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1.1.1,- PROMOTOR
Ajuntament de Pollença, amb NIF: P0704200E, amb domicili (i a efectes de notificació) a C/Calvari, 2, 07460
Pollença (Illes Balears)
1.1.2.- PROJECTISTA

GABRIEL CANTARELLAS REIG , amb DNI : 41522079-H i nº de col.legiat 726656 del COAIB, amb domicili professional al C/
Horta, 113, 2º. 07460, Pollença (Illes Balears).
Redactor del projecte Bàsic i d’execucio, juntament a l’ Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1.2.-

INFORMACIO PREVIA
1.2.1.- ANTECEDENTS

El present projecte té per objecte la reforma de local existent. A tal efectes, s’ha encarregat al projectista la redacció del
projecte que suscribeix per part del promotor.

1.2.2.- EMPLAÇAMENT I ENTRON FÍSIC
Les obres a realitzar s’emplacen al carrer Sant Domingo, nº 2, en el T.M. de Pollença (Illes Balears).
La construcció existent que es reformará, es troba en la contonada del carrer Miquel Capllocnh amb el carrer Sant
Domingo, en una parcel·la on es situen els jardins de Pollença. La parcel·la a on es situa l’edificació es regular, amb una
forma trapeizoidal de 2.079,00 m2, segons dades catastrals.
La construcció existent de planta baixa amb un ús de local, te una superficie construïda de 77,55m2.
A la parcel·la, existeix una altra edificació, una torre, en que NO s’intervé en cap moment.
1.2.3.- CARACTERÍSTIQUES URBANISTIQUES / MEMORIA URBANÍSTICA
-En cumpliment de l'article 140.2 de la llei 2/2014 d’Ordenació i Ús del Sòl de les illes Balears de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears (C.A.I.B.) i publicada en el B.O.C.A.I.B. en data 29/03/14, a continuació es desenvolupen els punts a cumplimentar:
A) Finalitat i ús de la construcció o actuació projectada, raonant-se la seva adequació a l'ordenació vigent.
B) Arguments necessaris per el cumpliment de l'article de disciplina urbanística de la Llei del Sòl 2/2014.

Com s’ha comentat, es tracta de la reforma d’un local existent.
El projecte està emplaçat al C/Sant Domingo, 2 de Pollença i està afectat per per les PGOU i per el PLA ESPECIAL DEL CENTRE
HISTORIC (1991).
Es creu que la reforma i ampliació de l'edificació existent proposada pel projecte està en consonància en l'entorn urbà més
immediat, i amb l'esperit general de l'ordenació que es preten aconseguir.
Característiques Urbanístiques del Planejament vigent:
ZONIFICACIO
URBA
TIPUS D’ORDENACIO
CENTRE HISTORIC
PARCELA MINIMA
100 m2
OCUPACIO / PROF. EDIF.
100%
VOLUM / EDIFICABILITAT
---RETRANQUEIJOS
5m
ALTURA
8.50m(Màxima)
Nº PLANTES
PB+P1
Paràmetres Urbanístics del Projecte que ens ocupa:
ZONIFICACIO
URBA
TIPUS D’ORDENACIO
CENTRE HISTORIC
SUPERFICIE PARCELA
2.079,00 (*)
OCUPACIO / PROF. EDIF.
VOLUM / EDIFICABILITAT
RETRANQUEIJOS
ALTURA
Nº PLANTES

COMPLEIX (EXISTENT NO MODIFICAT)
--COMPLEIX (EXISTENT NO MODIFICAT )
COMPLIEX (EXISTENT NO MODIFICAT)
PB (EXISTENT NO MODIFICAT)

(*) superficie segons dades catastrals
Particularment, es creu que els paràmetres urbanístics escollits no són contradictoris amb la Reglamentació vigent ni amb l'esperit general de
l'ordenació global que el planejament vol aconseguir.
S’adjunta fitxa urbanística en la documentació gràfica (planol P-1)
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DESCRIPCIO DEL PROJECTE
1.3.1.- NIVELL DEL COMPLIMENT DEL CTE
PROJECTE
EMPLAÇAMENT
PROMOTOR
ARQUITECTE

1CC0AF8CFA97FA2E758B82870ED10FBA1BDCD0D1

BASIC I EXECUTIU DE REFORMA DE LOCAL EXISTENT
CARRER SANT DOMINGO, 2. POLLENÇA (ILLES BALEARS).
AJUNTAMENT DE POLLENÇA
GABRIEL CANTARELLAS REIG

Per a la redacció del projecte es presenta la documentació de la OPCIO 1 referent a la cumplimentació del CTE (aplicació completa,Part I i part II):
- L’aplicació de la part I de la CTE.
- L’aplicació de la part II de la CTE.
- Els DBs: Seguretat estructural (DB SE, Sustentació de l’edifici), Seguretat d’Utilizació (DB
SU, part I ), Seguritat en caso d’Incendi (DB SI ), Estalvi d’Energía (DB HE4, part I), Salubritat (DB HS).
- La normativa anterior al CTE.

