
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
  



 
 
 
 

 
 
 

 
 
1. Entitat convocant 
JAM (Joves Arquitectes de Mallorca) amb CIF G16560096 i domicili social al carrer 
General Riera núm. 60, 07010 de Palma. 
 
Dades de contacte: jovesarquitectesmallorca@gmail.com. 
Per a comunicacions relatives al concurs indicau en l’Assumpte: Explotam Son 
Busquets.  
 
2. Entitats col·laboradores 
Td’A (Taula d’Arquitectura): Associació sense ànim de lucre patrocinadora dels premis 
del concurs. 
 
ETSAV-UPC (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Sant Cugat del Vallès): Taller 
d’Arquitectura i projecte (TAPIII) vinculada al Departament de Projectes. Coordinen: 
Tomeu Ramis Frontera (Flexoarquitectura), Mariona Benedito Ribelles (MIM-A) i Josep 
Ricart Ulldemolins (Harquitectes). 
 
EASDIB (Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears): Taller de Projectes V del 
grau de Disseny d’Interiors. Coordina: Antoni Torandell. 
 
COAIB (Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears): suport i co-patrocinadors dels 
premis.  
 
3. Requisits 
Sense requisits. Concurs obert a tota la ciutadania. 
No es requereix cap nacionalitat en particular. 
No es requereix ser major d’edat. 
No es requereix cap formació específica. 
 
4. Format de presentació 
Format lliure: Plànols, panells, imatges, música, poesia, narració, audiovisual, 
escultura, instal·lació, etc. 
Si l’obra és en format físic, s’haurà d’incloure la documentació en format digital per 
penjar al web i xarxes. 
Les propostes seran anònimes amb lema. 
S’hauran de presentar les propostes en tres sobres o paquets tancats per separat:  
-Sobre A: Proposta de concurs anònima amb lema. 
-Sobre B: Fitxa annex 1 amb les dades dels concursants. 
-Sobre C: Vot del membre del jurat a l’elecció del concursant. 
  



 
 
 
 

 
 
 

5. Calendari 
Convocatòria del concurs                     20/09/2018 
Festa solidària                   20/10/2018 
Data límit per la recepció de propostes      20/11/2018 
Data límit per la resolució del jurat i anunci dels guanyadors            20/12/2018 
Data inauguració de l’exposició       20/01/2018 
 
6. Objecte del concurs 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L'objectiu del concurs és visibilitzar el 
valor potencial de la caserna de Son 
Busquets a l'imaginari col·lectiu dels 
ciutadans de Palma, i recollir propostes 
no vinculants per sol·licitar a 
l'Ajuntament la modificació del Pla 
Especial 2011 i establir les pautes per un 
nou model d’urbanisme i de ciutat. 
 
Més enllà del valor patrimonial de 
l’antiga caserna de Son Busquets, es 
proposa pensar la ciutat des de la 
Reutilització, el Reciclatge, la 
Transformació i el Compartir com a 
alternativa a la tàbula rasa. 
 
Tota ciutat té una història i el ‘paper en 
blanc’ no existeix. Per això es proposa 
mantenir tot el possible d’aquest 
fragment de ciutat, per tal d’imaginar 
entre tots una transformació urbana 
que permeti la recuperació del seu 
ecosistema subjacent als espais buits, on 
la natura es mostra i s’obri camí 
aprofitant els anys d’abandonament. Així 
com la rehabilitació i la reutilització de 
les naus militars en un context 
d’economia circular on no existeix el 
concepte de residu. Entenem que Son 
Busquets forma part d’un ecosistema 
més ampli i complex per assolir una 
ciutat més amable i saludable pels seus 
habitants1.  

                                                           
1 Estratègia Energètica 20/20/20 de la Comunitat 
europea, Agenda 2030 de l'ONU pel 
desenvolupament sostenible, etc. 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si la ‘ciutat s’imagina com espai de pura 
especulació i negoci, mai podrà ser 
bella’2, per això proposam la cultura del 
‘compartir’, com a mecanisme per 
assolir nous paradigmes. Compartir 
espais, compartir vehicles, compartir 
horts, la producció d’energia i la gestió 
de l’aigua. A més, aplaudim la recent 
notícia que els 831 habitatges protegits 
siguin de titularitat pública.

