 07120 Palma, tel. 971 76 48 00                                                       

2. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del present contracte és la contractació per part de l’Àrea 
d’Infraestructures i Accessibilitat dels serveis d’assistència tècnica per 
a la redacció del Projecte de millora  de les infraestructures del barri 
de Camp Redó. 

El projecte forma part d’una sèrie d’iniciatives engegades per 
l’Ajuntament per tal de millorar la qualitat dels espais públics i 
l’accessibilitat de la ciutat de Palma en els diferents barris que la 
componen. 

Interessa un projecte que potenciï les connexions peatonals, 
l’accessibilitat i la mobilitat no motoritzada prenent les mesures urbanes 
necessàries per a la seva millora.
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3. CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

3.1. ÀMBIT DEL PROJECTE

L’àmbit del projecte és tot el barri del Camp Redó, delimitat com a 
zona estadística de Palma, és a dir, l’espai comprès entre els següents 
vials: Via de Cintura a nord-oest, sa riera i el carrer Jesús a oest, la 
propietat de l’hospital psiquiàtric a sud-oest, el carrer molí d’en Perot, 
la plaça París i  els carrers Emperadriu Eugènia i poeta Guillem Colom 
a sud, el carrer d’Alfons el Magnànim a est, el carrer Miquel Capllonch 
i Felip II a nord i a continuació el carrer general Riera a nord-est fins la 
via de cintura.torrent de na Bàrbara i carrer Baladre a sud-est, el camí 
Salard a nord-est i el carrer d’Aragó a nord-oest.

3.2. ANTECEDENTS. ESTAT ACTUAL

 3.2.1.Descripció i antecedents

A barris amb edificació completament consolidada com el Camp 
Redó, la intervenció a l’espai urbà és quasi l’últim reducte abordable 
per a un intent de transformació de la ciutat en el sentit de fer-la més 
habitable i humana. Aquestes qualitats depenen en gran mesura de 
les condicions de funcionalitat, seguretat, amabilitat i accessibilitat dels 
itineraris de vianants. Interessa, per tant, fer una aproximació als espais 
urbans del barri per tal de detectar disfuncionalitats que es puguin 
corregir amb intervencions de millora que incideixin especialment 
sobre aquestes condicions, com també per detectar espais de 
potencialitat on es pugui intervenir en aquests mateix sentit.

El barri de Camp Redó, tal com figura delimitat com a zona estadística 
de Palma, té una configuració en planta irregular que es caracteritza 
per la gran mixticitat de teixits, usos i extracció social. La subdivisió 
del barri en franges orientades aproximadament de nord a sud ve 
donada per la configuració del sistema radial de l’urbanisme de la 
ciutat i pel traçat mai ben rectilini (directament heretat del traçat de 
les carreteres originals) dels vials del carrer General Riera, el carrer 
Cotlliure, la carretera de Valldemossa i el carrer Alfons el Magnànim, 
que connecten de sud a nord el centre amb les respectives sortides 
de Palma. 
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A continuació es fa un somer anàlisi dels vials més significatius.
 
Dels eixos estructuradors verticals, l’eix de General Riera, per la seva 
configuració i trànsit, és el que tal vegada conforma una major 
barrera física i perceptiva per al vianant. Subdivideix fortament el barri 
estadístic, diferenciant una zona més residencial a l’est i una de grans 
equipaments a l’oest, com són el Palma Arena, el cementeri i diferents 
i importants centres administratius del Consell de Mallorca. Aquest eix 
actúa com artèria important dins la xarxa primària de Palma donant 
prioritat al tràfic rodat en la seva extensió. Presenta una secció de dos 
carrils en cada sentit amb una illa central ajardinada que actúa com a 
refugi per a vianants en els pasos de peatons i com a carril habilitat per 
al canvi de direcció. La secció és variable també en materialitat on, 
en algun punts, la franja d’aparcament vora la calçada presenta un 
paviment adoquinat en l’intent de crear una zona de transició amable 
entre la vorera de vianants i el flux d’automòbils. 

El carrer Cotlliure de sentit únic, secció generosa, calçada ampla, 
aparcament en bateria i amb presència d’arbrat lineal, es defineix 
com un eix vertical de circulació a nivell de barri. Connecta el mercat 
municipal del Camp Redó a nord amb la plaça París a sud passant per 
l’agrupació de blocs d’habitatges de Protecció Oficial corresponents 
a l’Àrea de Règim Especial ARE 46-01 determinada pel PGOU vigent, 
coneguda popularment com a “Corea”.  El carrer Cotlliure és la 
continuïtat natural de l’eix cívic del carrer Blanquerna i, com a tal, el 
vial presenta grans potencialitats de futur que hauran de ser resoltes 
amb una planificació integral de major calat que supera l’abast de 
les intervencions proposades al present plec de condicions tècniques.

La carretera de Valldemossa es caracteritza per l’especialització de 
l’espai. La secció ample del carrer, la separació física entre calçada i 
voreres i el carril bici fan que aquest eix de tres carrils, dos en un sentit 
i un en l’altre, subdivideixi el barri en una darrera franja. Tot i que la 
permeabilitat transversal es limita a les cruïlles, l’arbrat i les plantes 
baixes comercials, en alguns punts porxades, fan d’aquesta via un eix 
segur i agradable al vianant. 

L’actuació urbanística conjunta de l’àmbit que envolta del parc de ses 
Fonts, a l’altra banda de la carretera de Valldemossa, que comprèn 
les illes d’habitatges entre el carrer Miquel Capllonch, carrer Miquel 
Arcas i carrer Alfons el Magnànim prové del desenvolupament del Pla 
parcial des Camp Redó. Un dels seus trets característics és la limitació 
de la circulació rodada de part dels seus dos eixos verticals (de sud 
a nord) que limiten amb el parc central. Les voreres amples, l’arbrat 
lineal, els baixos porxats i el parc central fan d’aquest conjunt un àmbit 
d’ús molt concorregut pels veïns. 

