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RESUM 

Es presenta a continuació el Projecte Final de Carrera en l’Escola 

d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) de Marc Mestre i 

Pérez i Bruno Rosales Acuña, estudiants d’Enginyeria Tècnica Industrial en 

l’especialitat de Mecànica. 

El que s’ha realitzat en aquest projecte és l’adequació d’un restaurant a 

Sitges per adaptar les instal·lacions a la normativa legal vigent. Les 

instal·lacions que s’han tractat són: Il·luminació, Ventilació, Climatització, 

Contra Incendis, Aigua, Col·locació de Plaques Solars Tèrmiques, Gas i, 

finalment, Elèctrica. A partir de la norma, s’han anat dissenyant les diverses 

instal·lacions i fet els plànols corresponents que s’han cregut convenients, 

així com la informació addicional usada per a realitzar el projecte en els 

annexos. 

 

RESUMEN 

Se presenta a continuación el Proyecto Fin de Carrera en l’Escola 

d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) de Marc Mestre Pérez 

y Bruno Rosales Acuña, estudiantes de Ingeniería Técnica Industrial en la 

especialidad de Mecánica. 

En este proyecto se ha realizado la adecuación de un restaurante de Sitges 

para adaptar sus instalaciones a la normativa legal vigente. Las 

instalaciones que se han tratado son: Iluminación, Ventilación, 

Climatización, Contra Incendios, Agua, Colocación de Placas Solares 

Térmicas, Gas i Eléctrica. A partir de la norma, se han realizado los cálculos 

y planos correspondientes que se han creído convenientes, así como 

información adicional usada para realizar el proyecto en los Anexos. 

 

ABSTRACT 

We show now de Final Tesis in l’Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial de 

Barcelona (EUETIB) made by Marc Mestre Pérez and Bruno Rosales Acuña, 

students of Technical Industrial Engineering (Mechanical). 

In this Thesis we propose an adaptation of systems and installations of a 

restaurant in Sitges. These systems and installations are: Illumination, 

Ventilation, Climate, Fire Working, Water, Solar Heating Systems, Gas and 

Electricity. Starting with the regulations, we did the calculus and draws to 

define the systems and installations. Moreover, there’s additional 

information in the attached documents. 
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CAPÍTOL 1: 

OBJECTE DEL PROJECTE 

   

L’objecte del present projecte tècnic és l’adequació, segons normativa legal 

vigent, d’un restaurant situat a la localitat de Sitges, província de 

Barcelona, concretament al carrer Sant Bonaventura nº15-17 per tal de 

poder obtenir el permís municipal d’obertura. 

Per tant, en aquest projecte es parlarà dels següents punts a realitzar: 

 Instal·lació elèctrica 
 Instal·lació d’aigües 

 Instal·lació contra incendis 
 Instal·lació de ventilació 

 Instal·lació de gas 
 Instal·lació de climatització 
 Generalitats 

 Mesures correctores 
 Memòria econòmica 

 

D’acord amb la realització dels punts anteriorment esmentats, es realitzaran 

també uns plànols per tal d’augmentar i completar la informació i les dades 

donades per cada un d’ells. 
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CAPÍTOL 2: 

JUSTIFICACIÓ I ABAST 

DEL PROJECTE 

 

Com s’havia dit anteriorment, es tracta d’un projecte per obtenir el permís 

municipal d’obertura d’aquest restaurant. Per a realitzar-ho, s’adequaran 

tots els aspectes relacionats amb el restaurant a la normativa legal, que és 

el que es farà en aquest projecte.  

Aquests aspectes són les instal·lacions elèctriques, d’aigua, de gas, de 

ventilació, contra incendis així com les normatives relacionades amb les 

condicions laborals i d’accessibilitat.  

El procés a seguir per la realització del mateix és, primerament, l’estudi de 

cada una de les possibilitats tenint en compte la normativa legal vigent. 

S’haurà de tenir en compte una estimació de cada un dels aspectes per 

poder així dur a terme un projecte vàlid i realista segons el que 

posteriorment pugui ocórrer a la realitat. Finalment es fa l’estudi de cada 

punt segons les estimacions i normatives i en aquest estudi tens en compte 

el suport de plànols, útils tant en el muntatge com a la comprensió del 

projecte en general. 

A més, s’haurà de tenir en compte també una memòria econòmica per tal 

de saber aproximadament els costos de l’adequació, així com la possible 

rendibilitat d’aquesta i els beneficis a curt, mitjà i llarg termini d’aquestes 

obres.  

En aquest projecte no es tindrà en compte cap mena de zona habilitada per 

a fumadors, serà totalment una zona lliure de fums, en pensament a la llei 

antitabac la qual no permet fumar a espais de pública concurrència com ara 

un restaurant. 

Finalment, anotar que sense l’adequació segons normativa d’aquest local no 

es tindrà la possibilitat de poder fer ús d’aquest com a restaurant ja que no 

serà possible l’obtenció del permís corresponent. 
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CAPÍTOL 3: 

CONDICIONS DEL 

PROJECTE 

 

3.1. Localització 

El local està situat al carrer Sant Bonaventura nº15-17 als baixos d’aquests 

edificis, al municipi català de Sitges.  

El local té una superfície de 165m2 ja edificada. El local, una localització 

cèntrica, forma part dels baixos dels números 15 i 17 d’aquest carrer, que 

són dos edificis de baixos i dues plantes de vivenda. 

La següent figura ens mostra un plànol de localització general i particular: 

 

Figura 1. Imatge de localització general de Sitges a escala 
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Figura 2. Imatge de localització específic 

 

3.2. Entorn i comunicacions 

El restaurant està a uns 40km. de la ciutat de Barcelona i a uns 55km. de 

Tarragona. A més, l’Aeroport Internacional de El Prat està a uns 30km. i 

l’Aeroport de Reus està a una distància aproximada de 45km. 

Té  a pocs metres els accessos a la carretera C-32 i a la carretera C-31 de 

“Sitges Centre”, així com a uns 4 minuts caminant l’estació de Rodalies 

Renfe. També disposa d’un servei d’autobusos cap a Barcelona cada dia de 

la setmana amb la parada a uns 5 minuts caminant de la localització del 

local. 

Pel que fa a l’entorn, Sitges és un poble en que la seva activitat econòmica 

més important és la del turisme. Són freqüents, repartits durant tot l’any, 

varis festivals, reunions d’empreses, exposicions d’art i cultura i festes i 

celebracions municipals arrastrant darrera seu una gran quantitat de gent. 

Degut a aquesta característica econòmica, a la zona propera de la finca i, en 

general, a tot el municipi hi ha abundància de restaurants, bars, pubs i 

hotels (multitud de negocis dedicats a l’hoteleria) motiu pel qual, malgrat 

haver-hi un gran i variat mercat de clients, la competència serà important i 

és un dels aspectes que s’haurà de tenir en compte a l’hora de dirigir el 

negoci. 
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CAPÍTOL 4: 

CARACTERÍSTIQUES DEL 

PROJECTE 

 

L’activitat desenvolupada en el local és la pròpia d’un Restaurant. Es 

disposa de cuina i servei de menjador per tal d’oferir àpats i tapes al públic 

per ser consumits al mateix local. No es contemplarà la possibilitat d’oferir 

àpats per emportar, ni a particulars ni a empreses. 

El restaurant serà un restaurant de gama mitja-alta. El preu aproximat per 

persona (comptant primer plat, segon plat, beguda i postres) els caps de 

setmana serà entre 30€ i 50€. Entre setmana es preveurà un menú de 20€ 

per persona, excepte als mesos de juliol i agost, per fomentar que els 

clients usin el local. 

Està previst l’equipament necessari d’armaris, prestatges, neveres i 

congeladors per a l’emmagatzematge i accés a les matèries primeres, 

begudes i aliments precuinats que es comprin als proveïdors. 

S’haurà de preveure també un permís a l’Administració per reservar una 

plaça d’aparcament davant del local per així facilitar la càrrega i descàrrega 

dels béns i productes dels proveïdors.  

Es disposarà una entrada principal d’ús públic pel carrer Sant Bonaventura 

nº15, el qual serà una porta de vidre. 

 

4.1. Classificació de l’activitat 

- L’activitat que es durà a terme, segons la CCAE-93, Classificació Catalana 

d’Activitats Econòmiques de l’any 1993, aprovada pel Reial Decret 97/1995 

del 21 de febrer, es classifica en: 

 Secció H, Hoteleria 

 Subsecció HH, Hoteleria 
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 Divisió 55, Hoteleria 

 Grup 553, Restaurants 

 Classe 5530, Restaurants 

 Subclasse 55300, Restaurants 

L’aplicació d’aquesta classificació segons la norma CCAE-93 segons 

obtinguda, 55300, implica que ens permet la venda de menjars pel seu 

consum, normalment en el local, inclosa la venda de begudes per 

acompanyar els menjars. 

- Segons el Real Decreto 317/1994 del 4 de novembre, pel qual 

s’estableixen normes sobre l’ordenació i la classificació dels establiments de 

restauració, l’activitat es classifica com a Restaurant. A l’entrada del local es 

trobarà la placa d’identificació, amb la lletra R corresponent a restaurants, 

juntament amb el número de registre de l’establiment i el seu codi 

d’identificació fiscal. 

- Segons el Real Decreto 239/1999 del 31 d’agost, pel qual s’aprova el 

catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics 

sotmesos a la Llei 10/1990 del 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les 

activitats recreatives i els establiments públics, l’activitat es troba 

classificada dins les activitats recreatives de restauració. 

- Segons el Real Decreto 143/2003 del 10 de juny, de modificació del Real 

Decreto 136/1999 del 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general 

de desplegament de la Llei 3/1998 del 27 de febrer, de la intervenció 

integral de l’administració ambiental i se n’adapten els annexos per a la 

classificació de les activitats sotmeses al règim d’intervenció administrativa 

ambiental, l’activitat es troba inclosa en: 

Annex: III, Activitats sotmeses al règim de comunicació 

Grup 12, Altres activitats 

Codi 12.35b, Activitats recreatives de restauració. 

- Segons l’ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració 

municipal en les activitats i instal·lacions, aprovada per l’Ajuntament de 

Sitges, per les activitats relacionades a l’Annex III del reglament de 

desplegament de la LIIAA, resten sotmeses al règim de permís municipal 

ambiental. 
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4.2. Horaris d’obertura 

El restaurant s’espera que estigui obert de dimarts a diumenge, ambdós 

dies inclosos, deixant el dilluns com a festa setmanal.  

L’horari d’obertura al públic es diferenciarà entre cap de setmana i dies 

laborables, respectant aproximadament els següents intervals: 

 Cap de setmana: De 12 hores del migdia fins a 17 hores de la tarda 
com a servei de dinars. Pel servei nocturn, de 20 hores fins a la 1 

hora de la matinada. 

 Dies laborables (de dimarts a diumenge): de 12 hores del migdia fins 

a 16 hores de la tarda pel servei diürn. Pel servei de sopars l’horari 
serà de les 20 hores del vespre fins mitjanit. 

Per tant, el total d’hores setmanals aproximades el qual el restaurant 

restarà obert serà de 60 hores aproximadament depenent de pics puntuals 

de feina. 

  

4.3. Torns de servei 

Es preveu l’aplicació d’uns torns per tal d’administrar millor els recursos tant 

personals com materials del local. Aquests torns s’adaptaran segons els 

horaris de treball del restaurant: 

 Servei del migdia: es dividirà en dos torns. Un a les 13h i l’altre a les 
15h. 

 Servei nocturn: com a l’anterior cas, es dividirà en dos torns. El 
primer serà a les 20.30h i el segon a les 22h. 

 

4.4. Distribució i característiques del local 

El local es distribuirà en les següents zones segons el seu ús i amb la 

corresponent superfície ocupada: 

1. Zona de barra: 15 m2. 

2. Zona de menjador: 80 m2. 

3. Zona de serveis: 15 m2. 

4. Zona de cuina: 25 m2. 
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5. Zona de pati exterior: 30 m2. Aquest pati és una zona de pas cap els 
serveis per l’ús dels clients, només és útil pel restaurant i els seus 

treballadors. No es considera zona útil. 

Per tant, el total de superfície útil del local és de 135 m2. 

L’alçada del local és uniforme a tot ell, la qual és de 2.90 metres. D’altra 

banda, el pati es pot considerar també com a obertures per a ventilació. 

 

4.5. Serveis 

Per tal de millorar la comoditat i el confort del restaurant es disposarà d’uns 

serveis per si els clients així ho necessiten. 

Els serveis en seran dos. El de dones que serà sensiblement més gran, 

estarà ben equipat amb lavabos i piques, així com també tindrà una 

superfície per a minusvàlids. El d’homes, una mica més petit, estarà 

igualment equipat amb lavabos, piques i també incorporarà urinaris. 

A més, es facilitarà un servei per a clients amb minusvalidesa. 

Recordar que la superfície total disponible per a serveis és de 15 m2. 

 

4.5.1.  Serveis femenins 

La superfície destinada a serveis femenins serà de 7 m2.  

Els serveis es dotaran de 2 lavabos i 1 piques per rentar les mans. 

 

4.5.2. Serveis masculins 

La superfície per a serveis masculins serà de 5 m2. 

S’instal·laran 1 lavabos, 1 piques i 2 urinaris. 

 

4.5.3. Serveis per a minusvàlids 

La superfície per a serveis per a minusvàlids serà de 3 m2. 

S’instal·larà 1 pica i 1 lavabo adaptats. 

 



Adequació d’un restaurant  16 

Projecte Final de Carrera – Memòria   Bruno Rosales Acuña, Marc Mestre Pérez 

4.6. Empleats 

Es preveurà que pel correcte funcionament del negoci el següent nombre 

d’empleats segons funcions: 

 a) Cambrers: 5 

 b) Cuiners: 2 

 c) Ajudants de cuina: 3 

 d) Maîtres: 2 

 e) Servei de neteja: 1 

Per tant, el total d’empleats serà de 13. 

 

4.7. Previsió de la maquinària 

A continuació s’enumeren el seguit de maquinària bàsica i principal 

escollida, preferiblement en acer inoxidable per a facilitar la neteja: 

 

4.7.1. Zona de cuina 

Per a la zona destinada a la cuina, es preveurà la instal·lació de la següent 

maquinària: 

 2 Microones acer inoxidable digital amb prestatge intermedi per a la 

col·locació de dos plats, de 422x508x337mm i 2100W. 

 2 Congeladors verticals de 230V i 750x760x1835mm i 400W. 

 2 Rentavaixelles 230V i 4500W de 680x610x840mm. 

 2 Neveres de 750 l, 700 W i 1250X675x1995mm. 

 1 Taula de congelació per a pastisseria de quatre portes, 815 l de 

capacitat, 1014W i 2545x800x850mm. 

 2 Cuines de quatre fogons cada una, dos forns cada una, a gas, de 

1460x900x850mm. 

 1 Fregidora elèctrica doble, de 8+8 litres de capacitat i 

800x700x900mm. 

 1 Planxa doble a gas de crom dur, de 1000x450x200mm. 
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4.7.2. Zona de barra 

Es col·locarà el següent llistat de maquinària a la barra: 

 1 Vitrina de tapes de 1450x388x243mmi 300W de consum. 

 1 Armari expositor de begudes de sobretaula de 595x600x1635mm i 

290W. 

 1 Rentavaixelles de gots de 420x470x580mm. 

 1 Màquina de cafè electrònica de 740x520x420mm i 3000W de 

potència. 

 1 Microones d’acer inoxidable petit de 510x370x300mm de 25 litres i 

900W. 

 1 Columna de cervesa de 450W, de l’empresa Cornelius. 

 

4.7.3. Zona de menjador 

A la zona determinada per a ús de restaurant no hi haurà cap maquinària 

considerable a aparèixer en aquest apartat. 

 

4.7.4. Zona de pati 

Es col·locarà el següent llistat de maquinària al pati: 

 1 Rentadora de 9 Kg de 6000W, model PW9 de la casa Electrolux. 

 1 Assecadora de 9 Kg de 8000W, model PD9 de la casa Electrolux. 
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CAPÍTOL 5: 

PLANTEJAMENT I 

ANÀLISIS DE 

SOLUCIONS 

ALTERNATIVES 

 

S’ha ideat un seguit de possibles solucions alternatives en els següents 

punts del projecte: 

 Possibilitat de col·locació de plaques fotovoltaiques. 

 Possibilitat d’aprofitament d’energia solar tèrmica per a aigua calenta 
sanitària (ACS). 

 Plantejament d’ampliació de la normativa de seguretat contra 
incendis. 

 Maquinària de gas o elèctrica. 

 Instal·lació de climatització. 

S’explica, a continuació, en que es basa cada alternativa, punt per punt, i 

una petita explicació de cada una d’elles a tenir en compte a l’hora de 

procedir a la posterior acceptació o no d’aquestes en la realització del 

projecte. 

 

5.1. Col·locació de plaques fotovoltaiques 

S’estudia la possibilitat de col·locació de plaques solars al terrat de l’edifici 

per a la generació d’energia elèctrica pel nostre negoci. 
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5.2. Aprofitament d’energia solar tèrmica per 

 a ACS 

Es contempla també la possible col·locació de panells solars al terrat per a 

l’escalfament de l’aigua sanitària, enlloc de l’escalfament d’aquesta aigua 

mitjançant l’escalfament en acumuladors amb resistència elèctrica o amb 

gas natural. 

 

5.3. Normativa contra incendis 

Degut a que és un local on és un negoci on es preveu la presència de molta 

gent es preveu unes instal·lacions contra incendis més estrictes que les 

obligatòries contemplades a la normativa per tal de, per sobre de tot, 

prevaldre la seguretat sobre les persones. 

 

5.4. Maquinària de gas o elèctrica 

Es valora entre la possibilitat de la col·locació de maquinària de cuina, 

bàsicament els fogons i els forns, que funcionin amb gas natural o amb 

energia elèctrica de la xarxa de la qual disposa el nostre local.  

 

5.5. Instal·lació de climatització 

Per a la instal·lació de climatització es preveu la necessitat de la seva 

col·locació o no. Tanmateix, si aquesta sigui un sistema de climatització 

elèctric amb possibilitat d’escalfar i refredar (bomba de fred i de calor) o si 

per una banda s’instal·la una calefacció per escalfar independent a un 

sistema d’aire condicionat per a poder climatitzar el local en èpoques de 

calor. 

 



Adequació d’un restaurant  20 

Projecte Final de Carrera – Memòria   Bruno Rosales Acuña, Marc Mestre Pérez 

CAPÍTOL 6: 

CRITERI DE VALORACIÓ 

DE LES ALTERNATIVES 

 

Per a la selecció de les alternatives anteriorment esmentades s’han seguit 

una sèrie de criteris , que seran els següents, explicats d’ordre de més 

importància a menys: 

1. Ús d’energies renovables: en aquest projecte ha esdevingut 

primordial i bàsic a l’hora de realitzar una instal·lació si aquesta es 
pot realitzar amb l’ús d’algun tipus d’energia renovable, 

independentment del cos econòmic directe que costi aquesta 
instal·lació. 

2. Varietat d’energies: s’ha considerat important no dependre en excés 
de l’energia elèctrica, així que també és bàsic l’ús d’alguna energia 

més que no sigui l’elèctrica, com pugui ser l’ús de gas natural. 

3. Condicions econòmiques de la instal·lació i del muntatge: 

seguidament, s’ha considerat importat la component econòmica. 
L’alternativa que representi menys cost econòmic arribats a aquest 

punt, es tindrà per sobre d’una possible que en tingui un més elevat. 

4. Bellesa del muntatge: una alternativa en la qual el seu impacte visual 

als clients sigui d’un gust més positiu serà millor enfront una en la 
qual sensorialment no denoti tantes bones sensacions als clients. 

5. Facilitat d’instal·lació: per últim, s’ha tingut en compte la senzillesa 
de dur a terme la instal·lació corresponent. 
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CAPÍTOL 7: 

SELECCIÓ 

D’ALTERNATIVES 

 

Es seleccionaran les alternatives anteriorment plantejades les següents: 

 

7.1. Col·locació de plaques fotovoltaiques 

Es desestimarà l’aplicació d’aquesta alternativa degut a l’alt consum elèctric 

necessari per al funcionament de la maquinària total necessària, pel que 

requeriria una instal·lació fotovoltaica massa extensa i cara, malgrat ser 

energia renovable. 

 

7.2. Aprofitament d’energia solar tèrmica per 

a ACS 

Aquesta alternativa sí serà viable i es realitzarà la seva execució i ús. 

 

7.3. Ampliació de la normativa contra incendis 

Degut a que és un local on és un negoci on es preveu la presència de molta 

gent es preveu unes instal·lacions contra incendis més estrictes que les 

obligatòries, com anteriorment s’havia esmentat. 
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7.4. Maquinària de gas o elèctrica   

En el present projecte es contempla el funcionament de part de la 

maquinària mitjançant maquinària en gas natural, per a reduir el consum 

elèctric. 

 

7.5. Instal·lació de climatització 

Es preveu una instal·lació d’aire condicionat per a poder refrescar el local 

així com una climatització mitjançant bomba de calor. 
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CAPÍTOL 8: 

IL·LUMINACIÓ 

 

8.1. Introducció i objectius 

L’objectiu d’aquesta instal·lació és la de definir i dissenyar la il·luminació del 

restaurant en estudi.  

Per fer-ho es realitzarà un estudi individualitzat de cada una de les diferents 

zones del restaurant segons les seves necessitats en qüestió d’intensitat 

lumínica tenint en compte les seves dimensions. 

S’adjunta a als annexes la relació de càlculs i informació sobre les 

lluminàries. 

 

8.2. Normativa utilitzada 

Per a la realització del projecte s’ha seguit bàsicament la següent 

normativa: 

 Indicacions del Reglament de Baixa Tensió (REBT) 

 Recomanacions del Reial Decret RD 486/1997 

També s’hauran tingut en compte les recomanacions del programa Dialux 

com a suport a la realització de la instal·lació. 

 

8.3. Necessitats d’Il·luminació 

Segons el RD 486/1997 les lluminàries d’aquest projecte compliran els 

requisits nombrats per tal. Per aquest projecte s’han utilitzat lluminàries de 

la marca LAMP Lightning®. Ha predominat l’estètica a l’hora d’escollir les 

lluminàries adequades, sobretot per les zones d’estància i de trànsit dels 

nostres clients. 
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8.3.1. Zona Menjador 

Per la zona del restaurant es necessita una il·luminació moderada, es 

recomana una intensitat llumínica d’uns 200-400 lux, aplicarem una 

intensitat de 250 lux per tal de donar una sensació més íntima als nostres 

clients. Per tant utilitzarem unes lluminàries del tipus: LAMP 9202620 

DOWNLIGHT ALUMIC G24D-3 2X26W AF H22. 

 

8.3.2. Zona Barra 

A la zona de barra, propera a les taules dels comensals, la normativa ens 

recomana una intensitat llumínica moderada, d’uns 200-400 lux, aplicarem 

una il·luminació de 250 lux per tal d’evitar un canvi brusc entre les taules i 

la zona de barra. Per tant utilitzarem unes lluminàries del tipus: LAMP 

9202620 DOWNLIGHT ALUMIC G24D-3 2X26W AF H220 

 

8.3.3. Zona Cuina  

Per la zona de cuina les exigències visuals són molt altes, per tal es 

necessitarà una intensitat llumínica d’uns 1000 lux pels 25m2 de superfície. 

Per tant utilitzarem unes lluminàries del tipus: LAMP 8203280 LUM. 

HERMETICA 2X36W V-BRILLO (2 REG.) 

 

8.3.4. Zona Pati 

La zona de pati serà una zona de trànsit entre el restaurant i els lavabos, 

per tant, segons normativa, correspondria a via de circulació d’ús ocasional 

amb un nivell mínim d’il·luminació de 25 lux. Distribuirem la llum amb 

quatre fanals instal·lats al centre del pati del tipus: LAMP 6701053 BALIZA 

BLOC RAD. LAT EXT. HIT-35W, i unes lluminàries del tipus: LAMP 7401103 

APLIQUE EXT. POINT ASIM. 1X18W G24D-2 a les entrades dels lavabos. 

 

8.3.5. Zona Lavabos 

Pels serveis, la normativa recomana 150 lux d’il·luminació, utilitzarem el 

tipus de lluminària: LAMP 8202000 LUM. HERMETICA 2X36W OPAL (1REG.) 

amb un grau de protecció IP54 per tots tres serveis. 

Per a més detall de càlcul i tipus de lluminària, consultar els annexos. 
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CAPÍTOL 9: 

VENTILACIÓ 

 

9.1. Introducció i objectius 

Aquest capítol té per objecte establir i justificar les mesures necessàries per 

a realitzar correctament la instal·lació de ventilació adequada a la magnitud 

de l’edifici.  

L’estudi de la ventilació té per objectiu en primer lloc mantenir una qualitat 

de l’aire interior acceptable, eliminant els contaminants que es produeixin 

de forma habitual durant l’ús normal d’aquests, aportant un cabal d’aire 

exterior suficient i garantint l’extracció i l’expulsió de l’aire interior. 

En segon lloc, i en compliment de la normativa vigent d’extracció de fums i 

ventilació de cuines, garantir l’evacuació de fums i vapors que es puguin 

generar a ple rendiment. 

 

9.2. Normativa aplicable 

Per a la realització de la instal·lació de ventilació s’ha tingut en compte la 

normativa següent: 

 Reial Decret RD 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual el Ministeri de la 
Presidència aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els 

Edificis, publicat al BOE de 29 d’agost de 2007.  

 Norma espanyola UNE-EN 13779:2008 per a la Ventilació en Edificis 

no Residencials. 

 Norma espanyola UNE 100165:2004 per a la Extracció de fums i 

Ventilació de Cuines. 

 C.T.E. (Codi Tècnic d’Edificació) 

o Document Bàsic SI, seguretat contra incendis 

o Document Bàsic HS, Salubritat 
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9.3. Necessitats de ventilació 

Com defineix la normativa, l’aire de ventilació és l’aire que parteix del aire 

d’impulsió i que està constituït per aire exterior i aire de retorn filtrat, per 

mantenir en l’ambient interior una qualitat acceptable del aire. 

Per al manteniment d’una qualitat acceptable del aire en llocs ocupats es 

consideraran els criteris de ventilació indicats en la norma UNE-EN 13779 i 

en el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE), en funció del 

tipus de local i del nivell de contaminació dels ambients, en particular la 

presencia o absència de fumadors.  

En aquest projecte, s’ha considerat un espai lliure de fums, d’acord a la 

nova llei antitabac, per tant no disposarà d’un espai per fumadors.  

La norma especifica que els espais de restauració han de disposar d’un 

sistema de ventilació natural o forçada per tal de mantenir una renovació 

d’aire constant. 

En el present projecte, s’ha optat per instal·lar un sistema de ventilació 

forçada o mecànica, tot i tenir finestres i entrades d’aire naturals que 

romandran com auxiliars en cas de que ser necessàries.  

La ventilació mecànica es realitzarà per admissió i extracció mecànica al 

menjador, per depressió amb extracció mecànica als lavabos i a la cuina, 

amb extracció localitzada als punts calents. 

 

9.4. Característiques de la ventilació 

9.4.1. Qualitat de l’aire interior 

Segons indica el RITE a l’apartat 1.1.4.2.2., en funció del edifici o local, la 

categoria de qualitat del aire interior (IDA) serà, com a mínim, la següent: 

 IDA 3 (aire de qualitat mitja): edificis comercials, cinemes, teatres, 

sales d’actes, habitacions d’hotels i similars, restaurants, cafeteries, 

bars, sales de festes, gimnàs, locals esportius (excepte piscines) i 

sales d’ordinadors. 

 

9.4.2. Cabal mínim d’aire exterior de ventilació 

El cabal mínim d’aire exterior de ventilació necessari es calcula segons el 

mètode indirecte de caudal d’aire exterior per persona i el mètode de cabal 

d’aire per unitat de superfície. 
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En funció de la categoria de qualitat d’aire interior (IDA) el cabal mínim 

d’aire exterior per a ventilació es el següent: 

 IDA 3 (aire de qualitat mitja, 8 l/s · pers [2,22 m3/h · pers]). 

 

Taula 1. Cabals mínims de ventilació. 

Referència 

Cabals mínims de ventilació 

Per 
persona 

(l/s) 

Per recinte 
(l/s·m2) 

Nº 
persones - 

recinte 

Caudal de càlcul 
(l/s) 

Menjador 8 - 53 pers. 424 (1526,4 m3/h) 

Cuina 
 

10 25 m2 250 (900 m3/h) 

Wc Homes - 2 5 m2 10 (36 m3/h) 

Wc Dones - 2 7 m2 14 (50,4 m3/h) 

Wc Minus. - 2 3 m2 6 (21,6 m3/h) 

 

L’aire exterior de ventilació s’introduirà degudament filtrat en l’edifici, 

mitjançant ventilació forçada. Les classes de filtració mínimes a emprar, en 

funció de la qualitat del aire exterior (ODA) i de la qualitat del aire interior 

requerida (IDA), seran les que s’indiquen a continuació: 

 

Taula 2. Tipus de filtres segons qualitat d’aire exterior (ODA). 

 

S’utilitzaran filtres F7 (ODA 2) a les boques d’entrades de la instal·lació 

d’aire d’impulsió. Segons RITE, no serà necessària la incorporació d’un 

recuperador de calor, ja que el cabal d’aire extret no supera els 1800m3/h.  

 

9.5. Descripció de les instal·lacions 

9.5.1. Instal·lació Menjador 

Aquesta instal·lació constarà de dues màquines, d’extracció i d’impulsió, de 

la casa Soler i Palau S.A. S’instal·larà dues caixes de ventilació model CVB-
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270/270 de 1657 m3/h de cabal màxim per la impulsió, amb aïllament 

acústic i materials ignífugs M1 amb una potència de 373 W. 

Totes dues caixes s’hauran d’instal·lar sobre esmorteïdors per evitar 

vibracions a l’estructura. A l’entrada de la caixa d’impulsió s’instal·larà un 

filtre F7, model MFR-355/400 contra partícules i pols. 

La impulsió d’aire exterior es farà mitjançant conductes de 300x400 mm per 

tenir una velocitat d’impulsió d’uns 3,5 m/s. Tanmateix, per l’escombrada 

d’aire s’instal·laran dues reixes de secció 0,09 m2, model GRI-300 a 4,5 m 

de distància, per una velocitat d’entrada de 2,5 m/s. 

Per la extracció es disposarà d’un sistema de conductes circulars de 

seccions variables en 4 trams, segons les necessitats de cabal, amb 5 

difusors GCI-200 per l’escombrada d’aire. L’extracció s’embocarà a través 

d’un canal que pujarà fins a 1 m per sobre del terrat de l’edifici, on es 

disposarà d’un barret de protecció contra agents exteriors. 

Les canalitzacions tindran un gruix mínim de 0,8 mm. En l’apartat de 

Càlculs de ventilació es poden apreciar les premisses del disseny, variacions 

de secció i velocitats de l’aire.  

Es disposarà d’una sonda intel·ligent de la casa Soler i Palau S.A., model 

SCO-2 AD amb display, que permet el control de la ventilació del local en 

funció de la concentració de CO2 o de la temperatura de forma automàtica. 

 

9.5.2. Instal·lació Lavabos 

Aquesta instal·lació es realitzarà per depressió amb extracció mecànica, 

aprofitant la disposició local dels lavabos, i la poca concurrència d’aquests. 

L’entrada d’aire natural es realitzarà a través de les juntes i de la pròpia 

obertura de la porta, per complir les exigències de cabal d’aire net.  

Per l’extracció mecànica es disposarà, a cada lavabo, de la instal·lació d’un 

ventilador helicoïdal de la casa Soler i Palau S.A., model Silent-100 Design 

de baix nivell sonor, cabal aproximat de 80 m3/h, comporta antiretorn i amb 

un grau de protecció IP45.   

 

9.5.3. Instal·lació Cuina 

Aquesta instal·lació es realitzarà per depressió amb impulsió mecànica per 

cobrir la demanda d’aire a renovar, segons norma UNE 100165:2004 de 10 

l/s·m2, amb un cabal total de 900 m3/h.  

La impulsió d’aire exterior es farà per conductes circulars en el fals sostre 

de seccions variables en 3 trams, en funció del cabal per tenir una velocitat 
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de circulació d’uns 2,5 m/s. Per l’escombrada d’aire es disposaran 3 difusors 

GCI-200, amb una distància mínima entre l’extrem del difusor i l’extrem de 

la campana extractora de 60 cm. S’instal·larà una caixa de ventilació de la 

casa Soler i Palau S.A, model CVB-240/240 de 930 m3/h de cabal màxim, 

amb aïllament acústic ignífug M1 i amb una potència de 245 W. S’haurà 

d’instal·lar sobre esmorteïdors per evitar vibracions a l’estructura. 

A l’entrada de la caixa d’impulsió s’instal·larà un filtre F7, model MFR-

355/400 contra partícules i pols. 

L’extracció es realitzarà per 3 reixes, model GRI-200 de 200x200 mm, que 

eviten l’entrada d’aigua i de cossos estranys. 

 

9.5.4. Extracció Localitzada Campana Cuina 

La funció més important d’una campana d’extracció per una bateria 

d’aparells de cuina és la d’eliminar calor, vapors de greixos, olis i agua, i 

fums produïts durant el procés de cocció dels aliments, així com els 

eventuals productes de la combustió. 

El cabal d’aire d’extracció d’una campana és la part més significativa de la 

ventilació de cuines industrials. Segons normativa UNE 100165:2004, el 

cabal d’extracció serà el següent: 

 

Taula 3. Cabals mínims de ventilació. 

Referència 

Caudal d'extracció localitzada 

Unitats Tipus d'alimentació Dimensions 
Caudal de càlcul (l/s) 

Cuines 2 GAS (750 l/s·m2) 0,6 m2 450 (1620 m3/h)x2 

Planxes 1 GAS (750 l/s·m2) 0,52 m2 390 (1404 m3/h) 

Fregidores 1 Elèctrica (500 l/s·m2) 0,34 m2 167 (601 m3/h) 

TOTAL - - - 1457 (5245 m3/h) 

    

Per l’extracció d’aquest cabal es disposarà una campana de 3000x750x660, 

amb filtres de greixos, a 2 m del terra i amb 4 conductes d’extracció, un per 

punt calent com indica normativa, convergint en un tram general de ø500 

mm i velocitat 9 m/s fins a l’embocanament de la caixa d’extracció. 

Per una potència instal·lada de més de 20 kW en aparells destinats a la 

preparació d’aliments, la cuina es considera una zona de risc especial i els 

extractors hauran de garantir un funcionament durant 90 minuts a una 

temperatura de 400ºC. 
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Per complir normativa, s’instal·larà una caixa de ventilació de la casa Soler i 

Palau S.A., model CHVT/4-6000/400 de 5486 m3/h de cabal màxim, amb 

aïllament acústic ignífug M0, amb una potència de 0,92 kW i amb el 

certificat 400º/2h per extracció de fum en cas d’incendi. S’instal·larà al 

terrat per evitar problemes d’espai i de sorolls, degudament condicionada 

amb tapes per treballar al intempèrie subministrada pel fabricant. 

Als annexes es detallen les instal·lacions per trams, així com les 

característiques d’aquestes i dels elements instal·lats per possibles 

consultes. 
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CAPÍTOL 10: 

CLIMATITZACIÓ 

 

10.1. Introducció i objectius 

Aquest capítol té per objecte establir i justificar les mesures necessàries per 

a realitzar correctament la instal·lació de climatització adequada a la 

magnitud de l’edifici. 

L’estudi de la climatització té per objectiu el tractament de l’aire impulsat 

per la instal·lació de ventilació, a fi de crear una temperatura i un benestar 

ambiental adequat pels nostres clients. És per això que l’estudi s’ha basat 

en les necessitats de les zones de menjador i barra, els espais dedicats a 

l’estància dels nostres clients. 

 

10.2. Normativa aplicable 

Per a la realització de la instal·lació de climatització s’ha tingut en compte la 

normativa següent: 

 Reial Decret RD 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual el Ministeri de la 

Presidència aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els 
Edificis, publicat al BOE de 29 d’agost de 2007.  
 

 Instruccions Complementàries (ITC) del Reglament d’Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis (RITE). 
 

10.3. Necessitats de Climatització 

En el present projecte de climatització s’han tingut en compte diferents 

factors per a la realització de la instal·lació més adequada. La superfície del 

local d’estudi seran la formada per la zona de menjador, més la zona de 

barra. Una superfície útil de 95 m2. 
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10.3.1. Condicions climàtiques del local 

Per tal de dissenyar una instal·lació correctament condicionada, s’ha de 

tenir en compte la ubicació geogràfica del local: 

 Localització: Barcelona 

 Altitud: 9 m 

 Latitud: 41º 21’ 

Pel càlcul de càrregues tèrmiques del local es realitza una estimació de les 

pitjors condicions exteriors, és a dir, en els dies de l’any que presenten 

temperatures més extremes, tan a l’estiu com al hivern: 

 Estiu 

o Mes: Juliol 

o Hora: 16h 

o Temperatura seca Tdb = 32ºC 

o Humitat relativa HR = 58% 

o Diferencia de temperatura dT = 8ºC 

 Hivern 

o Mes: Gener 

o Hora: 6h 

o Diferencia de temperatura dT = 2ºC 

(Dades proporcionades pel Servei Meteorològic de Catalunya) 

A més s’han de valorar les condicions interiors del local, complint amb la 

normativa RITE (per a persones amb activitat metabòlica sedentària de 1,2 

met amb grau de vestimenta de 0,5 clo a l’estiu i 1 clo a l’hivern i un PPD 

entre el 10 i el 15%) les condicions interiors de disseny, és a dir, la 

temperatura operativa i la humitat relativa es trobaran entre els límits 

indicats a la següent taula: 

 

Taula 4. Relació temperatures-humitat/estacions 

 

Estació 

Temperatura 

operativa 

Humitat 

relativa 

(ºC) (%) 

Estiu 23 .. 25 45 .. 60 

Hivern 21 .. 23 40 .. 50 

 

En aquest cas s’ha estimat: 
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 Estiu  24ºC Temperatura exterior i 50% humitat relativa 

 Hivern 22ºC Temperatura exterior i 50% humitat relativa 

 

10.3.2. Càlcul de càrregues tèrmiques 

Per determinar les càrregues tèrmiques del local, objecte d’aquest projecte, 

s’ha seguit el mètode de càlcul de càrregues tèrmiques per la climatització 

de Carrier. Aquest, recull casos típics de les funcions de transferència en 

taules de Diferencia Equivalent de Tª (ETD) i Factors d’Acumulació de 

Càrregues en parets i sostres (SLF). 

Als annexes de càlculs es detallen els càlculs de les necessitats tèrmiques 

per l’estiu i per al hivern del local.  

La següent taula mostra la càrrega de refrigeració i calefacció del local: 

 

Taula 5. Càrregues de refrigeració i calefacció 

 

Càrrega Tèrmica 

Sensible Latent Total Total 

(Kcal/h) (Kcal/h) (Kcal/h) (Kw) 

Refrigeració 16.844 8.206 25.050 29 

Calefacció 2.874 9.158 12.033 14 

 

10.4. Descripció de la instal·lació 

Amb el balanç de càrregues tèrmiques anterior, s’instal·la un equip d’aire-

aire bomba de calor semi-industrial de la marca Hitachi, composat per una 

unitat exterior axial i tres unitats interiors cassettes de 4 vies: 

Taula 6. Característiques de les unitats instal·lades 

 

 

Unitat interior Unitat exterior 

Hitachi 

Model 
RCI-4.0 

FSN2E 

RAS-12 HRNM  

Capacitat nominal de 

refredament (kW) 
10 30 

Eficiència energètica mode 

refrigeració EER 
- 3,1 
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Capacitat nominal de 

calefacció (kW) 
11,2 33,5 

Coeficient de rendiment 

energètic mode calefacció 

COP 

- 3,83 

Fluxe d'aire nominal 

(m3/min) 
28 163 

Refrigerant R410A 

ø canonada líquid (mm)(pl) 9,53 (3/8) 12,7 (1/2) 

ø canonada gas (mm)(pl) 15,88(5/8) 25,4(1) 

Dimensions 

(llarg/ample/alçada) (mm) 
950/950/37 1100/390/1650 

Pes (kg) 6 173 

 

La unitat exterior estarà instal·lada a la zona del pati interior i les tres 

unitats interiors aniran ubicades al fals sostre repartides de manera que es 

realitzi una bona distribució de l’aire climatitzat. 

Els tubs de distribució de refrigerant estaran aïllats amb “coquilles 

Armaflex” de gruix segons RITE. Els trams exteriors estaran protegits de la 

incidència de raigs UV. 

Els sistema de climatització disposarà d’un control a distància, model PC-

P2HT, amb el qual es permet regular dita climatització. 

La màquina exterior ve amb una pre-càrrega  de fàbrica de 8,5 kg de 

refrigerant R410A. Degut a que la instal·lació no presenta una longitud 

equivalent de canonada de refrigeració superior a 30 m, no es precisa més 

càrrega de refrigerant, segons indicacions del fabricant. 
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CAPÍTOL 11: 

INSTAL·LACIÓ CONTRA 

INCENDIS 

 

11.1. Introducció i objectius 

L’objectiu d’aquest projecte és el de dissenyar i justificar les instal·lacions 

de prevenció i extinció d’incendis del restaurant col·locat al Carrer Sant 

Bonaventura nº 15-17 de Sitges seguint la normativa d’instal·lacions contra 

incendis. 

 

11.2. Aspectes generals 

La superfície útil del local coberta és de 135m2, a més hi ha un pati exterior 

de 30m2. Per tant, es pot considerar que la superfície total és de 165m2. La 

repartició de la superfície és la següent: 

 Zona de barra: 15m2  

 Zona de menjador: 80 m2 

 Zona de serveis: 15 m2 

 Zona de cuina: 25 m2 

 Zona de pati exterior: 30 m2 

 

11.3. Normativa bàsica 

La normativa principal que s’ha usat per a la realització d’aquest projecte 

d’instal·lacions contra incendis és: 

 Codi tècnic de l’edificació (CTE). Seguridad en caso de incendios. 
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 Decret 241/1994 de la Generalitat de Catalunya, de 26 de juliol, 

sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 

edificis, complementari de la NBE-CPI/91. 

 Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RD 

1942/1993, de 5 de novembre, i modificacions posteriors). 

 Reial Decret RD 312/2005, de 18 de març, pel qual s’aprova la 

classificació dels productes de construcció i dels elements 

constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 

resistència al foc (BOE núm. 79 de 02/04/2005). 

 Reial Decret RD2267/2004, de 3 de desembre, de “Seguretat contra 

incendis en els establiments industrials” com a consulta pel mètode 

de càrregues ponderades. La resta es pot consultar, però com que la 

superfície construïda és inferior a 150m2 (135m2) i l’ocupació inferior 

a 100 no serà el document de referència. 

 Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut 

en el treball (RD 485/1997). 

 Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 

l’Administració ambiental. 

 Ordre de 29 de novembre de 1984, per la qual s’aprova el “Manual 

d’autoprotecció per al desenvolupament del Pla d’emergència contra 

incendis i d’evacuació de locals i edificis”. 

 Ordre de 9 de març de 1971, d’aprovació de l’ordenança d’higiene i 

seguretat en el treball. 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

 Reial Decret RD 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

 Ordenances municipals/comarcals/provincials. 

 

11.4. Factors de risc d’incendi  

En restaurants (i també a bars) les causes d’incendi més comunes són: 

 Instal·lacions en mal estat 

 Aparells elèctrics portàtils 

 Emmagatzemar inadequadament de bombones de gas 

 Negligència de fumadors 

 Equips i productes utilitzats a les cuines  

 Errors de compartimentació per portes tallafocs obertes 

 Conductors que poden conduir les flames i gasos inflamables a llocs 

remots 

 Existència d’instal·lacions elèctriques defectuoses o la sobrecàrrega 

de les mateixes 
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 Acumulació de papers o escombraries o falta de neteja a cuina i 

magatzems 

 Draps bruts amb greix prop dels fogons 

 Acumulació excessiva de productes inflamables o combustibles 

S’observa doncs que el bar objecte d’aquest projecte compleix o pot arribar 

a complir moltes de les causes possibles de foc. 

 

11.5. Condicions d’accessibilitat i entorn 

És necessari determinar les condicions de l’entorn del restaurant i les 

condicions d’accessibilitat per si és necessària la intervenció d’equips 

d’emergència (bàsicament, bombers). 

De destacar que els establiments han d’estar ubicats en emplaçaments on 

sigui possible l’actuació dels bombers, és a dir, les proximitats i l’entorn del 

local han de tenir unes dimensions suficients perquè puguin maniobrar 

correctament. Les condicions mínimes són: 

 Com a mínim ha d’haver-hi un hidrant per a incendi a qualsevol punt 

de la façana a 100 m màxim. 

En el aquest cas, el local té accessos adequats per facilitar la intervenció 

dels bombers i altres serveis d’emergència per a establiments amb una 

ocupació de menys de 300 persones segons el CTE (DB-SI 5). 

Hi ha dues façanes accessibles (la principal, carrer Sant Bonaventura) i per 

la façana posterior (obertures que donen a un pati anterior). 

 

11.6. Càlcul de la càrrega de foc 

11.6.1. Càlcul de la càrrega ponderada 

Per determinar el tipus d’instal·lacions i elements necessaris per a 

l’adequació contra incendis del local del restaurant, s’utilitzarà el mètode de 

la càrrega de foc ponderada Qp, que té la següent expressió: 

· ·
·i i i

p a

G q C
Q R

A
 

 

La taula 7 mostra els diferents riscos que s’han considerat: 
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Taula 7. Característiques dels materials 

 Gp (kg) qi (Mcal/kg) Ci (Mcal/m2) 

Olis 40 10,0 1,3 520 

Fusta/mobiliari 1200 4,1 1,0 4920 

PVC 100 4,5 1,0 450 

Papers/documentació 50 4,0 1,0 200 

Productes alimentaris 400 4,0 1,0 1600 

Begudes alcohòliques 100 8,0 1,3 1040 

Metà (gas ciutat) 5 12 1,6 96 

TOTAL 8826 

 

Es considerarà la superfície útil del local sense tenir en compte els serveis 

higiènics, per tant, serà de 120m2: 

2

· ·
·

8826
·1

120

73,55 /

i i i
p a

p

p

G q C
Q R

A

Q

Q Mcal m

 

Com que Qp < 100, correspon un nivell de risc intrínsec Baix de nivell 1. 

A més, no serà necessari compartimentar ja que l’ocupació és inferior a 500 

persones i la superfície inferior a 2500 m2. 

 

11.6.2. Elements constructius 

Els graus de resistència dels elements constructius venen també 

determinats a partir dels annexes C-F del DB-SI del CTE.  

Segons indica la Taula 3.1 capítol 3 de la secció 6 d’aquest document, els 

forjats i les parets de càrrega tindran una resistència al foc mínima de R90. 

A més, com que el sostre haurà de ser REI 90 com a mínim segons la taula 

1.2 de la secció 1 del DB-SI. 

Les parets mitgeres i murs adjacents a un altre edifici seran de com a 

mínim EI 120 segons el capítol 1 de la secció 2 del DB-SI. 

En el següent capítol (capítol 2 de la secció 2 del DB-SI) indica que els 

punts de les façanes de l’edifici on es troba el local i les façanes dels edificis 

veïns que no siguin almenys EI 60 estaran separats com a mínim 0,50 

metres. 
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Tanmateix, en aquest punt també obliga que la façana de l’edifici del local 

serà almenys EI 60 en una franja d’un metre com a mínim mesurada sobre 

el pla de la façana i que inclogui el punt de trobada forjat-façana. 

A més, la coberta per la pluja del petit passadís del pati serà REI 60 per a 

limitar el risc de propagació per aquesta.  

Per últim, els materials emprats en la construcció del local i els 

revestiments han de complir les condicions de reacció al foc establertes en 

la taula 4.1 de la secció 1 del DB-SI. En aquest cas, el revestiment de les 

parets i del sostre seran C-s2, d0 o d’una més favorable, i el revestiment 

del terra del local serà EFL. 

 

11.7. Zones de risc especial 

En el capítol 2 de la secció 1 del DB-SI del CTE (“Propagació interior”) indica 

que la cuina es pot considerar “Zona de risc especial” en funció de la 

potència total instal·lada a la cuina.  

Malgrat això, en el nostre local no s’hi ha considerat ja que com anota el 

mateix document a posteriori les cuines no s’hi consideraran de risc especial 

si tenen equipat un sistema automàtic d’extinció excepte en usos que siguin 

Hospitalari i de Residència Pública. 

En aquest cas, es valorarà la col·locació d’un sistema d’extinció d’incendis 

automàtic prop de la zona de la campana de la cuina i, per tant, no la 

considerarem de risc especial. 

La resta de zones del restaurant no presenten característiques per a ser 

estudiades com a “Zones de risc especial”. 

 

11.8. Condicions d’evacuació 

Tot seguit es valoraran les distintes condicions d’evacuació del local segons 

DB-SI 3 I DB-SU 1. 

Per a aquesta avaluació s’estudiaran els conceptes com ocupació, evacuació 

i elements de sortida i de pas com portes i escales. 
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11.8.1. Càlcul de l’ocupació 

Segons les recomanacions sobre el càlcul d’ocupació del Codi Tècnic de 

l’Edificació (CTE), Secció SI3 punt 2. 

L’ocupació en locals d’ús de pública concurrència, de zones de públic 

assegut en bars, restaurant, cafeteries, etc.  és de 1,5 m2/ persona. 

Per tant, el càlcul d’ocupació tenint en compte els aspectes anteriors: 

 Superfície d’ús públic: aquesta superfície serà la destinada a zona de 
barra i zona de menjador, que fan un total de 80 m2. 

Per tant, l’ocupació serà: 

Ocupació = 80/1,5 = 53,3 persones 

L’ocupació màxima del local, segons  normativa del CTE és de 53 

persones. 

 

11.8.2. Evacuació 

Es defineix com l’origen d’evacuació qualsevol punt ocupable de l’edifici amb 

una densitat mes petita o igual a una persona per 10 m2 i una superfície 

més gran o igual a 50 m2 i qualsevol punt ocupable dels locals de risc 

especial i altres zones d’ocupació nul·la.  

D’altra banda, el Recorregut d’evacuació és aquell recorregut que condueix 

des d’un origen d’evacuació fins a una sortida de planta o fins a una sortida 

de l’edifici. 

Degut a que només hi ha una sortida, s’hauran de complir les següents 

característiques segons el capítol 3 de la Secció 3 del DB-SI del CTE: 

 L’ocupació ha de ser inferior a 100 

 La longitud dels recorreguts d’evacuació fins la sortida de la planta no 

han d’excedir els 25 metres 

 

11.8.3. Senyalització dels medis d’evacuació 

Segons la secció 4 del DB-SI la senyalització dels medis d’evacuació tindrà 

la següent mesura: 

 210x210 mm quan la distància d’observació de la senyal no sigui 

superior a 10 metres 

 420x420 mm quan la distància d’observació de la senyal estigui 

compresa entre 10 i 20 metres 
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 594x594 mm quan la distància d’observació de la senyal estigui 

compresa entre 20 i 30 metres 

 

11.8.4. Dimensionat de portes 

Pel dimensionat de la porta de sortida (que és la única sortida) es tindrà en 

compte el següent dimensionat segons el capítol 4 de la secció 3 del DB-SI: 

/ 200 0,80A P m  

Si s’usen els valors d’aquest projecte (ocupació 53 persones, amplada de la 

porta d’1m): 

1.00 53 / 200 0,80m  

S’observa que amb les condicions actuals d’una porta de 90 cm d’amplada i 

una ocupació de 53 persones es compleix el dimensionat (l’ample de la 

porta és major a 53/200 i també és major a 0,80 m).  

Aquesta porta serà abatible, de gir vertical i d’una. L’amplada d’aquesta 

fulla no serà menor que 0,60 m ni major que 1,20m.  

A més, tindrà un sistema de tancament que no actuï mentre hi hagi activitat 

en les zones a evacuar o bé un dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del 

costat que prové l’evacuació (interior del restaurant) sense clau ni sense 

necessitat d’usar un mecanisme. Per tant, la porta haurà d’obrir en el sentit 

del flux de sortida del local i s’haurà de senyalitzar la seva ubicació. 

A més, sobre de la porta es col·locarà la següent senyal de 420x420 mm 

que mostra la figura 3: 

 

 

Figura 3. Senyal de sortida d’emergència 

També es col·locarà la senyal de 210x210 mm que es mostra a continuació 

a sobre de la porta del pati per indicar que no s’ha d’anar en aquell sentit si 

es produeix una emergència acompanyat amb un escrit de “Sense sortida”: 
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Figura 4. Senyal de sense sortida 

 

11.8.5. Dimensionat de passadissos d’evacuació 

Pel que fa al passadís d’evacuació s’ha de complir la següent desigualtat: 

/ 200 1A P m  

En el cas d’aquest projecte, el passadís considerat com a passadís 

d’evacuació té una amplada superior al metre i, per tant, compleix amb la 

normativa. 

Altres elements a considerar a l’hora de dimensionar-los contra incendis 

com escales protegides i escales no protegides no consten en aquest 

projecte. 

També s’instal·laran les senyals següents per indicar el recorregut 

d’evacuació amb unes dimensions de 420x420 mm: 

 

Figures 5/6. Senyals del recorregut d’evacuació 

 

11.9. Instal·lacions de proteccions contra  

 incendis 

La protecció contra incendis es basa en els DB-SI 4 i DB-SU 4 del CTE i el 

RD 1942/1993 de RIPCI.  

 

11.9.1. Extintors 

A l’hora de saber el nombre d’extintors es tindran en compte el següents 

factors segons la secció 4 del DB-SI: 
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 Ha d’haver-hi extintors suficients per garantir que el recorregut real 

des de qualsevol origen d’evacuació fins a un extintor sigui inferior a 

15 m. 

 L’eficàcia mínima que tindran serà 21A-113B. 

 Hauran d’estar situats de manera que siguin fàcilment visibles, 

accessibles i estar clarament senyalitzats. 

Es col·locaran sobre suports verticals de manera que la part superior 

quedi, com a màxim, a 1,70 m del terra. 

 La col·locació serà a llocs on no entorpeixin l’evacuació. 

 Es col·locarà extintors prop de les sortides d’evacuació i en llocs 

pròxims on s’estimi que les possibilitats que s’iniciï un incendi són 

més grans. 

 S’aplicarà l’extintor adequat per a cada tipus de foc, com mostra la 

següent taula 8: 

Taula 8. Tipus d’extintors 

Tipus de foc Combustible Tipus d’extintor 

A Sòlids: fusta, roba, paper, etc. Aigua/pols/escuma 

B Líquids: oli, gasolina, alcohol, etc. CO2/escuma 

C Gasos: butà, propà, gas natural, 

etc. 

Pols/CO2 

 

Segons això, s’hauran de col·locar un total de 4 extintors d’eficàcia 21A-

113B. 

 Cuina un extintor de tipus ABC per combatre tant els líquids com els 

gasos 

 Al costat de del quadre elèctric de CO2 

 Dos al menjador de tipus ABC per combatre essencialment la crema 

de sòlids com les taules i cadires 

Malgrat està sobre dimensionat respecte la normativa dels 15 metres, es 

creu que és millor i que se segueixen les recomanacions. 

A més, es col·locarà una senyal de 210x210mm a cada extintor que sigui 

visible fins i tot en cas de fallida elèctrica com la que es mostra la figura 7: 
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Figura 8. Senyal d’extintor 

Per últim, es recorda que també es col·locarà un sistema automàtic 

d’extinció a la zona de la cuina. 

 

11.9.2. Enllumenat d’emergència 

Segons la secció 4 del DB-SU l’enllumenat d’emergència han de funcionar 

inclús si hi ha fallada de l’enllumenat normal. Aquest enllumenat ha de 

subministrar la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de 

manera que puguin abandonar l’edifici, eviti les situacions de pànic i 

permeti la visió dels senyals indicatius de les sortides i la situació dels 

equips i mitjans de protecció existents. 

S’hauran de col·locar, segons la secció 4 del DB-SU, enllumenat 

d’emergència a les següents zones que escauen a aquest projecte: 

 Al recorregut d’evacuació 

 Els locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de 

protecció contra incendis 

 Els serveis higiènics d’ús públic 

 Zones on se situen els quadres de distribució o d’accionament de la 

instal·lació d’enllumenat 

A més, aquestes lluminàries compliran les següents condicions: 

 Almenys a 2 metres sobre el nivell del terra 

 Es disposaran una en cada porta de sortida i en posicions i en les 

quals sigui necessari destacar un perill potencial o l’emplaçament 

d’un equip de seguretat. Com a mínim s’han de disposar en els punts 

següents: 

- En les portes existents en els recorreguts d’evacuació 

- En els canvis de direcció i en les interseccions de 

passadissos 
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Destacar que serà una instal·lació fixa, proveïda d’una font pròpia d’energia 

i entrar automàticament en funcionament en produir-se una fallada 

d’alimentació en la instal·lació d’enllumenat normal en les zones cobertes 

per l’enllumenat d’emergència. Es considera que hi ha hagut fallada a 

l’alimentació amb un descens de la tensió per sota del 70% del seu valor 

nominal. 

Es col·locaran 22 aparells autònoms automàtics d’emergència 

distribuïts de la següent manera: 

 Un a cada extintor (4). Hi ha un extintor junt al quadre elèctric que 

s’usarà pels dos 

 Dos a cada servei públic (6) a la porta i a la zona del lavabo 

 Un a la porta d’emergència  

 Un a la porta del pati per la part exterior 

 Un a cada porta de la cuina (2)  

 9 fent els recorreguts dels passadissos d’emergència des de la porta 

del pati 

Les característiques de l’enllumenat seran diferents segons la seva ubicació: 

 A les vies d’evacuació, serà de com a mínim 1 lux al llarg de l’eix 

central i 0,5 lux a la banda central que comprendrà almenys la meitat 

de l’amplada de la via.  

 En els punts on estiguin situats els equips de seguretat, les 

instal·lacions de protecció contra incendis d’utilització manual i els 

quadres de distribució elèctrica serà de com a mínim 5 lux. 

Al llarg de la línia central d’una via d’evacuació, la relació entre luminància 

màxima i mínima no serà més gran de 40:1. 

També es realitza la instal·lació de manera que l’enllumenat d’emergència 

de les vies d’evacuació ha d’arribar almenys al 50% del nivell d’il·luminació 

requerit al cap dels 5 segons i al 100% als 60 segons.  

 

11.9.3. Sistema automàtic d’extinció 

La cuina presentarà un sistema d’extinció automàtica. Aquest sistema es 

col·locarà per dos motius: 

1. Per seguretat: aquest sistema et dona la possibilitat de, 

automàticament, començar l’extinció del incendi justament en aquella 

zona on és més probable l’aparició d’un. 
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2. Per així evitar considerar la cuina zona de risc especial segons el 

capítol 2 de la secció 1 del DB-SI. 

El sistema complirà les següents característiques: 

 Actiu les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, amb o sense 

personal ja que molts incendis es produeixen quan el local està buit i 

a causa de brases enceses, fregidores que es queden enceses, etc. 

 Actiu amb o sense subministrament elèctric. 

 Possibilitat d’accionament manual, fins i tot abans que l’activi els 

detectors. 

 Agent extintor ràpid i que previngui la ignició, que no sigui tòxic i que 

sigui fàcil de netejar per poder tornar a utilitzar la cuina el més aviat 

possible. 

 Possibilitat d’accionar l’alarma. 

 Possibilitat de tancar el subministrament de gas de la cuina en cas 

d’incendi. 

La instal·lació presentarà les següents característiques: la instal·lació del 

sistema automàtic d’extinció serà el sistema ANSUL R-102  integrat a 

les dues campanes i hi destaquen les següents característiques: 

- Agent extintor de baix pH 

- Operació fiable mitjançant cartutx de gas 

- Compleix els requeriments UL 300 

- Compleix els requeriments ULC/ORD-C1254 6 

- Marcat CE 

- Sistema especialment dissenyat a la protecció de zones de 

campanes, conductes, càmeres d’aspiració, filtres, equips 

auxiliars de protecció de greix i equips de cuina (graelles, 

fogons, etc.) 

La descripció del sistema de ruixadors automàtics és sistema que actua 

mitjançant un agent químic amb pressió regulada. El  sistema a més es 

pot configurar per la detecció automàtica i/o manual (manual  i si es 

desitja també a distància). A més,  es compta amb un dispositiu mecànic 

o de  tancament de quadre de gas. 

Aquest sistema de ruixadors a la campana té els següents components: 

- Agent químic humit 
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- Ampolla de l’agent (a un armari d’acer inoxidable) 

- Mecanisme de descàrrega regulada (de fàbrica a 7,6 bar) 

- Boques de descàrrega 

- Mànega de distribució 

- Tub elèctric flexible 

- Unitat d’accionament manual 

El sistema presenta el següent esquema: 

 

 

Figura 9. Esquema dels ruixadors 

 

11.10. Manteniment de les instal·lacions 

Les instal·lacions de protecció contra incendis han de complir un programa 

mínim de manteniment que s’estableix a les taules I i II de l’apèndix 2 del 

RIPCI. 

Aquestes operacions es duran a terme per personal especialitzat de 

manteniment del fabricant o instal·lador de les empreses autoritzades. En 

alguns casos el podrà dur a terme el mateix usuari. A la següent taula es 

mostren les condicions del manteniment: 
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Taula 9. Manteniment 

Equip 

Cada 3 mesos 

Operacions a realitzar per empresa 

autoritzada, pel titular o per l’usuari de 

la instal·lació 

Cada any Cada 5 anys 

  
Operacions a realitzar per personal especialitzat o instal·lador del 

fabricant o per empresa de manteniment autoritzada 

Extintors 

Comprovació de l’accessibilitat, 

senyalització i bon estat aparent de 

conservació. 

Inspecció ocular dels mecanismes de 

seguretat, precintes, inscripcions, etc. 

Comprovació del pes i de la pressió. 

Inspecció ocular de l’estat extern de les 

parts mecàniques (broc, vàlvula, 

mànega, etc.) 

Comprovació del pes i de la 

pressió. 

En el cas d’extintors de pols amb 

ampolla de gas d’impulsió s’ha 

de comprovar el bon estat de 

l’agent extintor i el pes i 

l’aspecte de  l’ampolla de gas. 

Inspecció ocular de la mànega, 

boca o llança, vàlvules i parts 

mecàniques. 

A partir de la data de timbrat de 

l’extintor (i durant tres vegades), 

procedir al retimbrat d’acord 

amb la ITC-MIE-AP5 del 

Reglament d’aparells a pressió. 

S’han de rebutjar aquells que 

presentin defectes que 

qüestionin el funcionament 

correcte i seguretat o aquells 

pels quals no existeixin peces 

originals que garanteixin les 

condicions de fabricació. 

Sistema 

d’extinció 

automàtic 

Comprovació que els brocs de l’agent 

extintor o ruixadors estan en bon estat i 

lliures d’obstacles. 

Comprovació del bon estat dels 

components, especialment de la vàlvula 

de prova en els sistemes de ruixadors, o 

els comandaments manuals dels 

sistemes de pols, o agents gasosos. 

Comprovació de l’estat de la càrrega 

dels sistemes de pols, anhídric carbònic 

o hidrocarburs halogenats i d’ampolles 

de gas impulsor quan existeixin. 

Comprovació dels circuits de 

senyalització, pilots, etc., ens els 

sistemes amb indicacions de control. 

Neteja general de tots els components. 

Comprovació integral, d’acord 

amb les instruccions del 

fabricant o instal·lador, incloent 

en tot cas: 

Verificació dels components del 

sistema, especialment dels 

dispositius d’engegada i alarma. 

Comprovació de la càrrega de 

l’agent extintor i de l’indicador 

d’aquesta (mesura alternativa 

del pes o pressió). 

Comprovació de l’estat de 

l’agent extintor. 

Prova de la instal·lació en les 

condicions de la seva recepció. 

 

 

11.11. Sistemes de detecció i extinció        

instal·lats 

A continuació es presenten a mode de resum els diferents sistemes de 

detecció i extinció d’incendis instal·lats en aquest projecte: 
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Taula 10. Sistemes instal·lats 

TIPUS DESCRIPCIÓ 

Extintors S’han col·locat 4 extintors 

BIE No és necessari ja que la superfície és inferior a 500 m2 

Detecció i alarma 

No és necessari un sistema d’alarma ja que l’ocupació és 

inferior a 500 persones. 

No és necessari un sistema de detecció d’incendis ja que la 

superfície és inferior a 1000m2 

Extinció automàtica S’ha col·locat un sistema d’extinció automàtica a les campanes 

Enllumenat 

d’emergència 

S’ha col·locat enllumenat d’emergència amb un total de 22 

aparells 

Manteniment de els 

instal·lacions 

El manteniment segons especificacions del RIPCI com es veu a 

l’apartat anterior 
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CAPÍTOL 12: 

INSTAL·LACIÓ D’AIGÜES 

 

12.1. Introducció i objectius 

L’objectiu d’aquest projecte d’instal·lació d’aigua és el de dotar al restaurant 

de subministrament d’aigua, tant aigua calenta sanitària (ACS) com aigua 

freda sanitària (AFS). 

Per a això, s’ha dividit el local en 5 zones humides:  

 Zona humida formada pels serveis d’homes i minusvàlids. 

 Zona humida dels serveis de dones. 

 Zona humida de la zona de cuina. 

 Zona humida de la zona de barra. 

 Zona humida de pati. 

La divisió en aquestes és degut a que són els sectors on serà necessari l’ús 

d’aigua (i per tant també la seva instal·lació) i geogràficament són propers i 

d’usos similars. 

El sistema estarà basat en una distribució de comptador únic format per 

una escomesa, la instal·lació general que conté el comptador general, un 

tub d’alimentació i un distribuïdor principal. A més a més, es tindran en 

compte les derivacions col·lectives. 

A més a més, la companyia subministradora (SOREA S.A.) informa que la 

pressió és de 4 kg/cm2 i una velocitat màxima permesa de 2,0 m/s, cosa 

que provoca que els suports i penjants per a trams de la xarxa interior 

seran antivibradors, i s’usaran encoratges i guies flexibles que estar 

rígidament units a l’estructura. 

Degut a això i que, degut a les característiques del negoci del local 

(restaurant), s’intentarà mantenir el nivell de soroll en el de poc sorollós 

(velocitat igual o inferior a 1,5 m/s) per a contribuir a millorar el confort 

dels clients d’aquest. 
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12.2. Normativa utilitzada 

Per a l’estudi s’ha tingut en compte una sèrie de normativa, tenint especial 

importància la part del CTE sobre instal·lacions d’aigua per a poder saber el 

cabal mínim segons element, així com el diàmetre mínim de la canonada 

necessari. Es tindrà en compte a l’hora de realitzar els càlculs que la 

velocitat és unitària, així com els factors de simultaneïtat (k) si és 

necessari. 

El següent llistat ens presenta la normativa utilitzada per norma general: 

 Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instal·lacions de fontaneria. 

NTE IFF. 

 Ordre del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Plec de 

prescripcions tècniques per a canonades d’abastiment d’aigua. 

 Ordre del Ministerio de Industria 14/05/86 BOE (04-07-86). 

Especificacions tècniques dels aparells sanitaris. 

 Ordre del Ministerio de Industria 23/12/86 BOE (21-01-87). 

Modificacions especificacions tècniques dels aparells sanitaris. 

 Ordre del Ministerio de Industria 15/04/85 BOE (20-04-85). Aixetes. 

Normes tècniques. 

 Reial Decret RD 358/85 Ministerio de Industria 23/01/85 BOE (22-03-

85). Aixetes. Normes tècniques. 

 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Document Bàsic HS de Salubritat.  

 

12.3. Instal·lació d’aigua freda sanitària   

  (AFS) 

12.3.1 Punts de consum 

Per a la instal·lació d’aigua freda sanitària (AFS) s’ha previst la col·locació 

dels següents punts de consum, així com diferents elements. La següent 

llista mostra, per parts del locals, la previsió realitzada: 

1) Serveis de dones: 

 2 Vàters amb cisterna (0,1 l/s cada un). 

 1 Pica amb un cabal de 0,1 l/s. 
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2) Serveis d’homes: 

 1 Vàter amb cisterna (0,1 l/s). 

 1 Pica (0,1 l/s). 

 2 Urinaris temporitzats (0,15 l/s cada un). 

3) Serveis adaptats per a minusvàlids: 

 1 Pica (0,1 l/s). 

 1 Vàter amb cisterna (0,1 l/s). 

4) Cuina: 

 2 Rentavaixelles (0,25 l/s cada un). 

 2 Piques (0,1 l/s cada una). 

5) Barra: 

 1 Rentavaixelles (0,25 l/s). 

 2 Piques (0,1 l/s). 

6) Pati: 

 1 Rentadora-assecadora (0,6 l/s). 

 1 Aixeta aïllada (0,15 l/s).  

 1 Font (1,67 l/s). 

7) A més, es preveu la col·locació per escalfar l’aigua de termos amb el 

consum corresponent: 

 Termo (0,3 l/s). 

 

12.3.2. Disseny de la instal·lació d’AFS 

Per al disseny de la instal·lació d’AFS s’han tingut en compte una sèrie 

d’elements majoritàriament marcats per la normativa, que són els 

següents: 

 Escomesa a l’exterior. Ha de disposar d’una clau de presa, un tub 

d’escomesa i una clau de tall a l’exterior. 

 Es col·locarà una vàlvula antiretorn per a evitar el retorn del 

subministrament a la xarxa. També es col·locarà una clau de tallada 
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general per a tallar tot el subministrament (si fos necessari) situada a 

l’armari del comptador general. 

 Un comptador general escollit per la companyia (SOREA SA), per a 

mesurar el cabal d’aigua que es consumeix i anirà a un armari. 

 Es col·locaran dos dipòsits de 1000 litres a l’espai reservat a la finca 

entre el local comercial del restaurant i l’escala d’accés a les 

vivendes. 

Les canonades seran de coure, soldades amb estany, i es tindrà en compte 

la utilització de claus per a tallar el subministrament a cada tram i en cada 

aixeta. 

Com a resum del comentat en el punt anterior, a la taula següent es mostra 

el consum de cada element i el total sense involucrar els coeficients de 

simultaneïtat: 

Taula 11. Cabals 

LOCALITZACIÓ TIPUS Nº CABAL/Nº (l/s) CABAL TOTAL (l/s) 

WC dones Vàter amb cisterna 2 0,1 0,2 

WC dones Pica 1 0,1 0,1 

WC homes Vàter amb cisterna 1 0,1 0,1 

WC homes Pica 1 0,1 0,1 

WC homes Urinari temporitzat 2 0,15 0,3 

WC minusvàlids Pica 1 0,1 0,1 

WC minusvàlids Vàter amb cisterna 1 0,1 0,1 

Cuina Rentavaixelles 2 0,25 0,5 

Cuina Pica 3 0,1 0,3 

Barra Rentavaixelles 1 0,25 0,25 

Barra Pica 2 0,1 0,2 

Pati Rentadora-assecadora 1 0,6 0,6 

Pati Font 1 1,67 1,67 

Pati Aixeta aïllada 1 0,15 0,15 

 
Termo 

 
0,3 0,3 

  
21   4,97 
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És d’especial importància el fet del nombre d’elements ja que a l’hora de 

dimensionar el cabal per secció es tindrà en compte el coeficient de 

simultaneïtat (k) per sector. Aquest nombre d’elements que necessitaran 

aigua freda serà de 21. Per tant, el consum final d’ACS serà menor als 4,97 

l/s que marca aquesta taula, referida a consums simultanis. 

La següent taula mostra, en aquest sentit, el consum tenint en compte la 

simultaneïtat i els diferents sectors. El coeficient de simultaneïtat es calcula 

com: 

1

1
k

n
 

Taula 12. Cabals amb coeficient 

Tram n K Consum (l/s) Consum K (l/s) 

I4-I 3 0,7071 2,200 1,556 

I3-I2 1 1,0000 0,150 0,150 

I2-I 2 1,0000 0,750 0,750 

I1-I 1 1,0000 1,670 1,670 

I-H 6 0,4472 4,620 2,066 

J4-J3 1 1,0000 0,150 0,150 

J3-J2 2 1,0000 0,300 0,300 

J2-J1 3 0,7071 0,400 0,283 

J1-H 4 0,5774 0,500 0,289 

H-F 10 0,3333 5,120 1,707 

G2-G 1 1,0000 0,100 0,100 

G1-G 1 1,0000 0,100 0,100 

G-F 2 1,0000 0,200 0,200 

F-A' 12 0,3015 5,320 1,604 

E3-E2 1 1,0000 0,100 0,100 

E2-E1 2 1,0000 0,200 0,200 

E1-C 3 0,7071 0,300 0,212 

D5-D4 1 1,0000 0,100 0,100 

D4-D3 2 1,0000 0,200 0,200 

D3-D 3 1,0000 0,450 0,450 

D2-D1 1 1,0000 0,250 0,250 

D1-D 2 1,0000 0,350 0,350 

D-C 5 1,0000 0,800 0,800 



Adequació d’un restaurant  55 

Projecte Final de Carrera – Memòria   Bruno Rosales Acuña, Marc Mestre Pérez 

C-B 8 0,3780 1,100 0,416 

B3-B2 1 1,0000 0,250 0,250 

B2-B1 2 1,0000 0,350 0,350 

B1-B 3 0,7071 0,450 0,318 

B-A' 11 0,3162 1,550 0,490 

A'-A'' 23 0,2132 6,870 1,465 

 

S’observa com el consum simultani s’ha reduït a 1,465 l/s.  

Pel que fa a la selecció dels diàmetres dels tubs, sempre es  tindrà en 

compte que la velocitat haurà de ser inferior a 1,5 l/s per a evitar que sigui 

una instal·lació sorollosa. En els trams que passin pel menjador, s’intentarà 

que aquesta sigui inferior a 1 l/s perquè sigui més silenciosa i així afavorir el 

confort dels clients. La selecció de diàmetres i velocitats es farà usant l’àbac 

pel càlcul de canonades, així com les pèrdues i els resultats per tram són els 

que mostra la taula 13. 

Taula 13. Característiques per trams 

Tram n K 
Consum 

(l/s) 

Consum K 

(l/s) 

ф tub 

(mm) 

Longitud 

(m) 

Velocitats 

(m/s) 

Pèrdues 

(mca) 

Pèrdues tram 

(mca) 

I4-I 3 0,70 2,200 1,556 42 2,947 1,5 0,070 0,206 

I3-I2 1 1,00 0,150 0,150 12 0,500 1,4 0,300 0,150 

I2-I 2 1,00 0,750 0,750 28 1,377 1,4 0,100 0,138 

I1-I 1 1,00 1,670 1,670 42 3,578 1,4 0,060 0,215 

I-H 6 0,44 4,620 2,066 54 1,697 1 0,022 0,037 

J4-J3 1 1,00 0,150 0,150 14 0,750 1 0,100 0,075 

J3-J2 2 1,00 0,300 0,300 22 1,619 1 0,070 0,113 

J2-J1 3 
0,707

1 
0,400 0,283 18 2,980 1 0,080 0,238 

J1-H 4 0,57 0,500 0,289 22 0,440 1 0,080 0,035 

H-F 10 0,33 5,120 1,707 42 2,010 1 0,028 0,056 

G2-G 1 1,00 0,100 0,100 12 1,568 1 0,130 0,204 
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G1-G 1 1,00 0,100 0,100 12 0,629 1 0,130 0,082 

G-F 2 1,00 0,200 0,200 18 0,050 1 0,120 0,006 

F-A' 12 0,30 5,320 1,604 63 19,500 0,5 0,005 0,098 

E3-E2 1 1,00 0,100 0,100 12 1,167 1 0,130 0,152 

E2-E1 2 1,00 0,200 0,200 18 3,432 1 0,120 0,412 

E1-C 3 0,70 0,300 0,212 18 7,151 1 0,100 0,715 

D5-

D4 
1 1,00 0,100 0,100 12 0,567 1,3 0,200 0,113 

D4-

D3 
2 1,00 0,200 0,200 15 1,234 1,3 0,140 0,173 

D3-D 3 1,00 0,450 0,450 18 4,150 1,3 0,080 0,332 

D2-

D1 
1 1,00 0,250 0,250 18 0,500 1,3 0,120 0,060 

D1-D 2 1,00 0,350 0,350 22 1,246 1,3 0,120 0,149 

D-C 5 1,00 0,800 0,800 28 0,060 1,3 0,080 0,005 

C-B 8 0,37 1,100 0,416 35 6,037 0,5 0,010 0,060 

B3-B2 1 1,00 0,250 0,250 28 1,611 0,5 0,012 0,019 

B2-B1 2 1,00 0,350 0,350 28 0,300 0,5 0,011 0,003 

B1-B 3 0,70 0,450 0,318 22 0,209 0,5 0,011 0,002 

B-A' 11 0,31 1,550 0,490 35 2,470 0,5 0,010 0,025 

A'-Xar 23 0,21 6,870 1,465 42 1 1,4 0,060 0,060 

 

 

12.3.3. Comprovació del disseny 

Es comprovarà que la pressió als punts de consum sigui com a mínim 100 

kPa (1,02 kg/cm2) en aixetes comunes i 150 kPa (1,53 kg/cm2) per a 

fluxors i escalfadors. D’altra banda, la pressió màxima no pot ser major que 

500 kPa (5,1 kg/cm2). El tram més desfavorable és:  

 



Adequació d’un restaurant  57 

Projecte Final de Carrera – Memòria   Bruno Rosales Acuña, Marc Mestre Pérez 

1) Tram A’-E3:  

PA’-E3= (E3-E2) + (E2-E1) + (E1-C) + (C-B) + (B-A’) = 0,152 + 0,412 + 

0,715 + 0,060 + 0,025 = 1,364 mca 

Així doncs, el tram més desfavorable és el A’-E3 el qual es corregirà afegint 

pèrdues pels elements i corbes, colzes i longituds equivalents. 

La pressió en el punt més desfavorable serà: 

240 6,361 33,639 3,37 /P mca kg cm  

La pressió compleix amb la normativa mínima (1,02 kg/cm2). 

 

12.4. Instal·lació d’aigua calenta sanitària  

  (ACS) 

12.4.1. Punts de consum d’ACS 

Com en el cas d’ACS, s’han previst una sèrie de punts de consum i un 

nombre d’elements de consum pels quals s’ha dimensionat la instal·lació 

d’ACS.  Aquests punts de consum, per estàncies, són els següents: 

1) Serveis de dones: 

 1 Pica (0,065 l/s). 

2) Serveis d’homes: 

 1 Pica (0,065 l/s). 

3) Serveis adaptats per a minusvàlids: 

 1 Pica (0,065 l/s). 

4) Cuina: 

 2 Rentavaixelles (0,2 l/s cada un). 

 3 Piques (0,065 l/s cada una). 

5) Barra: 

 1 Rentavaixelles (0,2 l/s cada un). 

 2 Pica (0,065 l/s cada un). 
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6) Pati: 

 1 Rentadora-assecadora (0,4 l/s). 

 1 Aixeta aïllada (0,1 l/s). 

 

12.3.2. Disseny de la instal·lació d’ACS 

La següent taula mostra els consums, sense tenir en compte cap coeficient 

de simultaneïtat, dels elements d’aigua calenta: 

Taula 14. Cabals 

LOCALITZACIÓ TIPUS Nº CABAL/Nº (l/s) CABAL TOTAL (l/s) 

WC dones Pica 1 0,065 0,065 

WC homes Pica 1 0,065 0,065 

WC minusvàlids Pica 1 0,065 0,065 

Cuina Rentavaixelles 2 0,2 0,4 

Cuina Pica 3 0,065 0,195 

Barra Rentavaixelles 1 0,2 0,2 

Barra Pica 2 0,065 0,13 

Pati Rentadora-assecadora 1 0,4 0,4 

Pati Aixeta aïllada 1 0,1 0,1 

  

13   1,62 

 

Anàlogament com en el cas d’aigua freda, el nombre d’elements (13) serà 

important a l’hora de calcular el coeficient de simultaneïtat. Anotar que els 

1,62 l/s és un consum el coeficient fos 1.  

Així doncs, a l’hora de dimensionar la instal·lació es tindrà en compte el 

coeficient de simultaneïtat k, amb la següent expressió:  

1

1
k

n
 

Sent n el nombre d’elements del tram, la taula de consums corregida 

segons aquest factor és: 

Taula 15. Cabals amb coeficient 

Tram n K Consum (l/s) Consum K (l/s) 

G-E 1 1,0000 0,065 0,065 
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F5-F4 1 1,0000 0,065 0,065 

F4-F3 2 1,0000 0,130 0,130 

F3-F 3 1,0000 0,330 0,330 

F2-F1 1 1,0000 0,200 0,200 

F1-F 2 1,0000 0,265 0,265 

F-E 5 1,0000 0,990 0,990 

E-D 6 0,4472 1,055 0,472 

D3-D2 1 1,0000 0,200 0,200 

D2-D1 2 1,0000 0,265 0,265 

D1-D 3 0,7071 0,330 0,233 

D-C 9 0,3536 1,385 0,490 

C1-C 1 1,0000 0,065 0,065 

C-A 10 0,3333 1,450 0,483 

B-A 1 1,0000 0,065 0,065 

A-H 11 0,3162 1,515 0,479 

H2-H1 1 1,0000 0,400 0,400 

H1-H 2 1,0000 0,500 0,500 

H-Termo 13 0,2887 2,015 0,582 

 

Després de l’aplicació del coeficient, el consum s’ha reduït a 0,582 l/s. 

Els altres dos factors que s’han de tenir en compte són la velocitat del fluid 

(aigua) per la canonada així com el diàmetre que haurà de ser aquesta.  

Pel que fa a la velocitat, com en el cas anterior, s’intentarà que no superi 

els 1,5 m/s per evitar els sorolls i en alguns punts menors a 1 l/s per fer 

més confortable l’estada als clients. 

D’aquesta manera, la següent taula mostra els diàmetres de les canonades 

escollits per cada tram, així com la velocitat per tram segons un càlcul amb 

l’àbac: 

Taula 16. Característiques per tram 

Tram 
n 

K 
Consum 

(l/s) 

Consum K 

(l/s) 

ф tub 

(mm) 

Longitud 

(m) 

Velocitats 

(m/s) 

Pèrdues 

(mca) 

Pèrdues tram 

(mca) 

G-E 1 1,00 0,065 0,065 12 7,150 1,3 0,300 2,145 

F5-F4 1 1,00 0,065 0,065 12 0,566 1,3 0,300 0,170 
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F4-F3 2 1,00 0,130 0,130 12 1,234 1,3 0,200 0,247 

F3-F 3 1,00 0,330 0,330 22 4,150 1,3 0,120 0,498 

F2-F1 1 1,00 0,200 0,200 14 0,500 1,3 0,180 0,090 

F1-F 2 1,00 0,265 0,265 18 1,246 1,3 0,150 0,187 

F-E 5 1,00 0,990 0,990 35 6,000 1,3 0,070 0,420 

E-D 6 0,44 1,055 0,472 35 6,037 0,5 0,010 0,060 

D3-D2 1 1,00 0,200 0,200 28 1,603 0,5 0,018 0,029 

D2-D1 2 1,00 0,265 0,265 28 0,300 0,5 0,014 0,004 

D1-D 3 0,70 0,330 0,233 28 0,209 0,5 0,014 0,003 

D-C 9 0,35 1,385 0,490 42 23,738 0,5 0,010 0,237 

C1-C 1 1,00 0,065 0,065 12 0,344 1 0,180 0,062 

C-A 10 0,33 1,450 0,483 22 0,294 1 0,070 0,021 

B-A 1 1,00 0,065 0,065 26 0,454 1 0,050 0,023 

A-H 11 0,31 1,515 0,479 22 3,774 1 0,070 0,264 

H2-H1 1 1,00 0,400 0,400 22 0,506 1,4 0,140 0,071 

H1-H 2 1,00 0,500 0,500 22 0,100 1,4 0,120 0,012 

H-

Termo 
13 0,28 2,015 0,582 22 1,000 1,4 0,140 0,140 

 

 

12.4.3. Comprovació del disseny 

Anàlogament per la instal·lació, es comprova que la pressió en el punt més 

desfavorable no sigui inferior a 1,02 kg/cm2 per aixetes comunes i que no 

sigui superior a 5,1 kg/cm2. 

El tram més desfavorable és: 
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1) Termo-G: 

 PTermo-G= (G-E) + (E-D) + (D-C) + (C-A) + (A-H) + (H-Termos) = 2,145 + 

0,060 + 0,237 + 0,021 + 0,264 = 2,727 mca 

Es realitzen les correccions necessàries per saber les pèrdues, de manera 

que s’obté: 

3

3

10%

10
8,143 (8,143)

100

8,957

elements canonades

E

E

P P P

P

P mca

 

La pressió en el punt més desfavorable serà: 

240 8,957 31,043 3,10 /P mca kg cm  

La pressió compleix amb la normativa mínima (1,02 kg/cm2). 

 

12.5. Instal·lació d’aigües residuals 

12.5.1. Objectiu 

L’objectiu d’aquesta instal·lació és l’evacuació d’aigües residuals, és a dir, 

definir una instal·lació per a expulsar l’aigua que ja ha fet el seu servei i no 

es pot tornar a la xarxa de subministrament. 

 

12.5.2. Elements de la xarxa d’evacuació 

Els elements de la instal·lació i la xarxa d’evacuació són els següents: 

 Tancaments hidràulics, segons les característiques de normativa, tant 

en sifons individuals, bots sifònics, embornals sifònics i arquetes 

sifòniques. 

 Baixants i canelons, realitzats sense desviacions ni reculades, amb 

diàmetre uniforme i en cap cas aquest disminuirà en el sentit de la 

corrent. 

 Col·lectors enterrats, disposats en rases de dimensions adequades, 

situades per sota de la xarxa de distribució i amb una pendent del 

2%. 
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 Elements de connexió, a les xarxes enterrades la unió entre les 

verticals i horitzontals s’ha de realitzar amb arquetes disposades 

sobre ciment i amb tapa practicable. L’angle format pel col·lector i la 

sortida serà major de 90º. 

 

12.5.3. Condicions d’evacuació 

L’evacuació compleix amb els requisits exigits, és a dir, els col·lectors 

desaigüen per gravetat a l’arqueta general a través de la corresponent 

escomesa i, degut a que l’activitat no és contaminant ni té residus 

agressius, no es requerirà tractament previ. 

 

12.5.4. Dimensionat 

S’ha aplicat un procediment per un sistema separatiu, és a dir, s’ha tingut 

en compte les xarxes d’aigües de manera independent. També s’ha usat el 

sistema de número d’unitats de desaigua (UD) a cada aparell sanitari 

sabent que el local és d’ús públic. 

a) Xarxa d’evacuació d’aigües residuals 

1. Derivacions individuals: segons el tipus d’aparell i diàmetres mínims 

dels sifons i derivacions individuals s’adjudica un UD. A la següent 

taula es mostra el nombre d’UD segons el tipus d’aparell sanitari: 

Taula 17. Nombre d’UDs i diàmetres 

Tipus d’aparell UDs Diàmetre mínim sifó (mm) 

Lavabo 2 40 

Inodor amb cisterna 5 100 

Urinari suspès  2 40 

Aigüera de cuina 6 50 

Aigüera de restaurant 2 40 

Safareig 3 40 

Rentavaixelles 6 50 

Rentadora 6 50 

Embornal sifònic  3 50 

 

2. Pots sifònics: tindran el mateix diàmetre que la vàlvula de desguàs a 

la que està indicada. 
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3. Ramals col·lectors: tenint en compte el pendent que s’ha adjudicat al 

ramal col·lector (2%), s’obté el diàmetre dels ramals col·lectors entre 

aparells sanitaris i la baixant segons el nombre màxim d’UDs que 

s’han adjudicat a la taula anterior com mostra la taula 18: 

Taula 18. Pendent d’UDs 

Màxim nombre UDs Diàmetre (mm) 

Pendent 2% 

1 

 

32 

2 

6 

11 

 

40 

6 50 

11 63 

21 75 

60 90 

151 110 

234 125 

582 160 

1150 200 

 

Es dissenyarà la instal·lació tenint en compte aquests aspectes. Per fer-ho, 

es dividirà la instal·lació en trams tal i com s’ha fet en els casos d’AFS i 

ACS. Pel col·lector 1: 

 Ramal que recollirà de la font central (2 UD) 

 Ramal de la rentadora i aixeta del pati (8 UD)  

 Ramal dels serveis d’homes i minusvàlids (18 UD) 

Pel col·lector 2: 

 Ramal del servei de dones (7 UD) 

 Ramal de la part inferior de la cuina (12 UD) 

 Ramal de la part superior de la cuina (18 UD) 

 Ramal de barra (8 UD) 

 

b) Baixants d’aigües residuals: Es dimensionarà de tal manera que no es 

passarà el límit de ±250 Pa de variació de pressió i el caudal no ha d’ocupar 

més d’1/3 de la secció transversal de la canonada. Els diàmetres dels 
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baixants es dimensionen segons la taula 4.4 del Documento Básico de 

Salubridad tenint en compte el màxim nombre d’UDs  i les plantes de 

l’edifici (en aquest cas, fins a 3): 

Taula 19. Diàmetres segons alçada i ramals 

Màx. UDs per alçada de 

baixant fins a 3 plantes 

Màx. UDs en cada ramal 

fins a 3 plantes 

Diàmetre (mm) 

10 6 50 

19 11 63 

27 21 75 

135 70 90 

360 181 110 

540 280 125 

1208 1120 160 

2200 1680 200 

3800 2500 250 

6000 4320 315 

 

A més, les desviacions respecte a la vertical formaran un angle menor de 

45º. 