1.3.2.- DESCRIPCIO GENERAL
L’edificació existent amb ús de local, consta de un sol cossos en planta baixa, donant la major part de la façana
al carrer Miquel Capllocnh i la façana menor però l’entrada al carrer Sant Domingo. Donat que es tracta d’un edificació
aïllat alineada a vial en cantonda, té dues façanes la sud i la Oest que donen al interior de illa, a els jardins, on la
edificació compta amb més accessos i obertures. Dita construcció es troba dins una parcel·la de 2.079m2 sitauda al T.
M. de Pollença. L’obra a realitzar consisteix en la reforma de dita construcció per a la seva millora de les condicions de
habitabilitat i higiene. Més concretament, es fà un bany amb accés directe del exterior, es milloren els tancaments
existents i s’intervé en la totalitat per tal de adequarlo als usos actuals d’aquest espai.
1.3.3.- DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA
L’actuació a realitzar en quan a programa consisteix en intervenir de manera integral per poder complir les
condicions d’habitabilitat actuals i requerides per els usuaris. De manera que es mantenguin, l’estetica global exterior,
encara que s’ogriga un portal (existent antigament segons traces) per a l’accés al bany adaptat. De la construcció
actual s’elimina la barra d’obra, els desnivells del interior i els murs de fabrica que divideixen els dos espais. Per tant es
reforma en la seva totalitat, 55,40m2 útils. Es modifiquen alguns tancaments per a millorar les condicions tèrmiques i de
il·luminació i de funcionament. Les obertures existents en cap moment es modifiquen.

1.3.4.- QUADRE GENERAL DE SUPERFÍCIES

EDIFICI
PL. BAIXA (LOCAL)

TOTAL

SUP. CONSTR.
(ACTUAL)

SUP. CONSTR
(REFORMA)

SUP. CONTR.
(DEMOLICIO)

SUP. CONTR.
(AMPLIACIO)

77.55m2

77.55 m2

0.00 m2

0.00 m2

77.55 m2

77.55 m2

0.00 m2

0.00 m2

RESUM A SUPERFICIES A AFECTES URBANISTICS

TOTAL SUP. CONSTRUIDA

77.55 m2

1.3.5.- SERVEIS EXISTENTS
El local compta amb tots els serveis, ja que existeix com a local (sense ús), per tant compta amb el serveis

clavegueram, aigua potable i electricitat.
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Per requisists bàsics i en relacio amb les exigencies del CTE. S’indicarà
en particular les acordades entre el promotor i el projectista que
superin l’umbracle establert en el CTE

Requisitos
básicos:

Seguridad

Habitabilidad

Según CTE

En
proyecto

DB-SE

Seguridad
estructural

DB-SE

DB-SI

Seguridad en
caso de incendio

DB-SI

DB-SU

Seguridad de
utilización

DB-SU

DB-HS

Salubridad

DB-HS

DB-HR

DB-HE

Funcionalidad

Protección
frente al ruido
Ahorro de
energía y
aislamiento
térmico

Utilización

DB-HR

DB-HE

ME / MC

Accesibilidad
Acceso a los
servicios

Requisitos
básicos:

Seguridad

Habitabilidad

Funcionalidad

Según CTE

DB-SE
DB-SI
DB-SU

Seguridad estructural
Seguridad en caso de incendio

DB-HS
DB-HR
DB-HE

Salubridad

Seguridad de utilización

Protección frente al ruido
Ahorro de energía
Utilización
Accesibilidad
Acceso a los servicios

Prestaciones según el CTE
en proyecto
De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan
su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros
de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se
pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y
se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.
De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las
personas.
Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les
permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada
utilización del edificio.
Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de edificios.
Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”.
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio
De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el
acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa
específica.
De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en
su normativa específica.

En proyecto

Prestaciones que superan el CTE
en proyecto

DB-SE
DB-SI
DB-SU

No procede
No procede
No procede

DB-HS
DB-HR
DB-HE

No procede
No procede
No procede

ME
Apart 4.2
Apart 4.3, 4.4 y otros

No procede

Limitaciones
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus
dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que
Limitaciones de uso del
será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no
edificio:
altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto
a estructura, instalaciones, etc.
Limitaciones de uso de
las dependencias:
Limitación de uso de las
instalaciones:

