
 

INFORMACIÓ SOBRE L’AMPLIACIÓ DE LA FACULTAT 
DE FILOSOFIA I LLETRES  

(edifici Ramon Llull) 
 

 
 
L’edifici Ramon Llull va ser construït l’any 1982 al campus de la Universitat de les Illes 
Balears, a la carretera de Valldemossa, km 7.5, dins el terme municipal de Palma. Amb una 
superfície útil d’ 11.419 m2, dóna serveis per a la impartició de docència als estudis de la 
Facultat de Filosofia i Lletres. L’augment de l’oferta educativa havia provocat una clara 
manca d’aules i despatxos per a professors. 

El COFIU va convocar un concurs públic per a la redacció del projecte d’arquitectura i un 
altre per atorgar la construcció de l’edifici. El projecte guanyador d’ampliació de l’edifici ha 
estat redactat per l’arquitecte Antoni Forteza Forteza, i compta amb dues intervencions 
diferenciades per ampliar la superfície de l’edifici en 1.740 m2, que és la màxima edificació 
que permet la modificació del Pla especial del campus de la UIB. L’empresa guanyadora del 
conscurs per a la construcció de l’edifici ha estat ACSA AGBAR CONSTRUCCIÓN, SA. 
El cost total de les obres ha suposat una inversió de 2,2 milions d’euros i ha tingut una 
durada d’un any i mig aproximadament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EXPLICACIÓ DE LES OBRES: 

PRIMERA INTERVENCIÓ: construcció d’un edifici de tres plantes, situat a l’àrea 
d’actuació esquerra, on s’ubicaran sales de despatx col·lectives (planta baixa) i 33 despatxos 
individuals de professorat (planta pisos). 

SEGONA INTERVENCIÓ: construcció d’un edifici de planta baixa i pis adossat al 
Ramon Llull. Dins aquesta ampliació se situaran a la planta baixa quatre laboratoris i al pis 
aules d’idiomes, informàtica i multiusos. 

SERVEIS QUE PROPORCIONA EL NOU EDIFICI: 

• Aules per a la impartició de nous cursos de màster 
• Aula de videoconferència (transmissió de classes per a Eivissa i Menorca) 
• Aula d’informàtica 
• Despatxos per a professors 
• Laboratoris  
• Sales de despatx col·lectives per a professors associats 

 



 

 