L’eix transversal (de llevant a ponent) més important que travessa el 
barri i que es nodreix d’aquesta mixticitat i complexitat de teixits i uneix 
totes les franges és el que s’estén des del carrer Alfons el Magnànim 
fins la rotonda del cementeri Municipal. Aquest eix, que comprèn els 
carrers Miquel Arcas, Guillem Forteza i Uruguai, va canviant de nom en 
els diferents trams. 
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El tram del carrer Miquel Arcas, tot i ser de calçada ampla, de dos carrils 
per cada sentit i zona d’aparcament a banda i banda, es caracteritza 
per la seva configuració més amable i oberta, donada pel contacte 
amb el parc de les Fonts, la façana reculada de l’IES Madina Mayurca 
i les alineacions arbòries a ambdues voreres. Diverses actuacions 
urbanes com el carril bici, la parada de bus, el pas semafòric davant 
l’IES i l’estudi de la visibilitat de l’accés al carrer Josep Pons i Frau i 
la sortida des del carrer d’Eduardo Dato on s’han disposat pilones i 
aparcaments per a bicicletes i motos, palesen un intent de pacificació 
del trànsit motoritzat en benefici i seguretat del vianant i dels ciclistes i 
donen una imatge més cívica. 

Al carrer Guillem Forteza es disposa un pàrquing de biciPalma pròxim al 
carril bici de la carretera de Valldemossa, però no existeix carril bici en 
el propi carrer Guillem Forteza que doni continuïtat a l’existent al carrer 
Miquel Arcas. El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) preveu la 
seva implantació al llarg de tot l’eix transversal fins connectar amb el 
carril bici del parc de sa Riera. 
  
En general, i llevat del tram corresponent a les cases de Son Simonet, 
la imatge del carrer Guillem Forteza és poc atractiva o amable par al 
vianant.

El carrer Guillem Forteza s’estén des de la carretera de Valldemossa 
fins el carrer General Riera. La seva amplada és inferior a la del carrer 
Miquel Arcas, la qual cosa implica una menor amplada de les voreres 
i, per tant, una major dificultat d’incorporar alineacions arbòries. De fet 
només existeix arbrat en el seu tram entre la carretera de Valldemossa 
i el carrer Cotlliure, i encara no en ambdós costats. Una vegada 
passades les cases adossades racionalistes de Son Simonet, tot el carrer 
fins a General Riera esdevé un tub encaixonat per l’edificació, sovint 
d’alçades i volades abusives, amb voreres proporcionalment estretes 
i sense arbrat.  La distribució de la secció de la calçada alterna entre 
tres i quatre carrils, amb aparcament en cordó a un costat (entre 
carretera de Valldemossa i Germans García Peñaranda) o a ambdós 
costats (a la resta del carrer).  

En el tram del carrer Uruguai la secció s’eixampla amb dos carrils per 
sentit i amb l’aparició d’una illa central enjardinada i voreres arbrades i 
d’amplades generoses. La percepció d’amplada del carrer és encara 
més gran tenint en compte la poca densitat d’edificació existent i 
la seva reculada respecte a l’alineació oficial. Tot plegat permet un 
recorregut molt agradable per al vianant, amb l’únic inconvenient 
que les voreres presenten sovint un aixecament del paviment a causa 
de les arrels superficials dels arbres d’alineació, problema solucionable 
més amb intervencions de manteniment que amb redissenys de la 
secció.
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El Servei d’Estudis i Projectes d’Arquitectura, de l’Àrea d’Infraestructures 
i Accessibilitat de l’Ajuntament de Palma, en la línia de millorar 
l’accessibilitat, potenciar la mobilitat no motoritzada i oferir itineraris 
segurs en els entorns sensibles, defineix en el barri un àmbit prioritari 
d’actuació. Aquest està conformat per un traçat de vianants que 
recorre el subbarri més residencial, a l’est del carrer de General Riera, i 
que connecta diferents espais urbans considerats de gran potencialitat 
o de necessària millora. A la vegada enllaça fites urbanes com el 
centre cultural de s’Escorxador, el mercat municipal del Camp Redó, el 
conjunt d’habitatges de Corea, l’antic recinte militar de Son Simonet, 
actualment en desús, i nombrosos equipaments educacionals i espais 
verds. 

Dins aquest àmbit prioritari, s’han identificat diferents punts amb 
disfuncionalitats,  deficiències i/o potencialitats on interessa focalitzar 
les intervencions: 3.2.2. Carrer Joan Capó

La vorera corresponent a l’IES Josep Maria Llompart és d’una amplada 
molt estreta tenint en compte les aglomeracions que es produeixen a 
l’entrada del centre. El carrer és de sentit únic i de secció suficient per 
portar a terme l’ampliació de la vorera amb la incorporació d’una 
filera d’arbrat. 
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3.2.3. Espai lliure públic annex a s’Escorxador

Espai  obert nu , desproveït d’elements superficials i sense possibilitats 
d’inserir-ne, atès principalment a dos condicionants. La superfície 
correspon a un forjat estructural de l’aparcament situat a soterrani 
i la propietat d’aquest servei d’aparcament és privada. Aquesta 
conjuntura impedeix o dificulta en gran mesura la disposició d’arbrat 
com d’altres elements estructurals sustentadors d’umbracles. 

        3.2.4. Espai lliure públic Germans Garcia Peñaranda

L’espai lliure públic del carrer de Germans Garcia Peñaranda, 
cantonada amb el carrer ciutat de Quilmes, presenta un conjunt de 
jocs infantils que actualment no responen a les actuals exigències de 
disseny i seguretat del Servei de Parcs i Jardins de l’Ajuntament. Per 
altra part, el traçat dels vials interiors d’aquest espai lliure públic no 
facilita una relació franca amb l’espai lliure adjacent a s’Escorxador. 

3.2.5. Carrer Germans Garcia Peñaranda. Cruïlla amb el carrer 
Llluís Alemany i Pujol

El carrer de Germans Garcia, de sentit únic, doble carril i aparcament 
en fila i en bateria es situa entre dos equipaments educatius. Disposa 
d’unes voreres d’amplada qualificable de precària atesa la seva 
condició d’itinerari escolar concorregut. Tenint en compte aquesta 
circumstància, es considera que seria molt convenient la millora de la 
seguretat dels vianants mitjançant l’eixamplament de voreres i, a més, 
el redisseny del pas de vianants a la cantonada del carrer Guillem 
Forteza. La secció del carrer permetria fàcilment l’ampliació de la 
vorera i la incorporació d’una filera d’arbrat.