                                                           
2 Mendes da Rocha, Paulo. La ciudad es de todos. 
Fundación Caja de Arquitectos, 2011. 



 
 
 
 

 
 
 

Per això, es valorarà que es promoguin els següents valors: 
1. Amb tres duros tenim un equipament en funcionament 
Màxima conservació i reutilització de les edificacions existents, especialment naus i 
hangars, per a programes públics i privats. L’exemple de Matadero, Madrid. 
 
2. Però si el parc ja està fet!  
Aprofitament dels espais lliures amb la mínima intervenció. L’exemple de l’aeroport de 
Tempelhoff, a Berlín. 
 
3. Aquí no es tira res, només es canvia de lloc. 
Reutilització dels residus procedents d’allò que s’enderroqui, al mateix lloc. Entendre 
les ciutats com les ‘pedreres del sXXI’. 
 
4. Local 
Màxima autosuficiència de recursos. Matèries primeres de km 0, edificis passius que 
no requereixen energia per calefactar-se o refredar-se, producció d’energia local, 
captació i recuperació de l’aigua i gestió de residus orgànics. 
 
5. Coopera 
Part dels habitatges en forma de cooperatives en cessió d'ús per afavorir els espais 
compartits i evitar models especulatius. Tutela de l’administració en els projectes 
arquitectònics per garantir la qualitat de les propostes. 
 
6. Fack da car 
Cotxes compartits i aparcaments per bicicletes com a mesura per reduir els cotxes i els 
aparcaments soterrats, que provoquen un gran consum d’energia i contaminació (la 
construcció d’un aparcament provoca el 30% de CO2 del total d’un edifici). 
 
7. Obert 24 hores 
Usos compartits. Perquè tenir edificis buits en un cicle de 24 hores? Quins programes 
es poden compatibilitzar? Escoles, esportius, música, lleure... es poden combinar al 
mateix edifici en hores diferents? 
  



 
 
 
 

 
 
 

7. Programa 
 
Descripció i situació: 
Son Busquets és una antiga caserna militar actualment en desús i en venda situat entre 
la carretera de Valldemossa i el carrer Capità Salom de Palma. A títol informatiu 
adjuntam els paràmetres urbanístics d’aplicació. Cal recordar que l’objectiu d’aquest 
concurs és proposar un nou tipus d’urbanisme des de qualsevol disciplina artística i 
que per tant les propostes no tenen obligació a fer referència a aquests paràmetres. 
 
La construcció de la caserna es va iniciar el 1949. La primera unitat que va acollir, el 
1954, va ser el Regiment de Campanya 23 procedent del baluard de Sant Pere, al qual 
es va sumar el 1957 el Regiment d'Artilleria 91 procedent de l'existent al carrer del 
Mar. El 1965 es van fusionar els regiments d’artillers de campanya, Costa i Antiaeri en 
una sola unitat, donant lloc al Regiment Mixt d'Artilleria 91. Durant els seus 46 anys 
d'existència, Son Busquets ha arribat a reunir a mil dos-cents soldats durant els seus 
anys de major activitat. El Ramix 91 va deixar d'existir el 2008, posant punt i final a la 
història d'un cos fundat l'any 1529.  
 
Les instal·lacions de Son Busquets van quedar fora d'ús militar l'any 2000 quan el que 
quedava del regiment es va traslladar, juntament amb la resta d'unitats de Balears, a la 
base Jaume II fins a la seva dissolució el 2008. Des de l'any 2000 les instal·lacions van 
quedar tancades i sense manteniment, la qual cosa ha propiciat la gradual degradació.  
El complex militar està format per diverses edificacions que es troben en diferent estat 
de conservació. La suma de tots els espais construïts suma 27.743 m².  
 
En el conjunt es disposen de setze hangars en planta baixa orientats est-oest i altres 
18, més petits, en disposició nord-sud a més d’altres construccions aïllades. Fent 
façana a la carretera de Valldemossa, hi ha tres construccions més de fins a dues 
altures que es corresponien als antics habitatges. A més a més, existeix una gran 
quantitat de vegetació i arbrat que ha anat creixent durant tots els anys 
d’abandonament.  
 