Els baixants s’aprofitaran els ja construïts a l’edifici (2), un per cada banda. 

Un rebrà la part corresponent als serveis masculins, de minusvàlids i la zona 

del pati (28 UDs) i l’altre rebrà l’aigua de la zona de barra, cuina i serveis 

femenins (45 UDs). 

c) Col·lectors horitzontals d’aigües residuals: El diàmetre dels 

col·lectors horitzontals està definit a la taula 4.5 del Document Básic HS 

Salubridad i amb una pendent del 2% com ja s’havia definit a la taula 18. 

Per tant, el col·lector de la zona de serveis masculins, minusvàlids i pati 

(col·lector 1) haurà de tenir un diàmetre de 75 mm mentre que el de la 

zona de barra, cuina i serveis femenins (col·lector 2), 90 mm. 
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CAPÍTOL 13: 

INSTAL·LACIÓ DE 

PLAQUES SOLARS 

TÈRMIQUES 

 

13.1. Introducció i objectius 

L’objectiu de la instal·lació d’energia solar tèrmica és la de dotar d’aigua 

calenta sanitària (ACS) mitjançant el suport de l’energia solar per així reduir 

el consum d’energia elèctrica de la xarxa o de gas, per tant contaminar 

menys i estalviar econòmicament ja que només s’haurà d’amortitzar la 

instal·lació. 

Degut a que és molt complicat i costós dimensionar una instal·lació per 

cobrir el 100% del consum (tant per plaques com per acumuladors) es 

decideix que també es recolzarà la instal·lació amb una caldera de gas (per 

a pics de consum o si la situació meteorològica no permet l’ús d’energia 

solar). 

Malgrat això i tenint en compte les limitacions, s’intentarà que la instal·lació 

cobreixi el màxim de la demanda d’ACS, que és de 0,582 l/s, per a que la 

rendibilitat de la instal·lació sigui màxima. No es dimensionarà la instal·lació 

degut a que es disposa de dos acumuladors i a més també es té en compte 

que les aixetes i aparells difícilment estaran tota l’estona funcionant i seria 

molt poc rendible. 

Els captadors es col·locaran al terrat de l’edifici, ja que es disposa del lloc 

suficient per a la seva col·locació. 
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13.2. Normativa a consultar 

La principal normativa a tenir en compte en matèria d’energia solar és la 

següent: 

 Ordre de 9 d’abril del 1981 que s’especifiquen les exigències 

tècniques que han de complir els sistemes solars per aigua calenta i 

climatització 

 RD 891/1980, de 14 d’abril, que dicta les normes sobre l’homologació 

de prototips i models de captadors solars 

 

13.3. Dimensionament de la instal·lació 

Com s’ha dit, s’intentarà subministrar el màxim dels 0,582 l/s de demanda 

d’ACS.  

La instal·lació es comprèn, bàsicament, dels captadors o panells i 

l’acumulador, a més de la caldera de gas de suport tractada en un altra 

apartat. 

 

13.3.1. Selecció del panell solar tèrmic i característiques de la 

 instal·lació 

 Es seleccionarà el captador selectiu Apolon 2600. Aquest captador 

solar selectiu està fabricat en una sola peça sense juntes, d’alta 

estètica i fabricat mitjançant premsat. És impermeable, robust, amb 

aïllament tèrmic, funciona amb una xarxa de tubs de coure soldats. 

Té alta absortància i baixa emissivitat. El vidre és temperat de baix 

contingut en ferro. Té una àrea bruta de 2,53 m2, una àrea 

d’obertura de 2,30 m2 i unes mesures de 2010x1270x110 mm. La 

capacitat de fluid és de 2,15 litres. 

 Pel que fa al tipus de connexió, es realitzarà en paral·lel com mostra 

la figura següent:  
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Figura 9. Connexió de les plaques 

 

 

 

 

 

 

Aquest tipus de connexió ens permet treballar amb cabals més 

elevats i amb millor rendiment, però amb la temperatura una mica 

menor que en sèrie. Això no serà un problema ja que es disposa d’un 

grup de gas auxiliar. A més, s’usarà un sistema de retorn invertit en 

la que la longitud del circuit és la mateixa per cada captador, com 

s’indica a continuació (figura 10): 

Figura 10. Sistema de retorn invertit 

 

 Per últim, es seleccionaran dos acumuladors de 1000 litres de 

capacitat per si fos necessari el seu ús, a més de l’escalfador 

 

13.3.2. Dimensionament dels panels solars tèrmics 

El procediment que es seguirà per a escollir les dimensions dels captadors 

és el següent: 

1) Selecció de l’orientació i inclinació que es col·locaran les plaques 

2) Determinació del consum total diari 

3) Càlcul de la demanda energètica 

4) Càlcul previ de superfície de plaques necessària 
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5) Càlcul acurat de la superfície de captació 

6) Avaluació de la superfície de captació 

7) Distància 

Així doncs, es detalla cada apartat: 

 

1) Selecció de l’orientació i inclinació:  

S’usaran les dades que proporciona el Institut Català de l’Energia (ICAEN) al 

seu Atlas de radiació solar.  

Es selecciona l’orientació de 0º degut a que és la que ofereix millors 

prestacions. L’angle de latitud (42º a Sitges) se li sumarà 5º (ja que es 

preveu que a l’estiu hi hagi sobreproducció). Així doncs, seria una inclinació 

de 47º i, mitjançant les taules, s’escolliran les dades de 50º ja que s’intenta 

afavorir les condicions hivernals que són més desfavorables. La selecció de 

les dades serà a la taula de radiació de Barcelona, ja que Sitges no hi és i 

Barcelona són unes dades properes i de condicions ambientals molt 

semblants. 

Les dades que ens proporciona l’Atlas a aquestes característiques són les 

següents: 

Taula 19. Dades de l’Atlas 

Gen Feb Març Abril Mg Juny Jul Ago Set Oct Nov Des Anual 
 

13,14 15,32 17,86 19,43 19,87 19,86 20 20,02 19,03 16,72 14,13 12,53 17,33 MJ/m2/dia 

407,34 428,96 553,66 582,9 615,97 595,8 620 620,62 570,9 518,32 423,9 388,43 6326,8 MJ/m2/mes 

 

2) Determinació del consum total diari: 

Com ja s’havia anomenat, el consum total per segon d’ACS del restaurant 

s’ha calculat en 0,582 l/s.  

Aquest consum, en termes de consum diari equival a 20880 l/dia tenint en 

compte que el restaurant obre 10 hores diàries, que és el que hauria 

d’estar com a màxim obert. Per a pics, s’instal·la també un suport 

d’escalfament d’aigua amb energia del gas. 

3) Càlcul de la demanda energètica:  

La demanda energètica per a cada mes segons les característiques de 

radiació es calcula amb la següent expressió: 

· ·pQ mc T  
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D’aquesta manera es calcula l’energia necessària al mes, com mostra la 

següent taula en forma de resum: 

Taula 20. Energia necessària 

Mes 
T xarxa 

(ºc) 

T sortida 

(ºC) 

∆T 

(º) 

Cp 

(kJ/kg·K) 
m 

Q 

(MJ/dia) 

Q 

(kWh/dia) 

Q 

(MJ/mes) 

Q 

(kWh/mes) 

Gener 8 60 52 4,185 2100 457,00 126,95 14167,06 3935,30 

Febrer             9 60 51 4,185 2100 448,21 124,50 12549,98 3486,11 

Març 11 60 49 4,185 2100 430,64 119,62 13349,73 3708,26 

Abril 13 60 47 4,185 2100 413,06 114,74 12391,79 3442,16 

Maig 14 60 46 4,185 2100 404,27 112,30 12532,40 3481,22 

Juny 15 60 45 4,185 2100 395,48 109,86 11864,48 3295,69 

Juliol 16 60 44 4,185 2100 386,69 107,42 11987,51 3329,87 

Agost 15 60 45 4,185 2100 395,48 109,86 12259,96 3405,54 

Set 14 60 46 4,185 2100 404,27 112,30 12128,13 3368,93 

Oct 13 60 47 4,185 2100 413,06 114,74 12804,84 3556,90 

Nov 11 60 49 4,185 2100 430,64 119,62 12919,10 3588,64 

Des 8 60 52 4,185 2100 457,00 126,95 14167,06 3935,30 

        
153122,04 42533,90 

Aquests càlculs ens mostren uns totals, que són aquests: 

Taula 21. Totals 

TOTAL ANY Q (MJ/any) Q(kWh/any) 

 
153122,04 42533,90 

 

4) Càlcul previ de superfície: 

Per a fer un primer càlcul de la superfície de captadors necessària s’ha de 

fer una correcció a la taula de valors de radiació segons cada dia/mes en 

total. La xifra es valorarà només al 94% ja que és un factor correctiu per 

l’angle d’incidència. Es calcula, a partir d’aquestes dades, la superfície 

estimada mitjançant la següent expressió: 

·

·

f Q
S

E
 

Es prendrà primerament un rendiment η estimat del 40% així com també es 

suposarà una cobertura solar f=1. Aquesta dada de la cobertura solar indica 

que a aquest càlcul preliminar s’intentarà cobrir totes les necessitats 



Adequació d’un restaurant  70 

Projecte Final de Carrera – Memòria   Bruno Rosales Acuña, Marc Mestre Pérez 

d’energia solar tèrmica del restaurant en estudi. D’aquesta manera es 

presenten els següents resultats: 

 

Taula 22. Superfície prèvia al 100% 

f Q (MJ/any) n E (MJ/m2/any) S (m2) 

1 

 

153122,04 0,4 6326,8 60,51 

 

S’observa que la superfície necessària aproximada si es desitgés un 100% 

de cobertura de la demanda d’ACS en plaques solars seria de 60,51 m2. 

Degut a que es requereix una superfície molt gran i que difícilment seria 

viable, es fa també un estudi aproximat si es volgués cobrir, com a valor de 

referència,  el 60% de la demanda d’aigua calenta, amb els següents 

resultats: 

Taula 23. Dades de l’Atlas 

f Q (MJ/any) n E (MJ/m2/any) S (m2) 

0,6 153122,04 0,4 6326,8 36,30 

 

Amb aquest nou factor es redueix molt sensiblement l’espai necessari per a 

la col·locació de plaques, fins als 36,30 m2. Aquesta opció ja resulta molt 

més viable, tant per l’espai com per aspectes econòmics com muntatge i 

instal·lació. 

5) Càlcul acurat de la superfície de captació: 

Un cop realitzat un càlcul aproximat, s’ha d’estudiar el problema amb més 

deteniment.  

Per a realitzar-lo es comença calculant el rendiment usant la següent 

expressió:  

0 1 20.94· ( · )·
T

c c c T
I

 

Les dades de ci depenen de cada captador i les subministra el fabricant. 

S’escull el captador solar Apolon 2600 de 220W de potència amb les 

següents característiques segons indica la seva pàgina web: 

 c0=0,75; 

 c1=3,39 W/(m2K) 

 c2=0,012 W/(m2K) 
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També es té en compte la irradiància (I) segons les hores solars de cada dia 

i més, així com les temperatures mitjanes per cada mes de cada dia. 

D’aquesta manera, la següent taula ens mostra la temperatura mitjana així 

com les hores solars de cada dia segons ens indica l’Atlas: 

Taula 24. Temperatures mitjanes 

  Gen Feb Mar Abr Mai Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

T mitja (ºC) 11 12 14 17 20 24 26 26 24 20 16 12 

Hores/dia 7,5 8 9 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9 9 8 7 

Així doncs obtenim un rendiment η variable mensualment: 

Taula 25. Rendiment per mes 

 
c0 

c1 

(W/m
2
K) 

c2 

(W/m
2
K) 

Te (ºC) Ts (ºC) Ta (ºC) ∆T (º) I (W/m2) η Intensitat (W/m2) 

Gen 0,75 3,39 0,012 55 60 11 46,5 3431,00 0,30 457,47 

Feb 0,75 3,39 0,012 55 60 12 45,5 4000,22 0,35 500,03 

Març 0,75 3,39 0,012 55 60 14 43,5 4663,44 0,38 518,16 

Abril 0,75 3,39 0,012 55 60 17 40,5 5073,39 0,41 534,04 

Maig 0,75 3,39 0,012 55 60 20 37,5 5188,28 0,44 546,13 

Juny 0,75 3,39 0,012 55 60 24 33,5 5185,67 0,47 545,86 

Jul 0,75 3,39 0,012 55 60 26 31,5 5222,22 0,49 549,71 

Ago 0,75 3,39 0,012 55 60 26 31,5 5227,44 0,49 550,26 

Set 0,75 3,39 0,012 55 60 24 33,5 4968,94 0,47 552,10 

Oct 0,75 3,39 0,012 55 60 20 37,5 4365,78 0,41 485,09 

Nov 0,75 3,39 0,012 55 60 16 41,5 3689,50 0,36 461,19 

Des 0,75 3,39 0,012 55 60 12 45,5 3271,72 0,32 467,39 

 

Un cop es coneix exactament el rendiment mensual exacte es calcula la 

radiació aprofitada i l’aprofitada pel sistema (s’estableix que l’aprofitada pel 

sistema és el 75% de l’aprofitada) per cada mes: 

Taula 26. Aprofitament del sistema 

  Radiació  apr.(W/m2/dia) Aprofit. Sist.(W/m2/dia) 

Gener 1041,99 781,49 

Febrer 1387,45 1040,59 

Març 1756,18 1317,14 

Abril 2085,45 1564,09 



Adequació d’un restaurant  72 

Projecte Final de Carrera – Memòria   Bruno Rosales Acuña, Marc Mestre Pérez 

Maig 2289,74 1717,30 

Juny 2449,09 1836,82 

Juliol 2554,09 1915,57 

Agost 2557,77 1918,33 

Setembre 2359,82 1769,86 

Octubre 1781,87 1336,41 

Novembre 1310,28 982,71 

Desembre 1052,95 789,71 

 

Finalment, per saber la superfície de captadors solars tèrmics necessària 

s’usa la següent equació: 

demanda

solar

E
S

E
 

Aquesta superfície serà per cobrir el 100% de les necessitats amb energia 

solar i presenta els següents valors: 

Taula 27. Superfície si la cobertura és del 100% 

Mes E solar (kW/m2/dia) E dem (kWh/dia) S (m2) 

Gener 0,78 126,95 162,44 

Febrer 1,04 124,50 119,65 

Març 1,32 119,62 90,82 

Abril 1,56 114,74 73,36 

Maig 1,72 112,30 65,39 

Juny 1,84 109,86 59,81 

Juliol 1,92 107,42 56,07 

Agost 1,92 109,86 57,27 

Setembre 1,77 112,30 63,45 

Octubre  1,34 114,74 85,86 

Novembre 0,98 119,62 121,73 

Desembre 0,79 126,95 160,75 

 

El mes que més superfície seria necessària seria el Gener, amb poc més de 

162 m2 de plaques. 
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6) Avaluació de la superfície de captació:  

Com es veu al quadre anterior, si es vol produir el 100% de l’energia per 

l’aigua calenta sanitària del local amb plaques es necessiten més de 162 m2. 

Aquesta  superfície necessària tan gran fa inviable la cobertura del 100%. 

Així doncs, s’estudien alternatives. Malgrat el coeficient de simultaneïtat 

aplicat a la instal·lació d’ACS, s’aplica un altre en aquest cas ja que amb l’ús 

d’acumulador i l’ús intermitent d’aigua (no sempre estaran enceses les 

aixetes, per exemple) inferior. D’aquesta manera, es dimensiona amb una 

superfície de 23 m2. 

Les dades que presenta l’estudi amb aquestes característiques són les 

següents: 

Taula 28. Cobertura amb una superfície de 23 m2 

Mes E solar (kW/m2/dia) f 

Gener 17,97 0,14 

Febrer 23,93 0,19 

Març 30,29 0,25 

Abril 35,97 0,31 

Maig 39,50 0,35 

Juny 42,25 0,38 

Juliol 44,06 0,41 

Agost 44,12 0,40 

Setembre 40,71 0,36 

Octubre  30,74 0,27 

Novembre 22,60 0,19 

Desembre 18,16 0,14 

Promig 
 

0,28 

 

Així doncs, s’estableix aquesta configuració de 23 m2 de plaques, que dóna 

una cobertura solar promig del 28%. 

Es destaca que malgrat pugui semblar un percentatge de captació petit, es 

creu suficient. 
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Primerament perquè hi ha dos acumuladors importants i d’altra banda 

també perquè les necessitats d’aigua calenta no són contínues, és a dir, ni 

sempre hi haurà algú rentant, ni sempre hi hauran els diversos aparells que 

consumeixen aigua calenta funcionant, etc. D’aquesta manera és molt més 

rentable la instal·lació d’energia solar tèrmica a més, com en aquest cas, 

disposant de medis auxiliars per escalfar l’aigua.  

Es col·locaran 10 captadors que oferiran 23 m2 de superfície d’obertura. 

El intercanviador serà de la companyia Comeval el tipus S1-12TL d’un cabal 

del primari de 2,38 m3/h i un pel secundari d’1 m3/h. 

7) Distància: 

S’haurà la distància entre files de captadors. Els captadors (10 en total) es 

col·locaran en dues fileres de 5 captadors, tal i com s’ha explicat al 

punt 13.3.1. d’aquest mateix document. Entre el punt més alt del primer i 

el més baix del següent hi haurà una diferència h=500 mm. D’aquesta 

manera, la distància entre els captadors perquè ve donada per: 

/ tan(61 )

500 / tan(61 42)

1452,11

mín

mín

mín

d h latitud

d

d mm

 

 

13.3.3. Càlcul de la bomba d’impulsió cap als acumuladors 

Segons les dades de pèrdues en que Pasp = 0,446 mca, es calculen els 

paràmetres necessaris de la bomba: 

 Pèrdues del intercanviador de calor de Pin = 0,469 mca 

 Alçada d’aspiració: Hasp = 0,446 mca   

 Hbomba = 8,7 + 0,446 + 0,469 = 9,615 mca 

 Per tant, la potència de la bomba amb un rendiment mitjà del ηb = 

0,65: 

·9,9
20%

75·

9,615·9,9 9,615·9,9 20
·

75·0,65 75·0,65 100

1,85

bomba
CV seguretat

b

CV

CV

H
N

N

N CV

 

 L’energia consumida de la xarxa serà, tenint en compte un ηb = 0,88: 
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'

'

'

/

1,85 / 0,88

2,10

CV CV m

CV

CV

N N

N

N CV

 

 Per últim, si es desitja el valor en Watts: 

' '

'

'

0,75·

0,75·2.10

1,76

kW CV

kW

kW

N N

N

N kW

 

 S’ha escollit una bomba amb les següents característiques: 

'

'

2,2

1,65

CV

kW

N CV

N kW
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CAPÍTOL 14: 

INSTAL·LACIÓ 

ELÈCTRICA 

 

14.1. Introducció i objectius 

El present capítol té per objecte establir i justificar la instal·lació elèctrica de 

baixa tensió, per a realitzar correctament el subministrament elèctric 

adequat a la magnitud del local.  

En aquest projecte es pretén descriure el disseny i les condicions tècniques 

que hauran de reunir les instal·lacions elèctriques principals:  

 - Enllumenat  

 - Força  

A més de descriure les condicions tècniques de les principals instal·lacions 

elèctriques:  

 - Escomesa  

 - Caixes generals de protecció (CGP)  

 - Línia general d’alimentació (LGA)  

 - Centralització de comptadors  

 - Interruptor general de maniobra (IGM)  

 - Derivacions individuals  

 - Dispositius de comandament i protecció  

 - Circuits interiors  

 - Quadres generals de protecció i comandament (CGPM)  
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14.2. Normativa aplicable 

Per a la realització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió s’han tingut 

presents les normatives següents:  

 

 Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual el Ministeri de Ciència i 

Tecnologia aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les 

seves Instruccions Tècniques Complementàries, publicat al BOE de 18 

de setembre de 2002.  

 Guia tècnica d’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, 

elaborada pel Ministeri de Ciència i Tecnologia.  

 Normes UNE d’aplicació referenciades al REBT.  

 Normes UNE - EN.   

 Norma Técnica Particular - Instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió 

(NTP -IEBT / FECSA - ENDESA).  

 Altres reglamentacions o disposicions administratives nacionals, 

autonòmiques o locals vigents.  

 

14.3. Subministrament 

L’energia elèctrica estarà distribuïda i garantida per la companyia elèctrica 

Fecsa-Endesa on distribueix sota aquesta marca en l’àmbit territorial de 

Catalunya.  

El subministrament serà de baixa tensió a 230/400V trifàsics i a una 

freqüència de 50 cicles per segon. 

 

14.4. Aspectes generals 

14.4.1. Tipus de tràmit 

La instal·lació elèctrica del restaurant precisa de la realització d’un projecte 

amb la finalitat d’exposar davant dels organismes competents que reuneix 

sense ambigüitats les condicions i garanties mínimes exigides per la 

reglamentació vigent, amb la finalitat d’obtenir l’Autorització Administrativa 

i la d’Execució de la instal·lació, així com servir de base a l’hora de procedir 

a l’execució d’aquest projecte. 
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14.4.2. Classificació de la instal·lació i justificació 

D’acord amb la ITC-BT-04 del REBT, la instal·lació elèctrica dels locals de 

pública concurrència necessiten de la realització del present projecte 

elèctric. La instal·lació queda classificada com a Grup I sense límits de 

potència (P). 