Una anàlisi especial mereix la cruïlla del carrer Germans García 
Peñaranda amb el carrer Lluís Alemany i Pujol. Aquest és un espai tant 
conflictiu per al vianant com confús per al conductor. La continuïtat 
del recorregut de vianants entre l’espai lliure públic del carrer Germans 
García Peñaranda amb els edificis educatius de Felip Bauçà i el CEIP de 
Pràctiques es veu compromesa. La dislocació del carrer Lluís Alemany i 
Pujol que es produeix a la cruïlla s’aprofita únicament per transformar 
l’espai urbà en un dipòsit de cotxes aparcats. Aquests condicionants 
afecten especialment els usuaris més vulnerables com són els ciclistes 
i els vianants. 

Tenint en compte la inclusió de la cruïlla dins itineraris de vianants 
relacionats amb els nombrosos d’equipaments escolars de l’entorn, 
la dimensió de l’espai i la mínima exigència de circulació rodada 
(ambdós vials són trànsit lent i de sentit únic), es considera que la cruïlla 
posseeix una una gran potencialitat per poder esdevenir una plaça 
urbana. 
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      3.2.6. Zona ARE 46-01 (Corea)

El conjunt d’habitatges de Corea que s’estén entre els carrers Felip II a 
nord, Alfons el Savi a sud, General Riera a oest i carrer de Cotlliure a est 
presenta un estat d’elevada precarietat pel que fa a carrers, voreres i 
espais lliures. Aquest conjunt demanda d’una urgent actuació per tal 
de dignificar aquests buits urbans i aprofitar així aquests espais com a 
racons d’oportunitat per al barri amb propostes urbanes de qualitat 
que a la vegada afavoreixin la connexió d’aquest conjunt d’illes a la 
trama urbana. 

      3.2.7 Normativa Urbanística
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Les intervencions previstes se situaran totes en espai de domini públic 
municipal, qualificat pel Pla general de vial públic IF0b o d’espai lliure 
públic EL1b i EL1c.

3.3. OBJECTIUS I NECESSITATS A SATISFER

Es pretén millorar la qualitat de diferents espais urbans públics del barri 
de Camp Redó perseguint la millora de l’accessibilitat i la regeneració, 
cohesió i interconnexió de la xarxa urbana d’itineraris de vianants.
  
El teixit del barri de es Camp Redó necessita d’operacions puntuals i 
estratègiques a estudiar i executar amb l’objectiu de posar en valor les 
infraestructures i connexions dels equipaments públics, operacions que 
es puguin desenvolupar independentment però mantenint un patró 
comú, per tal de conformar amb el temps una xarxa estructurada 
d’espais interconnectats. Es plantegen els següents

Objectius generals:

- Reurbanització dels espais urbans públics més degradats (ARE 
46-01).  

- Millora de l’accessibilitat de voreres i calçades a les àrees 
d’intervenció.

- Millora de la seguretat dels itineraris de vianants en els entorns 
escolars sensibles.

- Incentivar l’arribada a peu o en bicicleta als centres educatius 
amb actuacions urbanes.

- Utilització del disseny gràfic als espais urbans com a recurs 
estructurador i qualificador, capaç de donar un valor plàstic 
afegit. 

Per complir aquests objectius el projecte haurà de contenir propostes 
d’actuacions concretes consistents a:

1. Carrer Joan Capó
Remodelació del vial amb els següents criteris:
- Eixamplament de la vorera de la façana de l’IES Josep Maria 
Llompart.
- Incorporació d’una filera d’arbrat. 
2. Espai lliure públic annex a s’Escorxador. 
Millora de l’espai mitjançant intervencions superficials gràfiques 
3. Espai lliure públic del carrer Germans Garcia Peñaranda i 

connexió amb l’espai lliure públic annex a s’Escorxador. 
Remodelació parcial de l’espai lliure públic que inclou:
- Redisseny de l’espai de jocs infantils amb substitució amb nous 
jocs d’acord amb les actuals exigències de disseny i seguretat 
del Servei de Parcs i Jardins de l’Ajuntament.
- Redisseny parcial del traçat de vials interiors per millorar la 
seva relació amb l’espai lliure adjacent a s’Escorxador tenint en 
compte els itineraris de vianants dominants.  
4. Carrer Germans Garcia Peñaranda i cruïlla amb el carrer de 

Lluís Alemany i Pujol
Remodelació del vial amb els següents criteris:
- Eixamplament de voreres i incorporació, si escau, d’una filera 
d’arbrat.
- Redisseny dels passos de vianants, especialment el situat a la 
cantonada amb el carrer Guillem Forteza, per tal de millorar-ne 
la seguretat i la continuïtat dels itineraris de vianants.
- Redisseny de la cruïlla amb el carrer de Lluís Alemany i Pujol 
amb la idea de transformar-la en una plaça urbana. 
5. Zona ARE 46-01 (Corea)
Reurbanització integral dels vials i espais lliures que siguin de 
domini públic tenit en compte les següents condicions:
- Tractament dels creuaments i conformació d’orelles al 
creixement per millorar l’accessibilitat. 
- Incorporació de recursos de disseny gràfic per tal de donar 
un valor afegit i qualificar els espais, a la vista de les estratègies 
enumerades als annexos 3 i 4.

Cada una d’aquestes actuacions, i encara cada una de les possibles 
divisions d’aquestes actuacions que al llarg de la redacció del projecte 
es proposin per part del Director del projecte, bé que formant part d’un 
sol projecte formalment unitari i arquitectònicament coherent, hauran 
de presentar-se amb la suficient autonomia projectual per poder ser 
licitades i executades amb completa independència.
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3.4. CONDICIONS DE PROJECTE

El projecte ha de posar especial esment a la resolució de l’accessibilitat 
universal dels espais intervenguts.
 
Igualment, en la mesura del que sigui possible, en els àmbits d’actuació 
es procurarà la incorporació de sistemes urbans de drenatge 
sostenible. A tal efecte s’afavorirà la permeabilització de les superfícies 
urbanitzades. 

La plantació d’arbrat annex a la via pública es farà mitjançant 
solucions de sòl estructural davall superfícies drenants i, en el cas que 
es proposi la plantació d’arbrat en alineació, aquesta es farà, a més, 
mitjançant franges de plantació. En qualsevol cas, en tractar-se en 
general de carrers de seccions molt reduïdes i voreres estretes, s’haurà 
de justificar adequadament la compatibilitat de l’arbrat amb els 
serveis existents, l’accessibilitat i la seguretat, posant especial atenció 
a la visibilitat a les cruïlles.

El projecte contendrà totes les determinacions necessàries per a 
l’execució de la urbanització integral dels espais afectats per cada 
una de les actuacions.

4. DOCUMENTACIÓ A DISPOSICIÓ DEL CONTRACTISTA 

- Cartografia de les zones en les quals tenen lloc els treballs i la 
seva zona d’influència, en suport digital. 

- Serveis existents que poden veure’s afectats per la realització 
de les obres. 

- Seccions i/o detalls tipus indicatives a aplicar en les actuacions, 
si escau.

- En el cas d’existir, projectes i/o propostes municipals no 
executades a tenir en compte referits a l’àmbit d’actuació. 

- Base preus dels diferents serveis del departament de vialitat, 
enllumenat públic i Parcs i Jardins. 

- Manual d’estil (MEEUAP) de l’Ajuntament de Palma en format 
digital. 

- Estudi d’accessibilitat de la xarxa viària del barri. 
- Una altra documentació, normativa o tècnica, a petició 

de Contractista i que l’Ajuntament estigui en condicions de 
subministrar. 

5. TERMINI D’EXECUCIÓ 

Per a la prestació dels serveis objecte del Contracte, s’estableix el 
termini màxim de presentació del projecte d’execució de 5 mesos. 

6. PRESSUPOST DEL CONTRACTE

El Pressupost màxim per a la realització dels treballs als quals aquest Plec 
es refereix, ascendeix a la quantitat de 18. 000 (devuit mil) euros, IVA 
no inclòs, xifra que inclou tots els mitjans i recursos, humans i materials, 
necessaris per donar compliment a l’objecte del contracte, amb 
esment exprés a salaris, assegurances, equips d’ofimàtica, programes 
informàtics d’ús ordinari i específics per a cada matèria objecte del 
contracte, edició física i electrònica dels documents elaborats, còpies, 
vehicles, dietes, desplaçaments, etc., despeses de visat quan així ho 
exigeixi la legislació en la matèria o sigui requerit per la Direcció del 
contracte així com tots els impostos que siguin aplicable excepció 
de l’Impost sobre el valor afegit, I.V.A., que s’afegirà a l’import de les 
prestacions valorades als preus resultants en l’adjudicació.

7. DIRECCIÓ DELS TREBALLS

El Cap del Departament d’Infraestructures o TAE en qui delegui, 
assumirà la direcció dels treballs objecte d’aquest contracte exercint 
una funció coordinadora com a Director del Projecte i establirà els 
criteris i línies generals de l’actuació del Contractista. En conseqüència, 
no serà responsable directa o solidàriament del que, amb plena 
responsabilitat tècnica i legal, dissenyi, projecti, calculi i mesuri el 
responsable de l’assistència tècnica.

Seran les seves funcions, entre unes altres, les següents:
- Supervisar el projecte als efectes previstos en el TRLCSP
- Acceptar els projectes, signant els seus documents amb els 

facultatius del Contractista com a Director del Projecte.
- Interpretar el Document de Prescripcions Tècniques i altres 

condicions establertes en el contracte o en altres disposicions 
legals.

- Establir i concretar els criteris al Contractista i supervisar el 
desenvolupament dels treballs.

- Revisar i, en el seu cas, acceptar i conformar les certificacions 
emeses pel Contractista per a l’abonament dels treballs, 
d’acord amb l’establert en aquest Document.
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- Facilitar al Contractista, en els terminis assenyalats en el Pla de 
Treball, la informació al fet que es refereix el punt 4 del present 
Document.

- Procedir a la recepció única i definitiva per a la totalitat dels 
treballs i efectuar la liquidació del Contracte.

8. INFORME SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DELS 
TREBALLS

- El Contractista informarà per escrit, quinzenalment i cada 
vegada que li sigui sol·licitat, de la marxa general dels treballs 
encomanats.

- Independentment, en el Pla de Treball, a concretar després 
de l’adjudicació, es redactarà el calendari de reunions, a les 
quals assistirà el Contractista amb el personal del seu equip 
que s’estimi oportú, per a l’anàlisi del desenvolupament dels 
treballs.

- De les citades reunions, s’estendrà acta, amb el conforme del 
Responsable del Contracte, o del seu delegat i dels Tècnics 
Autors.

- El Cap del Departament d’Infraestructures podrà convocar 
periòdicament reunions de treball amb el Responsable del 
Contracte i el Contractista per comprovar la qualitat dels 
treballs i el compliment del Programa i del Plec de Prescripcions 
Tècniques.

9. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR

S’hauran de lliurar quatre (4) exemplars dins les seves corresponents 
carpetes arxivadores degudament enquadernades i signades pels 
tècnics redactors, amb el contingut i les condicions de presentació 
definides en l’Annex 1 (Especificacions i documentació mínima del 
projecte). A més es lliurarà una (1) còpia digital en CD/DVD.

9.1. FORMAT DE LA DOCUMENTACIÓ

El format de lliurament serà A4, a excepció d’aquells documents que 
necessitin d’un format major, tals com a plànols, però hauran de ser 
doblegats en A4 per poder ser arxivats en carpetes de la mateixa 
grandària.

En els plànols i documents que requereixin ser doblegats per aconseguir 
el format UNE-A4, una vegada doblegats les caràtules romandran en 
portada i es procurarà disposar les dates i signatures a l’angle inferior 
dret.

9.2. FORMAT DELS ARXIUS

Els arxius de la còpia digital en CD/DVD seran els següents:

- Memòria del projecte:  Microsoft Word
- Amidaments i Pressuposts: BC3 (Presto, Arquímedes)
- Plànols:    DWG (Autocad 2004), DGN 

(MicroStation)
- Plec de prescripcions tèc. particulars:   Microsoft Word
- Còpia completa:                PDF (Acrobat Reader)

L’organització del suport digital CD/DVD haurà de ser clara, és a dir, 
s’organitzaran a les carpetes i subcarpetes necessàries per a una major 
facilitat de cerca dels arxius. S’haurà de prestar especial atenció a les 
referències que mantinguin la seva vinculació als arxius corresponents. 
Així mateix totes les carpetes, subcarpetes i arxius han de anomenar-se 
mitjançant títols que defineixin el seu contingut.