Qualificació: urbà.  
Actualment existeix un PERI (Pla Especial de Reforma Interior) de Febrer de 2011 que 
no és d’aplicació en aquest concurs, ja que l’objectiu és promoure propostes 
alternatives que serveixin per imaginar la Palma del segle XXI. No obstant es proposa 
mantenir els paràmetres urbanístics per tal de facilitar i agilitzar els procediments de 
modificació del PERI. 
 
Superfície: 110.865m2  de sòl. En el terreny existeixen nombrosos edificis, naus i 
hangars militars i espais buits. Veure documentació gràfica adjunta. 
 
Edificabilitat: 1,42 m2c/ m2s. 



Habitatge: 831 habitatges en règim de protecció pública. Es podrà establir la tipologia i
el model d’habitatge protegit. La superfície màxima interior dels HPP serà de 90m2 
segons la normativa vigent. Es valorarà la inclusió del model de cooperatives 
d’habitatge en cessió d’ús o altres alternatives que fomentin models no especulatius. 
Superfície total d’habitatge: 83.366m2 .

Superfície d’ús terciari: 74.125m2. Ús terciari entès com a foment del comerç local, 
centres de creació artística, centres socials, i altres usos que s’afegeixen als 
equipaments educatius, esportius, sociosanitaris, sociocultural i assistencials establers 
al PERI amb una superfície total de 21.149,4 m2.

Sistema d’espais lliure: 25.268m2  de verd.

     



 
 
 
 

 
 
 

                         

             



 
 
 
 

 
 
 

8. Jurat  
El jurat és horitzontal, sense president, pluridisciplinari amb diversitat d'edat i gènere.  
Es reunirà el dilluns 17 de desembre de 2018. 
Estarà format per les següents persones: 
 
Arquitectes de reconegut prestigi i entitats col·laboradores 
-Arquitecte de prestigi nacional: Ramon Bosch/Bet Capdeferro 
-Arquitecta i sots-directora EASDIB: Margalida Canet Oliver 
-Arquitecte i ex-director d’habitatge de Palma: Francisco Cifuentes Utrero 
-Arquitecta i degana del COAIB: Marta Vall-Llosera Ferrán 
 
Experts pluridisciplinaris 
-Periodista i director general de IB3: Andreu Manresa Montserrat 
-Ecòleg i professor de la UIB: Toni Martínez Taberner 
-Geògrafa i professora de la UIB: Margalida Mestre Morey 
-Arqueòleg i director del Museu de Mallorca: Bartomeu Salvà 
 
Artistes 
-Actriu: Clara Ingold 
-Artista i Músic: Laia MaLo (Jansky) 
-Poeta i activista cultural: Pau Vadell Vallbona 
-Artista a votar pels concursants: sobre C 
 
Membres de la coordinadora JAM 
-Arquitecte: Guillem Aloy Bibiloni 
-Arquitecta i urbanista: Maria Gómez Llabrés 
-Arquitecte: Carles Oliver Barceló 
-Arquitecta i urbanista: Aina Soler Crespí 
 
Actuarà com a secretari del jurat Lluís Gené Gil, arquitecte i secretari de la JAM, amb 
veu, però sense vot. 
 
El jurat redactarà l’acta de les propostes admeses. En l'acta també es relacionaran les 
propostes no admeses i els motius de la inadmissibilitat. El jurat seleccionarà el treball 
guanyador i els treballs mereixedors del segon i tercer premi, així com les mencions 
que consideri oportunes. Una vegada emesa la resolució, el jurat obrirà el sobre B que 
contenen la identificació dels concursants. 
 
El resultat del concurs es notificarà per correu electrònic als guanyadors i es publicarà 
al web:  https://jovesarquitectesmallorca.org 
 
El jurat decidirà el mecanisme de votació per adjudicar els premis. Qualsevol dels 
premis o tots ells podran quedar deserts si ho acorden les 2/3 parts del jurat.  



 
 
 
 

 
 
 

9. Incompatibilitats 
No es podrà presentar al concurs cap membre de la coordinadora de la JAM, ni els 
membres del jurat, així com els seus familiars fins al segon grau de consanguinitat o 
afinitat i col·laboradors habituals o associats.  
 