Anteriorment a la posada en funcionament, la instal·lació elèctrica de baixa 

tensió haurà d’ésser verificada per l’empresa instal·ladora, segons 

correspongui en funció de les seves característiques, mitjançant la 

metodologia de la norma UNE 20.460-6-61:2003. 

D’acord amb la ITC-BT-05, la instal·lació elèctrica d'un local de pública 

concurrència haurà d’ésser objecte d’una inspecció inicial, un cop 

executades les instal·lacions i abans de ser documentada davant 

l'organisme competent de la Comunitat Autònoma. 

A més, segons la ITC-BT-05, les instal·lacions elèctriques que van rebre 

inspecció inicial, hauran de ser objecte d'inspeccions periòdiques cada 5 

anys. 

 

14.4.3. Previsió de càrregues 

Segons la ITC-BT-10 del REBT, la previsió de càrrega corresponent als 

locals comercials es calcula considerant un mínim de 100W/m2, amb un 

mínim per local de 3450W a 230V i coeficient de simultaneïtat igual a 1. En 

el nostre cas, el local amb comptador centralitzat amb la resta d’usuaris del 

edifici, la potència mínima és insuficient i necessitem d’una demanda major. 

Prenent un coeficient de simultaneïtat igual a 0.63 i fent el balanç de 

potències, inclòs als annexes, la potència prevista total pel nostre local serà 

de 52,56kW.  

Segons l’empresa subministradora, FECSA-ENDESA, per a subministres 

trifàsics majors de 63A, el conjunt de protecció i mesura, si ho permet la 

Línia General d’Alimentació (en endavant LGA), i es disposa de suficient 

espai al armari de comptadors, serà inclòs un mòdul al mateix armari de 

comptadors de la finca formant conjunt amb la centralització, en aquest 

cas, la potència total de la centralització més la del CPM no serà superior a 

150 kW. En aquest cas, degut a que l’edifici no és de nova construcció, es 

suposa que la LGA ja està dimensionada per aguantar 150 kW i 250A, per 

tant podem adequar la nostra instal·lació interior sense perill.  
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14.5. Escomesa o embrancament 

És la part de la instal·lació de la xarxa de distribució, que alimenta la caixa 

general de protecció (en endavant CGP). Els conductors seran de coure o 

alumini. Aquesta línia està regulada per la ITC-BT-11. 

Fecsa-Endesa determina el punt de connexió a la xarxa de distribució. 

L’emplaçament de la CGP es fixa en comú acord entre el promotor de la 

finca i Fecsa-Endesa, com l’edifici no és de nova construcció, es suposa ja 

situada en el límit de la propietat on la companyia tindrà accés lliure 

permanentment. 

Per aquest projecte, es farà ús del embrancament ja disposat a l’edifici per 

la companyia. 

 

14.6. Descripció de la instal·lació elèctrica 

 d’enllaç 

Es denominen instal·lacions d’enllaç, aquelles que uneixen la caixa general 

de protecció amb les instal·lacions interiors o receptores de l’usuari. 

Començaran, per tant, al final de l’embrancament i acabaran als dispositius 

de comandament i protecció. Aquestes instal·lacions, exceptuant els 

dispositius generals de comandament i protecció, s’instal·laran i passaran 

sempre per llocs d’ús comú, seran propietat de l’usuari, que es 

responsabilitzarà de la seva conservació i manteniment. 

Parts que constitueixen la instal·lació d’enllaç:  
 

 Caixa General de Protecció (CGP)  

 Línia General d’Alimentació (LGA)  

 Elements per a la Ubicació de Comptadors (CC)  

 Derivació individual (DI)  

 Caixa per a Interruptor de Control de Potència (ICP)  

 Dispositius Generals de Comandament i Protecció (DGMP)  

 
L’interruptor de control de potència (ICP) és un dispositiu per controlar que 

la potència realment demandada pel consumidor no excedeixi de la 

contractada. 

El conjunt de la derivació individual i la instal·lació interior constitueix la 

instal·lació privada de cada usuari, malgrat que la derivació individual 

transcorre per llocs d’ús comú. 
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A continuació es poden apreciar les diferents parts de la instal·lació d’enllaç 

quan els comptadors es troben centralitzats en un únic lloc, com és el cas 

de l’edifici on es farà la instal·lació del restaurant, agafant una derivació per 

locals: 

 

Figura 11. Esquema instal·lació d’enllaç per a comptadors centralitzats. 

On: 

1. Xarxa de distribució 

2. Escomesa 

3. Caixa general de protecció (CGP) 

4. Línia General d’Alimentació (LGA) 

5. Interruptor general de maniobra 

6. Caixa de derivació 

7. Emplaçament de comptadors 
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8. Derivació individual 

9. Fusible de seguretat 

10. Comptador 

11. Caixa per Interruptor de Control de Potència (ICP) 

12. Dispositius Generals de Comandament i Protecció 

13. Instal·lació Interior 

 

14.6.1. Caixa General de Protecció (CGP) 

La caixa general de protecció (CGP) se suposa ja dimensionada e instal·lada 

a l’edifici, estaria situada en la façana exterior de l’edifici, en la planta 

baixa. Estarà a 1m d’alçada del carrer i a 1m de distància de la porta 

d’entrada de l’edifici. Les dimensions de la caixa serà de 0,5x0,5m. La CGP 

estarà instal·lada en un nínxol en la paret amb porta. El nínxol estarà 

protegit contra la corrosió i tindrà tres orificis per allotjar els conductors de 

fase i un per al conductor de neutre.  

En el nostre cas hi haurà una única CGP ja que segons el que estableix la 

ITC-BT-13, hi haurà una CGP per cada LGA. En aquest cas, es fa el suposat 

de que la LGA compleix holgadament amb la demanda total de potència de 

l’edifici, per tant, no ha sobrepassat els 150kW i en conseqüència, la 

intensitat serà menor de 250 A. 

 

14.6.2. Línia General d’Alimentació (LGA) 

És la línia que enllaça la Caixa General de Protecció amb la Centralització de 

Comptadors que alimenta. Està regulada per la ITC-BT-14.  

D’una mateixa línia general d’alimentació poden fer-se derivacions per a 

diferents centralitzacions de comptadors, sempre que la suma de les 

intensitats de totes elles no superi els 250 A. Aquestes derivacions sortiran 

de caixes de derivació, precintables i compliran les especificacions de Fecsa-

Endesa. 

En el nostre cas, la Línia General d’Alimentació ja es suposa dimensionada 

per suportar 150kW de demanda de potència de l’edifici i 250A. 

 

14.6.3. Comptadors: Ubicació 

El comptador del nostre local es trobarà centralitzat al mateix armari ja 

dissenyat quan es va construir l’edifici. 
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Com indica l’empresa subministradora, FECSA-ENDESA, per a comptadors 

de subministrament majors de 63A. 

Aquest es trobarà formant conjunt amb la centralització dels comptadors de 

la resta d’usuaris tal i com mostra la figura següent: 

 

 

Figura 12. Configuració del conjunt de protecció i mesura major de 63 A. 

 

Les centralitzacions de comptadors estaran concebudes per albergar els 

aparells de mesura, comandament, control i protecció de totes i cadascuna 

de les derivacions individuals que s’alimenten des de la pròpia 

centralització. 

Referent al grau d’inflamabilitat compliran amb l’assaig de fil incandescent 

descrit a la norma UNE-EN 60695-2-1, a una temperatura de 960ºC per als 

materials aïllants que estiguin en contacte amb les parts que transportin el 

corrent i de 850ºC per a la resta dels materials. 

Les concentracions permetran la instal·lació dels elements necessaris per a 

l’aplicació de les disposicions tarifàries vigents i permetran la incorporació 

dels avenços tecnològics del moment. 

La col·locació de la concentració de comptadors es realitzarà de tal forma 

que des de la part inferior de la mateixa fins al terra hi hagi com a mínim 

una alçada de 0,25m i el quadrant de lectura de l’aparell de mesura situat 

més alt no superi 1,80m. 

Disposarà de protecció aïllant. La unitat funcional de mesura estarà 

composada pels comptadors. També hi haurà un embarrat de protecció per 

a cada centralització, on es connectaran els cables de protecció de les 

derivacions individuals, i els borns de sortida, on es connectaran els 

conductors de les derivacions individuals. Els embarrats de protecció 

estaran senyalitzats amb el símbol de posta a terra i connectat a terra. 
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Cada derivació individual haurà de tenir associat al seu origen la seva 

pròpia protecció composada per fusibles de seguretat. Aquests fusibles 

estaran instal·lats abans dels comptadors i es col·locaran a cadascun dels 

conductors de fase, que seran de color marró. Els conductors neutres seran 

de color blau, i els conductors de protecció seran bicolors verd-groc. La 

capacitat de tall estarà determinada per la intensitat màxima de curtcircuit 

que es pugui donar. 

Els cables tindran una tensió assignada de 450/750V i els conductors de 

coure,e de classe 2 segons norma UNE 21.022. En tot cas, els cables mai 

podran ser propagadors d’incendi i hauran de tenir emissió de fums i 

opacitat reduïda. 

 

14.6.4. Interruptor general de maniobra (IGM) 

L’interruptor general de maniobra serà l’encarregat de deixar fora de servei, 

en cas de necessitat, tota la concentració de comptadors. Serà obligatòria, 

ja que es disposarà d’una concentració de més de dos usuaris. 

Es preveu dissenyat a l’edifici amb una capacitat de 250 A, ja que la 

potència prevista de l’edifici estaria compresa entre 90kW i 150kW. 

 

14.6.5. Derivació individual del local 

És la part de la instal·lació que, partint de la caixa de protecció i mesura, 

subministra energia elèctrica a la nostra instal·lació d’usuari. Comprèn els 

fusibles de seguretat, el conjunt de mesura i els dispositius generals de 

comandament i protecció. 

Cadascuna de les derivacions individuals seran totalment independents de 

les derivacions corresponents a altres usuaris. 

Els conductors a utilitzar seran de coure o alumini, aïllats i normalment 

unipolars, sent la seva tensió assignada 450/750V com a mínim. 

La caiguda de tensió màxima admissible haurà d’ésser d’1% per tractar-se 

de comptadors totalment concentrats. 

En el cas del nostre local, la alimentació de subministrament podria ser 

monofàsica o trifàsica, per abaratir la instal·lació aquesta serà trifàsica. 

Els conductors de la nostra derivació individual cap a la caixa general de 

distribució (CGD), seran de coure amb recobriment de XLPE de polietilè 

reticulat. Aquests seran unipolars de tensió assignada 450/750V, no 

propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
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La secció del cable de coure amb aïllament de XLPE serà de 25mm2
 els 

conductors de fase i de 25mm2
 el conductor de neutre, comprovant que la 

caiguda de tensió és inferior a 1%. Aquests aniran protegits amb un tub, 

segons ITC-BT-21, de secció mínima de 40mm2, a més segons ITC-BT-19, 

els conductors aïllats en tubs aniran en muntatge superficial o encastats en 

obra. 

A la secció d’Annexes, Càlculs Elèctrics, es detallen els càlculs realitzats per 

les seccions dels conductors i les caigudes de tensió. 

 

14.6.6. Dispositius generals de Comandament i Protecció   

Els dispositius generals de comandament i protecció es situaran el més a 

prop possible del punt d’entrada de la derivació individual. En establiments 

en els quals procedeixi, es col·locarà una caixa per a l’interruptor de control 

de potència, immediatament abans dels altres dispositius, en compartiment 

independent i precintable. Aquesta caixa es podrà col·locar en el mateix 

quadre on es col·loquin els dispositius generals de comandament i 

protecció. 

Segons la ITC-BT-28, als locals de pública concurrència, el quadre general 

de distribució haurà de col·locar-se el més pròxim a una de les entrades del 

recinte i de manera que no sigui accessible al públic. 

Per tant, aquest s’encastarà proper a la porta d’entrada en una caixa 

tancada i assegurada, per ser accessible només pels empleats. 

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció dels 

circuits s’instal·laran a una alçada mínima d’1m respecte el terra útil. 

Els embolcalls dels quadres s’ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 

60.439-3, amb un grau de protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 

segons UNE-EN 50.102. 

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran, com 

a mínim, els següents: 

 Un interruptor general automàtic de tall omnipolar (IGA), que permeti 

accionar-lo manualment i que estigui dotat d’elements de protecció 

contra sobrecàrregues i curtcircuits. Haurà de tenir el poder de tall 

suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el 

punt on estarà instal·lat. Aquest interruptor serà independent de 

l’interruptor de control de potència.  

 Un interruptor diferencial general (ID), destinat a la protecció contra 

contactes indirectes de tots els circuits. Si es protegeixen tots els 

circuits amb interruptors diferencials es podria prescindir d’aquest, 
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sempre que existís selectivitat entre ells. Si la protecció contra 

contactes indirectes es fes mitjançant altres dispositius d’acord amb 

la ITC-BT-24, no caldrà aquest interruptor.  

 Interruptors magnetotèrmics de tall omnipolar (PIA), destinats a la 

protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de cadascun dels 

circuits interiors del local. S’instal·larà un per a cada circuit interior.  

 

14.7. Instal·lació elèctrica interior 

Les instal·lacions interiors són les instal·lacions que discorren per l’interior 

de la superfície del local. 

Totes les instal·lacions interiors del present projecte seguiran la normativa 

actual aplicable, per aquest tipus d’instal·lacions les instruccions del REBT a 

tenir presents seran: 

 ITC-BT-19, 20 i 21: General  

 ITC-BT-28: Locals de pública concurrència.  

 ITC-BT-29: Locals amb risc d’incendi o explosió.  

 ITC-BT-30: Locals humits, mullats, risc de corrosió, temperatures 

elevades o baixes, etc.  

El traçat dels circuits interiors es realitzarà mitjançant conductors aïllats en 

l’interior de tubs flexibles protectors, encastats en obra. El diàmetre dels 

tubs serà l’adequat a la secció del cable i el número de conductors que 

s’allotjaran. El traçat serà preferentment seguint línies verticals o 

horitzontals. 

S’utilitzaran conductors unipolars de coure, amb aïllament de PVC i tensió 

assignada 450/750V, els empalmes es realitzaran mitjançant regletes de 

connexió, aquestes estaran ubicades en l’interior de caixes encastades. 

En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i/o 

derivacions per simple retorciment o enrotllament entre els conductors, sinó 

que hauran de realitzar-se sempre utilitzant bornes de connexió muntats 

individualment o constituint blocs o regletes de connexió; poden permetre’s 

així mateix, la utilització de brides de connexió. 

Cada circuit constarà d’un conductor neutre i un conductor de protecció que 

no podrà ésser partit. 

El local disposarà dels següents circuits interiors o línies: 
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Taula 29. Relació de circuits interiors del restaurant. 

IDENTIFICACI
Ó 

DESCRIPCIÓ 
Secció I 
(mm

2
) 

Selecció PIA 
ø tub 
(mm

2
) 

LMBL Línia Menjador-Barra-Lavabos 

   
LMB1 Vitrina de tapes 

10 Bipolar 2p, 40A (MUN240A) 25 

  Armari de begudes 

  Rentagots 

  Màquina de cafè 

  Microones 

  Columna Cervesa 

LMB2 Presa corrent Barra 1 

6 Bipolar 2p, 32A (MUN232A) 25 

  Presa corrent Barra 2 

  Presa corrent Barra 3 

  Presa corrent menjador 1 

  Presa corrent menjador 2 

LMB3 Presa corrent lavabo homes 1 

6 Bipolar 2p, 32A (MUN232A) 25 

  Presa corrent lavabo homes 2 

  Presa corrent lavabo dones 1 

  Presa corrent lavabo dones 2 

  
Presa corrent lavabo minusvàlids 
1 

LMB4 Extracció lavabo homes 

1,5 Bipolar 2p, 6A (MUN206A) 16   Extracció lavabo dones 

  Extracció lavabo minusvàlids 

  Ventilació menjador       

LMB5 Caixa Impulsió menjador 
2,5 Bipolar 2p, 6A (MUN206A) 20 

  Caixa Extracció menjador 

 

Enllumenat menjador       

LMBL1 Enllumenat zona 1 1,5 Bipolar 2p, 6A (MUN206A) 16 

LMBL2 Enllumenat zona 2 1,5 Bipolar 2p, 6A (MUN206A) 16 

  Enllumenat lavabos       

LLH Enllumenat homes 1,5 Bipolar 1p+N, 6A (MUN506A) 16 

LLD Enllumenat dones 1,5 Bipolar 1p+N, 6A (MUN506A) 16 

LLM Enllumenat minusvàlids 1,5 Bipolar 1p+N, 6A (MUN506A) 16 

  Enllumenat emergència       

LEME Llums emergència 1,5 Bipolar 1p+N, 6A (MUN506A) 16 

LCUI Línia Cuina       

LCUI1 Microones 1 

6 Bipolar 2p, 32A (HMX232A) 25 
  Microones 2 

  Congelador 1 

  Congelador 2 

LCUI2 Rentavaixelles 1 
10 Bipolar 2p, 50A (HMX250A) 25 

  Rentavaixelles 2 
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LCUI3 Nevera 1 

2,5 Bipolar 2p, 16A (HMX216A) 20   Nevera 2 

  Taula congelació 

LCUI4 Fregidora 10 Bipolar 2p, 40A (HMX240A) 25 

LCUI5 Presa corrent cuina M 1 

4 Bipolar 2p, 25A (HMX225A) 20 
  Presa corrent cuina M 2 

  Presa corrent cuina M 3 

  Presa corrent cuina M 4 

  Ventilació cuina       

LCUI6 Caixa Extracció campana 2,5 Tetrapolar 3p+N, 6A (MUN606A) 20 

LCUI7 Caixa Impulsió cuina 2,5 Bipolar 2p, 6A (MUN206A) 20 

  Enllumenat cuina       

LCUIL1 Enllumenat zona 1 1,5 Bipolar 2p, 6A (MUN206A) 16 

LCUIL2 Enllumenat zona 2 1,5 Bipolar 2p, 6A (MUN206A) 16 

LPAT Línia Pati       

LREN 
Rentadora 

2,5 
Tetrapolar 3p+N, 16A 

(MUN616A) 20 

LSEC 
Assecadora 

2,5 
Tetrapolar 3p+N, 16A 

(MUN616A) 20 

LBOM Bomba aigua ACS 2,5 Bipolar 2p, 10A (MUN210A) 20 

  Enllumenat pati       

LPATL1 Enllumenat zona 1 1,5 Bipolar 2p, 6A (MUN206A) 16 

LPATL2 Enllumenat zona 2 1,5 Bipolar 2p, 6A (MUN206A) 16 

LCLI Línia Clima       

LCLI1 Cassette 1 

1,5 Bipolar 2p, 6A (MUN206A) 16   Cassette 2 

  Cassette 3 

LCLI2 
Unitat exterior 

4 
Tetrapolar 3p+N, 25A 

(MUN625A) 20 

 

El local comptarà dintre del quadre general de comandament i protecció 

amb un interruptor de control de potència (ICP) de 100A, un interruptor 

general automàtic (IGA) de 100A amb poder de tall superior o igual a 16 kA 

i dotze interruptors diferencials (ID) distribuïts de la següent manera: 

 

Taula 30. Selecció de Diferencials segons Circuits Interiors. 

IDENTIFICACIÓ DESCRIPCIÓ Selecció PIA Selecció Diferencial 

LMBL Línia Menjador-Barra-Lavabos 
  

LMB1 Vitrina de tapes 

Bipolar 2p, 40A (MUN240A) CD280M - 30mA/80A 
  Armari de begudes 

  Rentagots 

  Màquina de cafè 
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  Microones 

  Columna Cervesa 

LMB2 Toma corrent Barra 1 

Bipolar 2p, 32A (MUN232A) 

  Toma corrent Barra 2 

  Toma corrent Barra 3 

  Toma corrent menjador 1 

  Toma corrent menjador 2 

LMB3 Toma corrent lavabo homes 1 

Bipolar 2p, 32A (MUN232A) 

CDC240M - 30mA/40A 

  Toma corrent lavabo homes 2 

  Toma corrent lavabo dones 1 

  Toma corrent lavabo dones 2 

  Toma corrent lavabo minusvàlids 1 

LMB4 Extracció lavabo homes 

Bipolar 2p, 6A (MUN206A)   Extracció lavabo dones 

  Extracció lavabo minusvàlids 

  Ventilació menjador     

LMB5 Caixa Impulsió menjador 
Bipolar 2p, 6A (MUN206A) ADC916M - 30mA/16A 

  Caixa Extracció menjador 

  Enllumenat menjador     

LMBL1 Enllumenat zona 1 Bipolar 2p, 6A (MUN206A) 

ADC932M - 30mA/32A 

LMBL2 Enllumenat zona 2 Bipolar 2p, 6A (MUN206A) 

  Enllumenat lavabos   

LLH Enllumenat homes Bipolar 1p+N, 6A (MUN506A) 

LLD Enllumenat dones Bipolar 1p+N, 6A (MUN506A) 

LLM Enllumenat minusvàlids Bipolar 1p+N, 6A (MUN506A) 

  Enllumenat emergència     

LEME Llums emergència Bipolar 1p+N, 6A (MUN506A) ADC906M - 30mA/6A 

 
LCUI Línia Cuina     

LCUI1 Microones 1 

Bipolar 2p, 32A (HMX232A) 

CD280M - 30mA/80A 

  Microones 2 

  Congelador 1 

  Congelador 2 

LCUI2 Rentavaixelles 1 
Bipolar 2p, 50A (HMX250A) 

  Rentavaixelles 2 

LCUI3 Nevera 1 

Bipolar 2p, 16A (HMX216A) 

CD280M - 30mA/80A 

  Nevera 2 

  Taula congelació 

LCUI4 Fregidora Bipolar 2p, 40A (HMX240A) 

LCUI5 Toma corrent cuina M 1 

Bipolar 2p, 25A (HMX225A) 
  Toma corrent cuina M 2 

  Toma corrent cuina M 3 

  Toma corrent cuina M 4 
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  Ventilació cuina     

LCUI6 Caixa Extracció campana Tetrapolar 3p+N, 6A (MUN606A) 
ADC916M - 30mA/16A 

LCUI7 Caixa Impulsió cuina Bipolar 2p, 6A (MUN206A) 

  Enllumenat cuina     

LCUIL1 Enllumenat zona 1 Bipolar 2p, 6A (MUN206A) 
ADC916M - 30mA/16A 

LCUIL2 Enllumenat zona 2 Bipolar 2p, 6A (MUN206A) 

LPAT Línia Pati     

LREN Rentadora Tetrapolar 3p+N, 16A (MUN616A) 

CDC240M - 30mA/40A LSEC Assecadora Tetrapolar 3p+N, 16A (MUN616A) 

LBOM Bomba aigua ACS Bipolar 2p, 10A (MUN210A) 

  Enllumenat pati     

LPATL1 Enllumenat zona 1 Bipolar 2p, 6A (MUN206A) 
ADC906M - 30mA/6A 

LPATL2 Enllumenat zona 2 Bipolar 2p, 6A (MUN206A) 

LCLI Línia Clima     

LCLI1 Cassette 1 

Bipolar 2p, 6A (MUN206A) 
ADC932M - 30mA/32A 

  Cassette 2 

  Cassette 3 

LCLI2 Unitat exterior Tetrapolar 3p+N, 25A (MUN625A) 

  

La instal·lació interior del local es realitzarà amb conductors flexibles sota 

tub corrugat flexible encastats en obra o en muntatge superficial per sobre 

el fals sostre. Els circuits monofàsics estaran formats per dos cables 

unipolars més el conductor de protecció, que tindrà la mateixa secció que 

els altres i tots de tensió assignada 450/750V o superior. Els circuits 

trifàsics, (LCUI6, LREN, LSEC, LCLI2) estaran formats per tres cables 

unipolars més el conductor de protecció, que tindrà la mateixa secció. 