10. RECEPCIÓ DELS TREBALLS

Si l’encàrrec es tracta de diferents unitats integrals funcionalment 
independents, la recepció dels treballs referits a cada unitat podrà ser 
parcialment per a cadascun d’ells, fins que s’hagin completat el total 
dels quals es preveuen en aquest contracte.
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11. ABONAMENT

L’abonament dels treballs es realitzarà una vegada obtingut l’informe 
de supervisió favorable del projecte.

12. DEFECTES DEL PROJECTE

En el cas que es presentassin objeccions per a l’aprovació dels treballs 
i aquestes es derivassin de defectes, insuficiències tècniques, errors 
materials, omissions i incompliments de preceptes legals o reglamentaris 
o de qualsevol aspecte del treball que li hagi incumbit, serà obligació 
del Contractista esmenar les deficiències en els termes que s’assenyalin 
i en els terminis que concedeixi el Director del Projecte, sense que, 
per això, tingui dret a cap compensació econòmica, d’acord amb 
el que s’estableix a l’art. 310 del text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Public (BOE 16 de novembre de 2011). En cas d’incompliment 
dels terminis, serà aplicable al Contractista el règim d’indemnitzacions 
previst a l’esmentat article.

13. REQUISITS MÍNIMS DEL CONTRACTISTA

El contractista presentarà un equip de tècnics redactors que haurà 
d’estar format, com a mínim, per: 

El contractista presentarà un equip de tècnics redactors que haurà 
d’estar format, com a mínim, per: 

- Un arquitecte.  

- Un enginyer de camins, canals i ports o enginyer tècnic d’obres 
públiques o graduat en enginyeria civil. 

- Dissenyador gràfic (graduat en disseny gràfic o llicenciat en Belles 
Arts amb especialització en Disseny gràfic o arts de la imatge) amb 
experiència acreditada en espais públics urbans.

Una de les figures haurà d’acreditar almenys 3 projectes executats 
d’urbanització integral d’espais públics d’una superfície mínima de 
1000m2, en qualitat de redactor de projecte i director d’obres. 

14. RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA
 
El Contractista tindrà la plena responsabilitat tècnica i legal del disseny, 
càlcul i amidaments del projecte.
El Contractista haurà de designar la persona que exercirà les funcions 
de representant davant l’Administració amb plens poders.
En el cas que el Contractista estigui format per un equip, aquesta 
responsabilitat serà assumida pel representant de l’equip que serà un 
tècnic legalment competent per a la redacció i signatura del projecte.

15. CRITERIS DE VALORACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ

Es proposa el preu com a criteri únic d’adjudicació d’aquest contracte 
menor de servei d’assistència tècnica.

Palma, 02/10/2017
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ANNEX1
ESPECIFICACIONS I DOCUMENTACIÓ MÍNIMA

CONDICIONS GENERALS

Els projectes constaran, de quatre (4) documents:

1. Memòria del projecte
2. Plànols
3. Plec de condicions tècniques particulars 
4. Amidaments i Pressupost desglossat en pressuposts parcials 

per a cadascuna de les fases. 

El contingut, format i presentació hauran d’ajustar-se, en línies generals 
segons els apartats següents:

1. MEMÒRIA DEL PROJECTE

La Memòria serà l’exposició dels antecedents, objecte, justificació i 
descripció de la solució adoptada, estarà, com a mínim, constituïda 
pels següents apartats:

1. Memòria descriptiva
1.1. Objecte del projecte
1.2. Situació i àmbit d’actuació
1.3. Promotor
1.4. Encàrrec del projecte
1.5. Autors del projecte
1.6. Titularitat dels terrenys
1.7. Antecedents. Estat actual
1.8. Naturalesa de l’obres, justificació i descripció de la 

solució adoptada
1.9. Aspectes mediambientals
1.10. Seguretat i Salut
1.11. Quadre de superfícies
1.12. Pressupost i base de preus utilitzada
1.13. Classificació del contractista
1.14. Termini d’execució
1.15. Justificació del compliment de l’art. 125 del 

R.G.L.C.A.P.
1.16. Relació de documents dels que consta el projecte
1.17. Termini de garantia
1.18. Revisió de preus
1.19. ..........

2. Normativa urbanística
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3. Memòria constructiva
3.1. Treballs previs
3.2. Demolicions
3.3. Moviments de terres
3.4. Formigons y fonamentacions
3.5. Estructura
3.6. Instal·lacions

3.6.1. Enllumenat
3.6.2. Drenatge
3.6.3. Reg
3.6.4. ...........

3.7. Mobiliari urbà
3.8. Jardineria
3.9. ………

Aquesta relació d’apartats no pretén ser obligatòria ni exhaustiva, sinó 
únicament indicativa i en cada cas haurà d’ajustar-se al tipus d’obra 
que comprèn cadascun dels projectes.

La Memòria haurà de ser signada pel Tècnic Autor del Projecte, que 
ha de ser competent i tenir atribucions per a això

4. Annexos a la memòria
4.1. Antecedents administratius
4.2. Documentació fotogràfica del estat actual
4.3. Bases del replanteig
4.4. Pla de control de qualitat
4.5. Estudi de Seguretat y Salut
4.6. Pla d’obra valorat
4.7. Estudi de gestió de residus
4.8. Compliment de la normativa (especialment CTE, EHE)
4.9. Compliment del decret 110/2010 per a la 

millora d’accessibilitat i la supressió de barreres 
arquitectòniques, y l’Ordre VIV/561/2010.

4.10. Informes i/o assajos previs
4.11. Geologia i geotècnia
4.12. Càlculs justificatius
4.13. Estudi luminotècnic
4.14. Desviaments del tràfic en el seu cas
4.15. Serveis afectats
4.16. Justificació de preus
4.17. Programació i valoració de les labors de manteniment 

del bé en servei
4.18. Informe d’adequació de preus al mercat
4.19. Altres a determinar en funció de les especificitats del 

projecte
4.20. ………

Aquesta relació d’annexos a la memòria representa un mínim dels 
quals han de figurar en cada projecte; però, d’altra banda, no pretén 
ser completa i el projectista podrà augmentar el nombre d’annexos 
o desglossar els ja relacionats en els quals consideri necessari o 
convenients per exposar tots els treballs que hagi estat necessari 
realitzar donada la naturalesa de les obres projectades i complir amb 
la normativa vigent en matèria de redacció de projectes.

L’annex 4.5 Estudi de Seguretat i Salut haurà de ser signat pel Tècnic 
Autor del Projecte, que haurà de ser competent per a això. Els preus 
elementals i de les unitats d’obra que figurin en aquest estudi i la 
denominació del qual coincideixi amb els de el projecte d’execució 
de l’obra principal hauran de ser els mateixos que els que figuren en 
aquest projecte.

L’annex 4.12 de Càlculs justificatius es redactarà de forma clara 
i precisa amb la finalitat de facilitar la seva ulterior revisió. Quan 
s’efectuïn càlculs amb ajuda d’ordinadors de recomana separar en 
annexos especials cadascuna de les etapes de càlcul resolta amb 
ordinador, havent de dits annexos constituir, per si mateixos, unitats 
completes i ordenades. Cada annex haurà de contenir en les seves 
fulles inicials:

- Nom del programa, tipus de ordenador
- Mètode de càlcul utilitzat al programa i especialment les 

bases del mateix i les seves possibles simplificacions.
- Descripció detallada de l’estructura ideal calculada 

acompanyada de croquis aclaridor, amb indicació de les 
simplificacions realitzades en els mateixos per a la seva 
utilització pel programa.

- Característiques geomètriques i mecàniques de l’estructura.
- Justificació i obtenció de les dades d’entrada a l’ordinador. 

Les accions considerades, les possibles combinacions i els 
coeficients de seguretat adoptats.

Resultats de càlculs, especificant unitats i signes. Anàlisi i interpretació 
d’aquests resultat.
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ANNEX 2
ANÀLISI DEL BARRI DES CAMP REDÓ
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ANÀLISI

El barri de Camp Redó es caracteritza per la diferenciació de 
teixits entre equipaments i habitatges, tots ells disposats en 
franges verticals  paral·leles als vials més importants.

Així trobem que hi ha nombrosos equipaments educacionals 
bastant propers. 

Entre General Riera i el carrer Cotlliure destaca, pel seu caràcter 
diferenciat, el conjunt d’edificis de “Corea” en un estat prou 
degradat i desconnectat de la resta de barri. 

El carrer de Cotlliure s’enten com l’eix vertical d’interior de 
barri  a diferència dels eixos de general riera, carretera de 
Valldemossa i Alfons el Magnànim. 
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70 7171

MILLORES

Es proposa:

- Dignificar els buits urbans de la zona de Corea amb propostes 
urbanes de qualitat.

- Afavorir la connexió d’aquest conjunt d’illes a la trama urbana, 
millorant accessos, voreres. i enllumenat. 

- Comunicació peatonal del barri.

- Deifinició de camins escolars per incentivant l’arribada a peu o 
en bicicleta als centres educatius. Itineraris segurs i accessibles 
pels escolars.

- Eixamplar la vorera del carrer Joan Capó. Carrer de sentit únic i 
secció suficient per portar a terme l’ampliació de la vorera de la 
façana de lES Josep Maria Llompart.

- Reestructurar l’espai entre carrer de Lluís Alemany i Pujos i el 
carrer Germans Garcí Peñaranda. 
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MILLORES

Es proposa:

- Dignificar els buits urbans de la zona de Corea amb propostes 
urbanes de qualitat.

- Afavorir la connexió d’aquest conjunt d’illes a la trama urbana, 
millorant accessos, voreres. i enllumenat. 

- Comunicació peatonal del barri.

- Deifinició de camins escolars per incentivant l’arribada a peu o 
en bicicleta als centres educatius. Itineraris segurs i accessibles 
pels escolars.

- Eixamplar la vorera del carrer Joan Capó. Carrer de sentit únic i 
secció suficient per portar a terme l’ampliació de la vorera de la 
façana de lES Josep Maria Llompart.

- Reestructurar l’espai entre carrer de Lluís Alemany i Pujos i el 
carrer Germans Garcí Peñaranda. 

MILLORES

En una primera aproximació es proposa:

- Dignificar els buits urbans de la zona de Corea amb propostes 
urbanes de qualitat.

- Afavorir la connexió d’aquest conjunt d’illes a la trama urbana, 
millorant accessos i voreres.

- Comunicació peatonal del barri.

- Definició de camins escolars per incentivar l’arribada a peu o 
en bicicleta als centres educatius. Itineraris segurs i accessibles 
pels escolars.

- Eixamplar la vorera del carrer Joan Capó. Carrer de sentit únic 
i secció suficient per portar a terme l’ampliació de la vorera de 
la façana de lES Josep Maria Llompart.

- Reestructurar l’espai de cruïlla entre carrer de Lluís Alemany i 
Pujos i el carrer Germans Garcia Peñaranda. 
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Es proposen algunes condicions i estratègies generals per orientar el 
disseny de les propostes dels diferents espais públics: 

ANNEX 3 
ESTRATÈGIES GENERALS DEL PROJECTE

- Garantir l’accessibilitat a totes les persones i la convivència d’usos 

i usuaris

- Aprofitar les possibilitats educatives de l’espai públic

- Aplicar una matriu generadora

- Recrear un tema

- Integrar allò que ja existeix

- Reinterpretar allò que ja existeix

- Regenerar ecosistemes i gestionar plantacions

- Gestionar l’estacionalitat

- Gestionar pluvials

- Gestionar manteniment

- Gestionar moviments de terres

- Reutilitzar

- Reciclar

- Facilitar la reversió

- Optimitzar el material

- Adequar resistències

- Crear composicions

- Sistematitzar

- Controlar l’origen 

- Customitzar

- Camuflar

- Crear referències

- Crear paisatges

- Evitar la contaminació lumínica

BIBLIOGRAFIA
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- Garantir l’accessibilitat a totes les persones i la convivència d’usos 

i usuaris
Es necessari, doncs, per evitar generar situacions de conflicte, conciliar 
els diferents ritmes, dotant als usos més relaxats i contemplatius o de 
circulació lenta d’espais específics i diferenciats de les zones de més 
intensitat o circulació ràpida. A més, és imprescindible que els espais a 
la intemperie siguin confortables i segurs i que el seu ús pugui extendre’s 
a qualsevol època de l’any.