10. Recepció de les propostes 
EASDIB (Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears):  
-Institut Balear núm. 5, 07012, Palma, Mallorca. Telèfon: 971 29 00 00. 
 
Data límit: 20 de novembre de 2018 a les 14 h. 
 
Les propostes es podran presentar en mà o remetre per correu certificat o servei de 
missatgeria, respectant sempre l'anonimat. En els dos últims casos, els concursants 
hauran d’enviar el mateix dia un correu electrònic a la JAM mitjançant el qual acreditin 
que el treball s'ha presentat per un dels mitjans esmentats, sempre dins del termini i 
hora establert per a la presentació i mantenint, en tot cas, l'anonimat. En aquest 
document ha de figurar el lema escollit. Sense la concurrència d'aquest requisit, la 
sol·licitud no serà admesa si es rep per la JAM amb posterioritat a la finalització del 
termini assenyalat. D'altra banda, transcorreguts deu dies naturals des de la data 
esmentada sense que s'hagi rebut la proposta, aquesta haurà de ser exclosa en tot cas. 
 
L’apertura del sobre C, anònim, amb el nom de l’artista de qualsevol disciplina a votar 
per part dels concursants s’obrirà el dia 30 de novembre, una vegada transcorreguts 
els deu dies naturals per rebre les propostes. L’entitat organitzadora es posarà en 
contacte amb l’artista més votat, i en cas que rebutgi la participació, es convidarà al 
següent més votat. Aquest procediment es perllongarà fins que s’accepti o s’esgoti la 
llista. 
 
11. Premis 
Primer premi   1.000 € 
Segon premi      500 € 
Tercer premi      200 € 
 
Es podran concedir premis ex-aequos si existeix disponibilitat econòmica. 
 
Si el participant desenvolupa una activitat professional (empresa o autònom), haurà de 
repercutir l’IVA corresponent i es veurà sotmès a la retenció a compte de l’impost de la 
Renta de les persones físiques/ societats. 
 
Si el participant actua al marge d’una activitat professional o empresarial, es practicarà 
sobre el premi la retenció corresponent a l’impost de la Renta de les persones físiques/ 
societats. 
 



 
 
 
 

 
 
 

12. Bases i documentació 
https://jovesarquitectesmallorca.org  a l’apartat concursos:  
- Bases del concurs 
- Fotografies de l’estat actual 
- Cartografia en format digital 
 
13. Drets de propietat intel·lectual 
La propietat intel·lectual de tots els treballs presentats serà dels seus autors. 
 
Tant per a l'exposició com per a la publicació (si escau) es farà constar el nom de 
l'autor o autors, tret que aquests expressin la seva voluntat de romandre en 
l'anonimat, en cas de no resultar premiats. 
 
Els premiats únicament cediran a l'entitat convocant els drets d'explotació que 
corresponguin, segons l'objecte del concurs i de conformitat amb la legislació sobre 
propietat intel·lectual. 
 
Sense el consentiment exprés de cada concursant, d'acord amb el que es disposa en la 
Llei de Propietat Intel·lectual, no podran utilitzar-se aspectes concrets dels seus plans, 
projectes o idees per refondre'ls en una nova proposta. 
 
14. Acceptació de les bases  
El fet de presentar-se al concurs convocat implica per part dels concursants el 
coneixement i acceptació de les presents bases. 
 
15. Exposició dels treballs presentats 
La JAM organitzarà l'exposició pública dels treballs presentats i premiats.  
 
La data d’inauguració serà el dia 20 de gener de 2019, dia de Sant Sebastià patró de 
Ciutat. 
 



 
 
 
 

 
 
 

ANNEX I 
 
 
PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS DE PROPOSTES EXPLOTAM SON BUSQUETS! 
 
 
EQUIP FORMAT PER 
 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 
 
ADREÇA............................................................................................................................... 
CODI POSTAL...................................................................................................................... 
POBLACIÓ........................................................................................................................... 
TELÈFON............................................................................................................................. 
ADREÇA ELECTRÒNICA....................................................................................................... 
 
ASSABENTATS DEL CONCURS CONVOCAT PER LA JAM MANIFESTEN 
 
Que tenen plena capacitat d’obrar. 

 