Es connectarà a aquest conductor totes les masses metàl·liques dels 

receptors quan les seves instal·lacions ho permetin. Totes les bases de 

corrent disposaran de presa a terra. 

Els conductors de la instal·lació hauran d’ésser fàcilment identificables, en 

particular el neutre i el conductor de protecció. Aquesta identificació es 

realitzarà pels colors dels seus aïllaments. El neutre portarà coberta de color 

blau clar mentre que el conductor de protecció serà de color verd i groc. Els 

conductors de fases podran ser marrons o negres. 

Entre canalitzacions elèctriques i no elèctriques es mantindrà una distància 

igual o superior a 3cm. entre les superfícies exteriors. No es col·locaran 

conduccions elèctriques per sota de canalitzacions que puguin condensar, 

en cas que no sigui possible es protegiran adequadament. 

Els tubs tant els encastats com en superfície s’instal·laran seguint línies 

verticals i horitzontals o paral·leles a les arestes. La unió entre aquests 
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assegurarà la continuïtat de la protecció. Els tubs en muntatge superficial es 

fixaran amb brides o abraçadores cada 0,50m. com a màxim i sempre que 

es sigui possible s’instal·laran a una alçada igual o superior a 2,50m. A 

l’hora d’encastar els tubs en obra, la profunditat del forat haurà de 

permetre un recobriment d’1cm. per sobre el tub. No s’instal·laran tubs 

entre el forjat i el paviment. 

La caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació interior i qualsevol punt 

de llum, serà inferior a un 3%, i inferior a un 5% entre l’origen de la 

instal·lació interior i qualsevol punt de força. 

El quadre general de comandament i protecció s’instal·larà d’acord amb el 

que s’indica a l’apartat 14.5.6. i contindrà tots els dispositius que figuren als 

esquemes unifilars dels habitatges (veure plànols). L’instal·lador fixarà de 

forma permanent sobre el quadre una placa amb caràcters indelebles en la 

que aparegui el seu nom o marca comercial, data en la qual s’ha realitzat la 

instal·lació i la intensitat assignada a l’interruptor general automàtic 

corresponent a cada habitatge. 

Els conductors de les derivacions individuals es sobredimensionaran, 

sempre complint amb els paràmetres de seguretat establerts al Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió, per a facilitar possibles ampliacions de 

potència del local. Igualment es preveurà un espai per a possibles 

ampliacions als quadres de comandament i protecció. 

Als banys els mecanismes i aparells d’enllumenat s’instal·laran a una 

distància superior a 0,6 m del pla vertical que limita amb la banyera o 

dutxa.  

A la cuina s’instal·laran preses d’endolls a sobre el pla de treball a una 

distància mínima de 0,5m. de l’aigüera i dels fogons. 

 

14.8. Proteccions 

L’esquema de distribució elèctrica així com la ubicació dels diferents 

sistemes de protecció responen al criteri de selectivitat, de manera que en 

cas de produir-se un defecte únicament la zona més pròxima a aquest 

quedarà totalment inutilitzada, mantenint a la resta de la instal·lació 

funcionant correctament. Aquesta subdivisió permetrà la fàcil localització 

d’averies en cas de produir-se. 

En el quadre elèctric principal de distribució es disposaran de diferents 

dispositius de protecció. Per a la protecció de les persones, protecció contra 

contactes directes i indirectes, s’instal·laran interruptors diferencials; 
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mentre que per a protegir a la maquinaria existent en l’edifici, protecció 

contra sobrecàrregues i curtcircuits, s’instal·laran interruptors automàtics. 

 

14.8.1. Protecció contra contactes directes 

Els contactes directes es produeixen quan una persona es posa en contacte 

accidentalment amb 2 conductors actius o 1 conductor actiu i una massa 

conductora unida a terra. 

Aquest tipus de protecció consisteix a prendre les mesures destinades a 

protegir a les persones contra els perills que poden derivar-se d’un contacte 

amb les parts actives dels materials elèctrics. 

S’hauran d’aïllar les parts actives de les masses metàl·liques de la 

instal·lació. Aquestes hauran d’estar recobertes d’un aïllament que 

únicament pugui ésser eliminat si es destrueix. 

L’ús de dispositius detectors de corrents residuals, la sensibilitat dels quals 

sigui inferior o igual a 30mA, es reconeix com a mesura complementària en 

cas de fallada d’una altra mesura de protecció contra contactes directes o 

en cas d’imprudència dels usuaris. Cal destacar que aquesta mesura de 

protecció està destinada únicament a complementar altres mesures de 

protecció contra els contactes directes. 

 

14.8.2. Protecció contra contactes indirectes 

El contacte indirecte succeeix quan una persona entra en contacte amb una 

massa metàl·lica posada accidentalment en tensió, les quals se solen 

produir per averies o pel mal estat del material elèctric. 

A Catalunya, l’empresa FECSA-ENDESA utilitza a les seves xarxes de 

distribució en Baixa Tensió l’esquema de connexió tipus TT, és a dir: el 

neutre està connectat directament a terra mentre que les masses de la 

instal·lació receptora estan connectades a una terra separada de l’anterior. 

Es recomana com a sistema de protecció contra contactes indirectes, en les 

instal·lacions connectades a les seves xarxes, la utilització d’interruptors 

diferencials. Aquests estan destinats a detectar les corrents de defecte a 

terra que eventualment puguin produir-se en algun punt de la instal·lació. 

L’objectiu serà realitzar un tall automàtic de l’alimentació. Aquest fet 

consistirà en impedir que una vegada s’hagi produït un defectes, una tensió 

de contacte de valor suficient es mantingui durant un temps tal que pugui 

donar com a resultat un perill. 

Per a evitar que un defecte inhabiliti la totalitat dels circuits de la 

instal·lació, es col·locarà un diferencial a cadascuna de les ramificacions 



Adequació d’un restaurant  92 

Projecte Final de Carrera – Memòria   Bruno Rosales Acuña, Marc Mestre Pérez 

principals dels circuits amb una sensibilitat de 30mA, els diferencials 

instal·lats són de la casa Häger. 
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CAPÍTOL 15: 

INSTAL·LACIÓ DE GAS 

 

15.1. Introducció i objectius 

L’objectiu d’aquesta instal·lació és el de dotar dels requeriments necessaris 

segons la normativa legal vigent sobre instal·lacions de gas ciutat.  

Especialment els punts on ens serà útil el gas és a la cuina i el termo de 

suport. 

 

15.2. Normativa utilitzada 

Principalment, la normativa legal vigent utilitzada a l’hora de dissenyar i 

dimensionar la instal·lació de gas és la següent: 

 Reial Decret RD 1853/1993, de 22 d’octubre 

 Normativa que regula les condicions tècniques de seguretat per a les 

instal·lacions de gasos combustibles (per exemple, RD 919/2006, de 

28 de juliol, pel que s’aprova el Reglament tècnic de distribució i 

utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques 

complementàries) 

 Es seguirà el Manual d’Instal·lacions Receptores, editat per Gas 

Natural 

 

15.3. Punts de consum 

Els aparells que consumiran gas ciutat i pels quals es dissenyarà la 

instal·lació són els següents: 

 Dues cuines (4 fogons i 1 forn cada un). Potència de 36,5 kW cada un 

 A la planxa de gas de la cuina. Potència de 10,6 kW 
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 Dos termos de suport a l’ACS situats al pati de l’edifici (42 kW cada 

un) 

 

15.4. Generalitats de la instal·lació 

La companyia informa que al casc antic del municipi de Sitges (on està 

localitzat el restaurant) el gas arriba a Baixa pressió (pressió inferior o 

igual a 0,05 bar efectius o relatius). 

S’ha de tenir en compte el Poder calorífic superior (PCS) del gas que és la 

quantitat de calor produït per al combustió completa d’una unitat de massa 

o volum de gas suposant que condensi el vapor d’aigua que contenen els 

productes de la combustió. El PCS del gas natural és de 42MJ/m3 (s) 

(equivalent a 11,67  kWh/m3 (s)) on (s) són les condicions estàndard de 

pressió. També es valora el Poder calorífic inferior (PCI) que és el 90% del 

PCS entre d’altres. 

S’ha de tenir en compte que la densitat del gas natural és 0,62 kg/m3. 

La instal·lació es farà mitjançant canonades vistes. 

Es seguirà l’esquema de la instal·lació de gas sobre Instal·lacions receptores 

en locals destinats a ús comercials o col·lectius en baixa pressió, seguint el 

següent esquema: 

Figura 13. Esquema de la instal·lació 
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La part destinada a l’exterior es situarà a un armari a la façana principal de 

l’edificació, entre el local comercial i l’entrada a les vivendes de l’edifici. 

Les canonades podran passar per l’interior del local degut a que l’alimenten. 

Per a la instal·lació de gas s’han utilitzat els següents materials per a les 

canonades: 

 A partir de l’armari de regulació, s’usarà coure 

 Pels tots els trams de la instal·lació receptora, s’usarà també coure 

 

15.5. Prescripcions sobre les canonades 

 vistes 

Les canonades vistes han de complir unes distàncies de separacions 

mínimes respecte altres conductes, canonades o el terra, que són les 

següents: 

Taula 31. Distàncies amb altres instal·lacions 

 Curs paral·lel Creuament 

Conducció d’aigua calenta 3 cm 1 cm 

Conducció elèctrica 3 cm 1 cm 

Conducció de vapor 5 cm 1 cm 

Xemeneies  5 cm 5 cm 

Terra 5 cm - 

 
  

A més, les canonades hauran d’estar immobilitzades per dispositius de 

subjecció adequats per garantir la seguretat, estabilitat i alineació de la 

canonada. 

 

15.6. Disseny de la instal·lació 

15.6.1. Determinació del cabal nominal d’un aparell 

S’ha de determinar el cabal de gas per a cada un dels aparells instal·lats. 

Aquest càlcul es realitzarà mitjançant la següent expressió: 
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n

GC
Q

PCS
 

D’aquesta manera, els aparells presenten els següents cabals: 

 Cada cuina: Qn = 3,13 m3(s)/h 

 Planxa: Qn = 0,91 m3(s)/h 

 Termos: Qn =  3,60 m3(s)/h cada un 

 

15.6.2. Cabal màxim de simultaneïtat 

Degut a haver-hi més d’un aparell a gas es determinarà una simultaneïtat. 

Els fogons i els forns comptaran com a coeficient 1 ja que durant el servei 

estan contínuament enceses. D’altra banda, la planxa (que conserva 

l’escalfor i que s’escalfa ràpidament i, per tant, s’apaga i s’engega) i el 

termo de gas (que no està sempre funcionant) sí que hi haurà 

simultaneïtat. El cabal màxim es calcula amb la següent expressió: 

2
st

C D E
Q A B  

3

0,91 3,60 3,60
3,13 3,13

2

10,32 ( ) /

st

st

Q

Q m s h

 

A partir d’aquesta expressió obtenim que Qst =10,32 m3(s)/h. 

La taula que es mostra a continuació indica els distints cabals per tram 

tenint en compte la simultaneïtat: 

Taula 32. Cabals per tram 

TRAM Cabal (m3(s)/h) 

F-C 7,20 

E-D 3,13 

D-C 6,26 

C-A 9,86 

B-A 0,91 

A-Xarxa 10,32 
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15.6.3. Potència nominal d’utilització simultània  

La determinació de la potència nominal de la instal·lació es correspon a la 

següent expressió:  

·nsi stP Q PCS  

Aleshores: 

10,32·11,67

120,43

nsi

nsi

P

P kW
 

En aquest cas, la potència nominal d’utilització simultània de la instal·lació 

de gas té una valor de Pnsi = 120,43 kW. 

 

15.6.4. Longitud real i equivalent 

Per a poder dimensionar la instal·lació és necessari saber la longitud de la 

canonada de gas. Aquesta longitud que és la de metres de canonada 

s’anomena longitud real (LR).  

D’altra banda, degut a la circulació del gas per la conducció es produeix una 

pèrdua de càrrega degut al fregament amb les parets així com amb varis 

accessoris com colzes, vàlvules, etc.  

Per a compensar aquesta pèrdua es treballa amb la longitud equivalent (Leq) 

que és un 20% més de la longitud del tram real. 

La següent taula ens mostra les diferents longituds per cada tram: 

Taula 33. Longituds reals i equivalents 

TRAM Lr (m) Leq (m) 

F-C 15,68 18,82 

E-D 0,60 0,72 

D-C 0,30 0,36 

C-A 2,87 3,44 

B-A 3,07 3,68 

A-Xarxa 8,55 10,26 
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15.6.5. Pèrdua de càrrega 

Per a calcular la pèrdua de càrrega a un tram s’usa la fórmula de Renouard 

lineal per a baixa i mitja pressió A fins a 100 mbar. La fórmula és la 

següent: 

1.82 4.8223200· · · ·r EP d L Q D  

D’altra banda per calcular la velocitat màxima del gas en un tram s’aplica la 

següent expressió: 

1 2354· · ·V Q P D  

 

15.6.6. Pèrdua de càrrega admesa 

A la instal·lació receptora s’admetrà una pèrdua de càrrega. Aquesta pèrdua 

variarà en funció de la pressió que es disposi a la sortida de la clau 

d’escomesa. A més, tindrà un valor diferent segons el tipus d’instal·lació a 

la que es correspongui (MPB, MPA, baixa pressió; fiques unifamiliars, 

plurifamiliars o locals comercials). 

En aquest cas, se sap que el restaurant és un local destinat a ús comercial i 

obtindrà el gas de la xarxa de distribució a baixa pressió. Amb aquestes 

característiques, la empresa distribuïdora (Gas Natural) seguint el RD 

1853/1993 informa que les pèrdues admissibles segueixen el següents 

valors com mostra l’esquema: 

Figura 14. Distàncies amb altres instal·lacions 
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15.6.7. Grau de gasificació  

El grau de gasificació de les vivendes i dels locals destinats a usos 

col·lectius o comercials és la previsió de potència simultània màxima 

individual amb el que es vol dotar al local. Hi ha tres graus de gasificació: 

 Grau 1: es preveu una potència simultània màxima de 30kW 

 Grau 2: es preveu una potència simultània màxima compresa entre 

30kW i 70kW 

 Grau 3: es preveu una potència simultània màxima individual 

superior a 70kW 

Per tant, el grau de gasificació del local és de Grau 1. 

 

15.6.8. Dimensionament de la instal·lació 

La selecció dels diàmetres s’ha fet segons les següents taules que apareixen 

a l’annex de gas de selecció de diàmetres interiors segons el cabal i la 

longitud. 

Així doncs, la següent taula mostra un resum, per trams, de la instal·lació: 

Taula 34. Característiques de la instal·lació 

TRAM 
Lr 

(m) 

Leq 

(m) 

Cabal 

(m3(s)/h) 
D (mm) 

Pi 

(mbar) 

Pèrdua càrrega 

real (mbar) 

Pressió final 

(mbar) 

Velocitat 

(m/s) 

F-C 15,6

8 

18,82 7,20 32x35 9,498 0,940 8,558 3,050 

E-D 0,60 0,72 3,13 13x15 9,282 0,863 8,419 9,298 

D-C 0,30 0,36 6,26 19x22 9,498 0,216 9,282 8,258 

C-A 2,87 3,44 9,86 19x22 14,218 4,720 9,498 13,004 

B-A 3,07 3,68 0,91 10x12 14,218 2,237 11,980 5,165 

A-C' 6,61 7,93 10,32 26x28 16,354 2,136 14,218 6,663 

C'-B' 0,80 0,96 10,32 26x28 18,412 2,058 16,354 6,649 

B'-A' 0,31 0,37 10,32 26x28 18,512 0,100 18,412 6,636 

A'-

Xarxa 
1,20 1,44 10,32 26x28 18,900 0,388 18,512 6,636 

 

Per aquest càlcul també s’han tingut en compte les pressions absolutes, la 

densitat del gas i els diàmetres interiors que no figuren a la taula, així com 

la pèrdua d’1,8 mbar al comptador, que és la màxima admissible. 
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15.7. Ventilació del gas 

A la cuina s’haurà de realitzar una entrada d’aire amb el mínim possible de 

canvis de direcció i evitant angles vius. En aquest cas es farà directament a 

l’exterior, a la paret entre la cuina i el pati del local. 

L’entrada de l’aire estarà protegida per una reixeta. 

Segons això, la companyia ens informa en el seu manual que amb la 

potència instal·lada (83,6 kW, les cuines/forns i la planxa) l’obertura (Ses 

haurà de ser de, com a mínim: 

2

83,6·4,3

371,09

ea

ea

S

S cm
 

Per tant, l’obertura serà de 371,09cm2. 

 

15.8. Assajos i verificacions 

S’hauran de realitzar una sèrie d’assajos i verificacions a la instal·lació de 

baixa pressió realitzada al local. 

La companyia informa que per a baixa pressió s’haurà de realitzar un assaig 

d’estanqueïtat a una pressió efectiva (o relativa) mínima de 50 mbar en la 

qual s’haurà de verificar amb un manòmetre de columna d’aigua capaç de 

mesurar 500 mmcda. 

La duració haurà de ser de com a mínim 10 minuts si la longitud del tram és 

igual o inferior a 10 metres o 15 minuts si la longitud és superior a 10 

metres. 

Per superar la prova, no s’hauran d’observar variacions a la pressió durant 

la duració de la prova. 

També s’haurà de verificar l’estanqueïtat dels reguladors, unions, elements i 

accessoris. Les fuites es detectaran mitjançant aigua sabonosa, o producte 

similar, o mitjançant un detector de gas adequat si l’empresa la realitza 

l’empresa subministradora.  
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CAPÍTOL 16: 

MESURES CORRECTORES 

I GENERALITATS 

 

 

El projecte d’adequació del restaurant presenta un seguit de mesures 

correctores, generalitats i conceptes de la instal·lació a destacar a mode de 

resum que s’expliquen a continuació: 

 La instal·lació elèctrica s’efectuarà seguint el vigent Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió segons Decret 842/2002, de 2 d’agost, 

així com les Instruccions Tècniques Complementàries del reglament 

que afectin la instal·lació. Especialment, es tindrà en compte el 

compliment de la ITC-BT-28, instal·lacions en locals de pública 

concurrència.  

 La instal·lació de gas complirà el Reglament d’instal·lacions de gas en 

locals destinats a usos domèstics, col·lectius o comercials, aprovat 

pel RD 1853/1993, de 22 d’octubre, així com la resta de normativa 

que regula les condicions tècniques de seguretat per a instal·lacions 

de gasos combustibles. 

 S’instal·laran 4 extintors en els punts assenyalats al plànol de planta 

del local, en llocs fàcilment visibles i accessibles. Tres seran de 6 kg 

de pols polivalent, d’eficàcia mínima 21A-113B i l’altre serà de 2 kg 

de CO2, situat prop del quadre elèctric. 

 S’instal·larà un sistema d’extinció automàtic a la campana de la 

cuina. 

 S’instal·laran 22 aparells autònoms automàtics d’enllumenat 

d’emergència, assenyalats al plànol de planta del local. Aquests blocs 

funcionaran quan la tensió de subministrament elèctric presenti una 

caiguda de tensió del 70% del valor nominal, facilitant l’evacuació del 

local fins l’exterior, amb autonomia d’una hora. 
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 La ventilació del local queda garantida de forma mecànica amb la 

instal·lació utilitzada i ajudada per les obertures que donen 

directament a l’exterior. També es disposarà d’extractors als serveis 

treballant a descàrrega lliure.  

 Els conductes que passin per l’interior de l’edifici i els que ho facin per 

la façana a menys de 1,5 metres de distància de zones de la mateixa 

que no siguin almenys EI30, balcons, terrasses o forats practicables 

tindran una classificació EI30.  

 Els ventiladors compliran les especificacions de la norma UNE-EN 

12101-3 2002 d’”Especificacions per airejadors extractors de fums i 

calor mecànic” i tindran una classificació F400 90. 

 Qualsevol maquinària susceptible de provocar possibles vibracions 

durant el seu funcionament es muntarà sobre suports antivibratoris, 

juntes de goma o silent-blocks, per tal d’esmorteir i eliminar la 

transmissió d’aquestes vibracions als tancaments i estructura del 

local. 

 La totalitat de les taules i cadires disposaran de gomes a la seva base 

per tal d’evitar sorolls per el impacte que es puguin transmetre per 

l’estructura del local. 