- Aprofitar les possibilitats educatives de l’espai públic
L’espai públic és un dels escenaris educatius més atractius, permet 
una relació immediata amb la naturalesa i les pràctiques sostenibles 
són cada vegada més habituals. La disposició de panells informatius i 
explicatius que complementen els projectes fomenten la responsabilitat 
i bones pràctiques per part de la ciutadania.  

- Aplicar una matriu generadora
Aplicar un sistema compositiu a base d’elements repetitius pot ajudar 
a resoldre intervencions a gran escala. Amb aquesta economia de 
recursos es simplifiquen les actuacions en contextos complexes i 
permeten la unificació dels espais. La aplicació de matrius generadores 
comporta la seriació de sistemes i components constructius amb el 
conseqüent abaratiment de costos. 

- Recrear un tema
Recrear un tema ajuda a dotar d’identitat els espais públics que sovint 
lidien amb entorns indefinits. Reproduir un ambient relacionat amb 
el lloc, el seu passat  i el seu context o importar atmosferes permet 
intervenir al lloc de forma unitària, i derivar aquest recurs a la decisió 
de materials, mobiliari i organització de l’espai. 

- Integrar allò que ja existeix
La incorporació de preexistències al projecte permet mantenir viva 
la memòria del lloc. A més, la integració d’infraestructures, edificis 
o mobiliari resol el traçat o la disposició dels espais i legitima moltes 
decisions. Reutilitzar objectes trobats implica un abaratiment de costos 
i una reducció de la producció de residus. 

- Reinterpretar allò que ja existeix
Reinterpretar lo existent aproximant-se al context redibuixant l’espai 
i adaptant-t’ho a nous usos. Es tracta d’un reciclatge d’atmosferes, 

programes i objectes que més enllà dels seus beneficis mediambientals 
manté viva la memòria i consolida la formalització dels projectes. 

- Regenerar ecosistemes i gestionar plantacions
La conscienciació mediambiental està retornant a la ciutat espais 
naturals reacondicionats segons criteris sostenibles. El paisatgisme 
tradicional deixa pas a noves estratègies de reintroducció de la 
naturalesa a la ciutat. El retorn de la naturalesa a la ciutat, el desig de 
convertir les ciutats en entorns fèrtils, els estrictes criteris de reducció 
de costos i altres aspectes com la seguretat ciutadana han desplaçat 
la jardineria habitual. La tradicional missió ornamental i compositiva 
de les plantacions en parcs i jardins urbans s’ha vist suplantada per 
una naturalesa salvatge de plantes autòctones i endèmiques que 
no necessiten d’un manteniment rigurós. Aquestes plantacions 
enriqueixen i dónen caràcter als espais verds actuals mitjançant el 
curós anàlisis de la seva estacionalitat, colors, textures, densitats i olors.
La implantació d’arbrat i vegetació en els vials tan rodats com 
peatonals és una de les actuacions prioritaries. Estudiar el ritme i 
distància entre els arbres o els espais reservats per a les plantacions 
condemnant o eliminant el mínim de places d’aparcaments possibles 
és un dels objectius principals del present projecte. 

- Gestionar l’estacionalitat
Adaptar-se a la naturalesa en comptes d’imposar-se. Aprofitar la 
estacionalitat i les variacions cícliques del clima. El resultat són espais 
en mutació que els usuaris perceben de manera diferents en funció de 
l’època de l’any. 

- Gestionar pluvials
El treball sobre el territori requereix treballar el control de l’escorrentia. 
Una bona gestió de l’aigua beneficia no sols al propi projecte sinò 
que pot contribuir a millorar l’entorn urbà existent. La canalització de 
pluvials pot determinar el disseny en la disposició de mecanismes per 
a la recollida i reutilització de les aigües. S’ha de tendir a augmentar la 
permeabilitat de les superfícies urbanes, de manera que es redueixi el 
cabal d’escorrentia circulant per la seva superfície. Una bona gestió 
de l’aigua de pluja ha de comportar la incorporació de sistemes urbans 
de drenatge sostenible que, a la vegada que redueixi l’escorrentia 
superficial, disminueixi la quantitat de contaminants que arrossega 
l’aigua d’escorrentia.
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- Gestionar manteniment
L’èxit d’un espai públic depèn en gran mesura del veredicte del 
temps. Per tal de que els espais siguin viables s’han d’anticipar en la 
redacció del projecte les necessitats de manteniment a llarg plaç. 
Aquesta previsió permet reduir tant el cost econòmic com ambiental 
del manteniment futur. 

- Gestionar moviments de terres
El transport de terres i residus és un dels processos més cars i menys 
sostenibles de la posada en obra. L’estudi de la mínima alteració 
de la orografia existent i la reutilització dels materials com elements 
constructius, per evitar el seu transport, ofereixen grans possibilitats de 
projecte com redefinir la topografia d’un espai d’una manera més 
econòmica.

- Reutilitzar
La reutilització d’alguns elements existents a l’entorn pot formar part 
del programa. Ja siguin peces de gran o petita escala, la integració 
d’aquests elements obliga a un replantejament del seu ús, a un 
qüestionament del seu paper en el nou espai. 
Un element comú en aquests espais són les estacions transformadores, 
estructures urbanes que han envaït l’espai públic generant racons i 
espais inòspits. Treballar aquest element i estudiar la seva incorporació 
i simbiosis en l’espai públic és un factor interessant a tractar. 
La reutilització de superfícies existents com l’asfalt, a les que s’aplica 
un element gràfic és cada vegada més freqüent en intervencions de 
baix cost. Una altra possibilitat és utilitzar materials de segona mà, àrids 
o fustes existents, per crear noves superfícies. 

- Reciclar
El procés de reciclatge implica la transformació del material, mitjançant 
un procés industrial, per a convertir-ho en una nova materia prima. 
A diferència de la reutilització, el reciclatge es porta a terme a fora 
de l’entorn de la obra i depèn d’una font de producció externa. Els 
elements reciclats es combinen per a obtenir un producte que no 
sols contribueix a un cicle de vida més sostenible, sino que millora les 
porpietats de les superfícies tradicionals. 

- Facilitar la reversió
La temporalitat d’algunes intervencions comporta sistemes constructius 
lo més immediats possibles, tant pel que fa a la seva execució com 
desmantellament. Facilitar la reversió significa capacitat d’intervenir 

sense alterar el lloc, adequar l’espai amb el mínim material necessari. 
La construcció en sec i l’ús d’elements exents faciliten aquest tipus 
d’actuació. 

- Optimitzar el material
La optimització resulta d’extreure totes les possibilitats constructives 
i expressives d’un material, de manera que una intensiva utilització 
d’aquest porta a una reducció per part dels proveïdors, un millor 
coneixement del seu comportament en obra i una sistematització 
de les solucions constructives. Optimitzar és conéixer i aplicar, però 
l’adequada tria del material és prèvia a qualsevol optimització. 

- Adequar resistències
El comfort de l’espai públic depèn en gran mesura dels paviments i 
cada ús de l’espai requereix la superfície idònea. La discriminació de 
materials, en funció de la resistència que han de soportar contribueix 
al comfort físic de l’usuari, millora la comprensió de l’espai, evita 
conflictes entre usos i redueix costos. 
La resistència del mobiliari i altres elements és condició sine qua non 
quan es tracta d’espai públic. Algunes estratègies estan enfocades a 
resistir comportaments incivilitzats, mentre que altres estan dissenyades 
per fer front a la intempèrie i a l’ús continuat. 

- Crear composicions
El paviment és la pell de l’espai públic, la superfície que dóna identitat 
al projecte. En aplicar una composició es reforça la identificació de 
l’espai i es crea un panorama horitzontal. En funció d’un disseny més 
o menys complex, la composició pot crear referències de situació, 
proposar ambients diferenciats, provocar experiències a l’usuari i fins i 
tot enriquir intervencions de baix cost. 

- Sistematitzar
El disseny de peces específiques per un espai públic és el moment més 
artesanal del procés constructiu. Els assajos de prova-error al taller no 
sempre coincideixen amb el comportament a l’exterior. En qualsevol 
cas, la sistematització de les peces i l’estandarització de les solucions 
permeten un major control sobre el resultat. 

- Controlar l’origen 
En el cas d’elements exents i mobiliari el control de l’origen vé definit 
pel control de les materies primes. La distància que es valora és la de 
la extracció de la materia prima, no la de la fabricació de l’element. 
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- Customitzar
La caracterització dels elements facilita la identificació del lloc. La 
transformació d’elements de mercat en peces úniques a través de 
la manipulació o adició d’elements, és la manera més econòmica 
d’aconseguir la personalització. 

- Camuflar
Davant la tendència de colonitzar l’espai amb artefactes de gran 
visibilitat, el camuflatge d’elements reporta un ambient més calmat, 
on prima la atmósfera del conjunt per sobre de les individualitats. 
Camuflatge no significa mímesi, sino escala de prioritats a la imatge 
final del projecte. 

Amb referència a un element clau en els espais públics i que cobra 
protagonisme a la nit, les exigències de l’enllumenat són:

- Crear referències
Els elements d’enllumenat són essencialment punts de referència a 
l’obscuritat. Aquesta capacitat intrínseca es pot accentuar en funció 
de la posició que ocupen en l’espai i de la potència lumínica, de 
manera que s’estableix una jerarquia d’emisors de llum que facilita la 
comprensió nocturna de l’espai. 

- Crear paisatges
La iluminació permet transformar la percepció de l’espai. L’absència 
de llum natural borra les referències que ens guien durant el dia i ens 
dóna llibertat per dissenyar un paisatge efímer durant la nit. A través 
de la iluminació s’acoten espais, es transformen superfícies i es creen 
nous espais que augmenten les possibilitats de lo públic. 

- Evitar la contaminació lumínica
La iluminació dels espais oberts és una amenaça per a la biodiversitat 
i pot ser un inconvenient per a la visió, també per a poder vislumbrar el 
paisatge celest. L’aspecte nocturn de l’espai públic no ha d’intentar 
imitar el diurn, de la mateixa manera que l’ús nocturn no podrà ser 
el mateix que el de dia. La prioritat es la creació de referències i la 
prevenció de contingències, a través d’elements que redueixin al 
màxim la disperció i el consum.

BIBLIOGRAFIA

a+t – STRATEGY SERIES (Strategy Public, Strategy Space, Strategy and 
Tactics in Public Space)
a+t – THE PUBLIC CHANCE 
a+t – in common I, II, II
MEEUAP
http://www.publicspace.org/



48 4949

Es proposen algunes referències amb caràcter orientatiu pel que fa al 
disseny gràfic en diferents espais públics. 

ANNEX 4 
LES INTERVENCIONS GRÀFIQUES EN ESPAIS PÚBLICS
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Les intervencions gràfiques en espais públics. 

L’espai públic és l’àmbit on la gent conviu i pel qual transita, on es 
generen idees, identitats i memòria col·lectiva però sobretot,  és un 
dels escenaris educatius més atractius, on els indicadors gràfics no sols 
informen i comuniquen sinò que també participen en gran mesura en 
les pràctiques cíviques. 

En el barri del Camp Redó conviuen una gran mixticitat d’usos i 
extraccions socials i seria desitjable la confluència de senyalització vial 
convencional amb una nova senyalització que enalteixi i respecti la 
identitat i el caràcter de l’entorn. Seguint les pautes i necessitats dels 
seus habitants es planteja l’aplicació d’una composició que reforci o 
renovi la significació dels diferents espais i ambients.

El paviment és la pell de l’espai públic, la superfície que dóna identitat 
al projecte. En aplicar una composició gràfica es reforça la identificació 
de l’espai i es crea un panorama horitzontal. En funció d’un disseny 
més o menys complex, la composició pot crear referències de situació, 
proposar ambients diferenciats, provocar experiències a l’usuari i fins i 
tot enriquir intervencions. 

Aquestes intervencions s’orienten a donar identitat i dignificar els espais 
públics, que sovint breguen amb entorns indefinits i problemàtics, 
mitjançant l’aprofitament de les superfícies existents, com per exemple 
l’asfalt, a les quals s’aplica un disseny gràfic.
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