 

16.1. Aigua de consum 

 La instal·lació disposa de dos dipòsits d’aigua de 1000 litres cada un 

col·locat a la zona destinada per aquest ús de la finca. L’establiment 

disposarà d’un pla de neteja i desinfecció i d’un pla de manteniment 

d’aquests dipòsits i de la instal·lació d’aigua en general, on 

s’especificarà la metodologia a seguir per efectuar aquestes tasques, 

la freqüència amb que es realitzaran, els productes que s’utilitzaran i 

les fitxes d’aquests productes. Així mateix disposarem dels fulls de 

registre on quedaran reflectides totes aquestes actuacions. 

 S’adjunta un esquema de distribució de la xarxa d’aigua dissenyada 

per al local. 

 No es disposa de cap sistema propi de tractament d’aigua. 
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16.2. Cuina 

 La cuina disposa d’una campana extractora situada sobre els focs i les 

planxes, construïda amb material classe M0 no porós i composada 

per filtres per a retenir els greixos i partícules dels asos, que es 

trobaran a més de 1,20 metres dels focus de calor. També disposarà 

d’extractor i conducte de fums amb la boca de sortida a una alçada 

de 3 metres sobre les edificacions més properes, sense comportar 

cap molèstia als veïns colindants. 

 La cuina disposa de rentavaixelles pel rentat dels estris. 

 Les parets de la cuina estan enrajolades fins al sostre amb rajola 

ceràmica i el terra del local és també de rajola ceràmica de manera 

que poden ser fàcilment netejats. 

 Es disposarà de piques a la cuina per al rentat d’estris i aliments. 

S’equiparan amb aixetes monocomandaments, aigua calenta i freda, 

sabó dosificador i paper eixugamans d’un sol ús. 

 Es disposarà també d’una pica a la cuina per al rentat de mans 

exclusivament. Estarà equipada amb aixeta d’accionament no 

manual, aigua calenta i freda, dosificador de sabó i paper eixugamans 

d’un sol ús. 

 Les superfícies de treball de la cuina seran d’acer inoxidable. 

 Els cubells d’escombreries seran d’obertura mitjançant pedal. 

 Es disposa de neveres per a l’emmagatzematge frigorífic. Cap d’elles 

és d’obra, totes són adquirides i tenen les característiques sanitàries 

exigides: adequada protecció de les llums en front de possibles 

trencaments, capacitat de fred suficient, aparells per a la lectura i 

comprovació de la temperatura i les superfícies internes i els 

prestatges són d’acer inoxidable. 

 L’establiment no es dedicarà a la venta de menjars preparats, per 

tant no es disposarà de dispositius per al manteniment d’aquests. 

 

16.3. Barra d’entrada 

 El terra d’aquesta zona és de rajola ceràmica, les parets estaran 

revestides amb pintura plàstia i el cos de la barra serà de material 

metàl·lic inoxidable de manera que totes aquestes superfícies es 

podran netejar fàcilment. 
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 La superfície de treball d’aquesta barra és de fusta de freixer 

massissa, tenyida i envernissada per tal que es pugui netejar 

fàcilment. 

16.4. Pati 

 Aquest pati serà utilitzat pels clients del restaurant com a pas cap als 

serveis. 
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CAPÍTOL 17: 

MESURES CORRECTORES 

TECNICOSANITÀRIES  I 

GENERALITATS 

 

Pel que fa a les característiques sanitàries, es presenten el seguit de 

mesures i característiques a resumir i a ressaltar com al capítol anterior 
com les que es mostren a continuació: 

 El subministrament d’aigua prové de la xarxa municipal d’aigua 
potable. Les canonades seran de coure o polietilè reticulat i alimenten 

als serveis higiènics, a la cuina, a la barra. 

 Les aigües residuals procedents del desenvolupament de l’activitat 

són assimilables a domèstics i es disposaran en recipients hermètics 
abans de la seva evacuació diària als contenidors públics, en bosses 

de plàstic especialment habilitades per a aquest ús per a la posterior 
recollida d’escombreries municipal. 

 Es complirà el RD 202/2000, d’11 de febrer, pel que s’estableixen les 
normes relatives als manipuladors d’aliments. Concretament, es 
garantirà que el personal de l’activitat que ho requereixi rebi la 

corresponent formació adequada en higiene dels aliments d’acord 
amb la seva activitat. 

 Es complirà el RD 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual 
s’estableixen les normes d’higiene d’elaboració, distribució i comerç 

de menjars preparats. 

 Es complirà el RD 2207/1995, de 28 de desembre, pel qual 
s’estableixen les normes d’higiene relatives als productes alimentaris. 

 Les zones on es preparen menjars hauran de complir les exigències i 
característiques assenyalades en el Codi Alimentari i en les 

reglamentacions tecnicosanitàries específiques. 

 Les finestres o obertures practicables per a la ventilació a la cuina i 

office han de tenir teles mosquiteres per evitar-hi l’entrada 
d’insectes. 
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 Els aparells i utensilis de treball destinats a entrar en contacte amb 
les matèries primeres, productes intermedis i productes finals.  

 Estaran fabricats amb materials resistents a la corrosió i fàcils de 
netejar i desinfectar. 

 Els diferents tipus de productes alimentaris hauran d’estar col·locats 

amb les necessàries separacions de forma que no puguin crear cap 
afectació ni influència en les seves característiques. 

 Les llumeneres de la cuina i de la barra d’entrada estaran protegides 
per tal de, en cas de trencaments, no contaminar aliments. 

 A les neveres existents disposarem de termòmetres de control de 
fàcil lectura. 

 Disposarem d’un armari a la cuina per a emmagatzematge de 
vaixella, envasos i altre material d’ús alimentari. Les superfícies 

interiors i prestatges d’aquest armari seran de fusta, tipus melanina, 
de tal manera que siguin de fàcil neteja i desinfecció. 

 Els estris i productes de neteja estaran ubicats en un armari tancat 
situat a la cuina. 

 Els serveis reuneixen les condicions higièniques i sanitàries 
adequades i es mantindran permanentment en condicions òptimes de 

netedat. Es disposarà d’aigua freda i calenta, de paper higiènic, 
dispensador de sabé, eixugamans d’un sol ús i cubell higiènic. La 

ventilació als serveis queda garantida de forma forçada, mitjançant 
extractor tipus shunt o a conducte directament comunicat a l’exterior. 

 

17.1. Personal manipulador d’aliments 

 El personal manipulador d’aliments portarà roba clara i de treball. Els 

cuiners i cuineres portaran gorra. 

 Tindran la formació en higiene i seguretat dels aliments necessària 

segons la tasca que realitzin. Es garantirà el reciclatge dels 

manipuladors d’aliments mitjançant un pla de formació que asseguri 

l’actualització permanent dels seus coneixements de la normativa 

referent a la seguretat alimentària. 

 Abans del inici de l’activitat s’aportarà a l’ajuntament l’acreditació de 

la formació en higiene alimentària de tot el personal manipulador 

d’aliments. 
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17.2. Autocontrols sanitaris 

 L’establiment disposarà d’un pla de neteja i desinfecció que constarà 

en dues parts. Una part amb la descripció de la metodologia que es 

seguirà per efectuar aquestes tasques de neteja i desinfecció, de la 

freqüència amb la que es realitzaran, dels productes que s’utilitzaran 

i una fitxa complerta d’aquests productes. Una altra part constarà 

dels fulls de registre on quedaran reflectides totes aquestes 

actuacions. 

 L’establiment disposarà d’un pla de control de plagues on 

s’especificarà que aquest control el realitzarà una empresa 

degudament autoritzada pel departament de sanitat de la Generalitat 

de Catalunya, la periodicitat amb que es realitzarà els controls, que 

l’aplicació del tractament la realitzarà personal autoritzat d’aquesta 

empresa, etc. Com a full de registre es guardarà el justificant que 

entregarà després de cada aplicació aquesta empresa. 

 L’establiment disposarà d’un pla de control de l’aigua de consum: 

control de desinfecció de l’aigua, on s’especificarà la metodologia que 

es seguirà, quins elements es controlaran, la freqüència amb que es 

realitzaran aquests controls i els registres que es portaran dels valors 

obtinguts. 

 L’establiment disposarà d’un pla de control de la temperatura dels 

elements frigorífics en el que s’especificarà quins elements es 

controlaran, quina metodologia es seguirà , la freqüència amb que es 

realitzaran aquests controls i que disposarà d’uns fulls de registre on 

quedaran reflectides totes les dades obtingudes. 

 L’establiment disposarà d’un pla de formació i capacitació en 

seguretat alimentària de tot el personal manipulador d’aliments. 

Aquest pla garantirà que tots els manipuladors d’aliments tinguin la 

formació necessària segons les tasques que realitzin i garantirà una 

actuació permanent dels coneixements d’aquests sobre normativa 

referent a la seguretat alimentària. 

Constarà d’un registre amb tots els títols i cursets realitzats pels 

manipuladors d’aliments de l’establiment. 

 L’establiment disposarà d’un pla de control dels proveïdors on 

s’especificarà la metodologia que s’ha de seguit, la freqüència de 

control i on el registre consistirà en arxivar adequadament els 

albarans d’entrega de productes per part d’aquests proveïdors. 
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Un aspecte principal d’aquest pla és que s’ha d’assegurar que tots els 

proveïdors tinguin el corresponent número de registre sanitari que els 

acredita per distribuir els productes alimentaris. 

 L’establiment disposarà d’un pla de manteniment d’instal·lacions, 

equips i estris on s’especificarà la metodologia a seguir, les 

instal·lacions, equips i estris a mantenir, la freqüència amb que es 

realitzarà, qui les realitzarà i que constarà d’uns fulls de registre on 

quedaran reflectides totes aquestes actuacions. 

 Tots aquests plans d’autocontrol estaran disponibles a l’establiment 

quan es realitzi la inspecció inicial per part dels serveis tècnics abans 

del inici de l’activitat. 

 

17.3. Autorització sanitària 

 Es sol·licitarà autorització sanitària de funcionament abans del inici de 

l’activitat al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la 

Generalitat de Catalunya i es transmetrà una còpia d’aquesta 

sol·licitud a l’Ajuntament de Sitges. 
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CAPÍTOL 18: 

CONCLUSIONS 

 

A judici dels autors d’aquest projecte, Bruno Rosales Acuña i Marc Mestre i Pérez, es 
creu que les dades aportades són suficients per a tenir un coneixement de la natura i 
característiques de l’activitat i, per tant, s’espera obtenir el corresponent Permís 
Municipal Ambiental que permeti exercir l’activitat sol·licitada. 

A més, el propietari es compromet a complir les mesures correctores i observacions 
que indiquin els serveis tècnics municipals.  

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 9 de gener del 2011 

 

Bruno Rosales Acuña     Marc Mestre Pérez 
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CAPÍTOL 19: 

BIBLIOGRAFIA 
 

Per a la redacció d’aquest projecte, s’ha consultat la següent bibliografia: 

19.1. Informació escrita 

Com a suport escrit s’ha utilitzat: 

 RAMIREZ MIRALLES, J.A., BLESA SERRANO, R. Fundamentos en la 

metodología, organización y gestión de proyectos. Apunts de 

l’assignatura d’Oficina Tècnica de l’EUETIB. 

Per la instal·lació d’Il·luminació: 

 Indicacions del Reglament de Baixa Tensió (REBT) 

 Recomanacions del Reial Decret RD 486/1997 

 

Per la instal·lació de Ventilació: 

 Reial Decret RD 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual el Ministeri de la 

Presidència aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els 

Edificis, publicat al BOE de 29 d’agost de 2007.  

 Norma espanyola UNE-EN 13779:2008 per a la Ventilació en Edificis 

no Residencials. 

 Norma espanyola UNE 100165:2004 per a la Extracció de fums i 

Ventilació de Cuines. 

 C.T.E. (Codi Tècnic d’Edificació) 

o Document Bàsic SI, seguretat contra incendis 

o Document Bàsic HS, Salubritat 

 

Per la instal·lació de Climatització: 

 Reial Decret RD 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual el Ministeri de la 

Presidència aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els 

Edificis, publicat al BOE de 29 d’agost de 2007.  
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 Instruccions Complementàries (ITC) del Reglament d’Instal·lacions 

Tèrmiques en els Edificis (RITE). 

 

Per la instal·lació Contra incendis: 
 

 Codi tècnic de l’edificació (CTE). Seguridad en caso de incendios. 

 Decret 241/1994 de la Generalitat de Catalunya, de 26 de juliol, 

sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 

edificis, complementari de la NBE-CPI/91. 

 Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RD 

1942/1993, de 5 de novembre, i modificacions posteriors). 

 Reial Decret RD 312/2005, de 18 de març, pel qual s’aprova la 

classificació dels productes de construcció i dels elements 

constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 

resistència al foc (BOE núm. 79 de 02/04/2005). 

 Reial Decret RD2267/2004, de 3 de desembre, de “Seguretat contra 

incendis en els establiments industrials” com a consulta pel mètode 

de càrregues ponderades. La resta es pot consultar, però com que la 

superfície construïda és inferior a 150m2 (135m2) i l’ocupació inferior 

a 100 no serà el document de referència. 

 Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut 

en el treball (RD 485/1997). 

 Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 

l’Administració ambiental. 

 Ordre de 29 de novembre de 1984, per la qual s’aprova el “Manual 

d’autoprotecció per al desenvolupament del Pla d’emergència contra 

incendis i d’evacuació de locals i edificis”. 

 Ordre de 9 de març de 1971, d’aprovació de l’ordenança d’higiene i 

seguretat en el treball. 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

 Reial Decret RD 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

 Ordenances municipals/comarcals/provincials. 

 Guía de disseny per a l’enginyer projectista: Instal·lacions en 

establimens de restauració: Ventilació i Protecció Contra Incendis. 

Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, 2007. 
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Per la instal·lació d’Aigües: 

 Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instal·lacions de fontaneria. 

NTE IFF. 

 Ordre del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Plec de 

prescripcions tècniques per a canonades d’abastiment d’aigua. 

 Ordre del Ministerio de Industria 14/05/86 BOE (04-07-86). 

Especificacions tècniques dels aparells sanitaris. 

 Ordre del Ministerio de Industria 23/12/86 BOE (21-01-87). 

Modificacions especificacions tècniques dels aparells sanitaris. 

 Ordre del Ministerio de Industria 15/04/85 BOE (20-04-85). Aixetes. 

Normes tècniques. 

 Reial Decret RD 358/85 Ministerio de Industria 23/01/85 BOE (22-03-

85). Aixetes. Normes tècniques. 

 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Document Bàsic HS de Salubritat.  

 

Per la instal·lació de Plaques Solars Tèrmiques: 

 Ordre de 9 d’abril del 1981 que s’especifiquen les exigències 

tècniques que han de complir els sistemes solars per aigua calenta i 

climatització 

 RD 891/1980, de 14 d’abril, que dicta les normes sobre l’homologació 

de prototips i models de captadors solars 

 

Per la instal·lació Elèctrica: 

 Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual el Ministeri de Ciència i 

Tecnologia aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les 

seves Instruccions Tècniques Complementàries, publicat al BOE de 18 

de setembre de 2002.  

 Guia tècnica d’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, 

elaborada pel Ministeri de Ciència i Tecnologia.  

 Normes UNE d’aplicació referenciades al REBT.  

 Normes UNE - EN.   

 Norma Técnica Particular - Instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió 

(NTP -IEBT / FECSA - ENDESA).  
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 Altres reglamentacions o disposicions administratives nacionals, 

autonòmiques o locals vigents.  

 

Per la instal·lació del Gas: 

 Reial Decret RD 1853/1993, de 22 d’octubre 

 Normativa que regula les condicions tècniques de seguretat per a les 

instal·lacions de gasos combustibles (per exemple, RD 919/2006, de 

28 de juliol, pel que s’aprova el Reglament tècnic de distribució i 

utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques 

complementàries) 

 S’ha seguit el Manual d’Instal·lacions Receptores, editat per Gas 

Natural 

 

19.2. Informació Digital 

S’han consultat les següents pàgines web: 

 http://www.mailxmail.com/curso-formulacion-proyectos-

productivos/justificacion-proyecto-definicion-objetivos 

 http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=5&V0=1&V1=4&V2=6&lang=es 

 http://webderafael.com/Calculo%20del%20aforo.htm 

 http://www.icc.cat 

 http://maquinariadehosteleriaonline.com 

 http://www.soloarquitectura.com/foros/showthread.php?9170-Normativa-
restaurantes 

 http://www.pealgrup.com/ficherosBD/descargas/DECRET135-
95_ACESIBILIDAD_DE%20CATALUNYA.pdf 

 

Instal·lació de Plaques Solars: 

 http://www.aeg-electrolux.es/node146.asp?ProdID=20733 

 http://www.solostocks.com/venta-productos/ocio/jardineria/bomba-

sumergible-para-pozo-espa-acuaria-27-6m-2-2-cv-3738172 

 http://www.juncoop.com/htm/mainhelp.htm 

http://www.mailxmail.com/curso-formulacion-proyectos-productivos/justificacion-proyecto-definicion-objetivos
http://www.mailxmail.com/curso-formulacion-proyectos-productivos/justificacion-proyecto-definicion-objetivos
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=5&V0=1&V1=4&V2=6&lang=es
http://webderafael.com/Calculo%20del%20aforo.htm
http://www.icc.cat/
http://maquinariadehosteleriaonline.com/
http://www.soloarquitectura.com/foros/showthread.php?9170-Normativa-restaurantes
http://www.soloarquitectura.com/foros/showthread.php?9170-Normativa-restaurantes
http://www.pealgrup.com/ficherosBD/descargas/DECRET135-95_ACESIBILIDAD_DE%20CATALUNYA.pdf
http://www.pealgrup.com/ficherosBD/descargas/DECRET135-95_ACESIBILIDAD_DE%20CATALUNYA.pdf
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 http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen 

 http://trivinco.com/termi-equipos/productos/TEC04100.html 

 http://www.konstruir.com/C.T.E/HE%204-

Contribucion%20solar%20minima%20de%20agua%20caliente%20sa

nitaria/ejemplos/Calculo%20de%20perdidas%20por%20sombras.pdf 

 http://www.terrasolnet.com/spa/subcategory/FA004/SF020.html 

 http://www.terrasolnet.com/spa/item/ART00094.html 

 

 
Instal·lació d’Aigües 

 

 http://www.fuente-primavera.es/bomba-agua-para-fuente-p-

7190.html 

 http://www.junkers.com/sp/sp/ek/productos/agua_caliente/acumulad

ores_de_agua_a_gas_directos.html 

 http://www.buderus.es/?page_id=448&table=2 

 

Instal·lació Contra Incendis 

 http://www.conectapyme.com/files/prevencion/capitulo5.pdf 

 http://www.neapolis.cat/ca/estudi_seguretat.pdf 

 http://www.gencat.cat/diari/4990/07281027.htm 

 http://www.ampimex.com/imagenes/dos.pdf 

 http://www.extinorte.com/instalaciones/instalaciones.php?sub=siste

ma_automatico_extincion 

 http://www.materialcontraincendios-mci.com/extincion.htm#cocinas 

 http://www.tecnifuego-

aespi.org/recursos/arxius/20101201_0216Documento_Tecnico_prote

ccion_contra_incendios_en_cocinas.pdf 

 http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=8&t=612&start

=0 

 

 

http://www.fuente-primavera.es/bomba-agua-para-fuente-p-7190.html
http://www.fuente-primavera.es/bomba-agua-para-fuente-p-7190.html
http://www.junkers.com/sp/sp/ek/productos/agua_caliente/acumuladores_de_agua_a_gas_directos.html
http://www.junkers.com/sp/sp/ek/productos/agua_caliente/acumuladores_de_agua_a_gas_directos.html
http://www.buderus.es/?page_id=448&table=2
http://www.conectapyme.com/files/prevencion/capitulo5.pdf
http://www.neapolis.cat/ca/estudi_seguretat.pdf
http://www.gencat.cat/diari/4990/07281027.htm
http://www.ampimex.com/imagenes/dos.pdf
http://www.extinorte.com/instalaciones/instalaciones.php?sub=sistema_automatico_extincion
http://www.extinorte.com/instalaciones/instalaciones.php?sub=sistema_automatico_extincion
http://www.materialcontraincendios-mci.com/extincion.htm#cocinas
http://www.tecnifuego-aespi.org/recursos/arxius/20101201_0216Documento_Tecnico_proteccion_contra_incendios_en_cocinas.pdf
http://www.tecnifuego-aespi.org/recursos/arxius/20101201_0216Documento_Tecnico_proteccion_contra_incendios_en_cocinas.pdf
http://www.tecnifuego-aespi.org/recursos/arxius/20101201_0216Documento_Tecnico_proteccion_contra_incendios_en_cocinas.pdf
http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=8&t=612&start=0
http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=8&t=612&start=0
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Instal·lació Gas 

 http://www.coitiab.es/reglamentos/comb_gas/reglamentos/rd_1853.

htm 

 http://www.soloingenieria.net/index2.php?option=com_content&do_

pdf=1&id=37 

 http://www.scribd.com/doc/5581411/manual-de-instalacion-gas-

natural 

 http://www.junkers.com/sp/sp/ek/productos/agua_caliente/celsius_n

ext.html  

 http://www.enreparaciones.com.ar/gas/tablas.php 

 http://www.energuia.com 

 http://www.generadordeprecios.info/ 

 http://www.calderasmadrid.com/calentadores/celsius.html 

Instal·lació Ventilació 

 http://www.solerpalau.es/ 

 http://easyvent.solerpalau.com/SelForm.aspx 

 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTec

nicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_742.pdf 

 http://www.salvadorescoda.com/tecnico/ve/CasoPractico1.pdf 

 http://www.solerpalau.es/docs/manual/sp_ventilacion_c2.pdf 

 http://www.venfilter.es/aenor/une13779.pdf 

 http://www.proyectosaten.com/legalizacion_bares_restaurantes.php 

 http://www.gencat.cat/diue/doc/normatives/doc_19322843_1.pdf 

 http://www.solerpalau.es/docs/normativas/RITE_Real_Decreto_1027

-2007_R.I.T.E.pdf 

 http://www.sodeca.com/tecnica3.html 

 http://www.solerpalau.es/docs/normativas/RITE_Comentarios_Ahorr

o_Eficiencia_Climatizacion.pdf 

 

 

http://www.coitiab.es/reglamentos/comb_gas/reglamentos/rd_1853.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/comb_gas/reglamentos/rd_1853.htm
http://www.soloingenieria.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=37
http://www.soloingenieria.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=37
http://www.scribd.com/doc/5581411/manual-de-instalacion-gas-natural
http://www.scribd.com/doc/5581411/manual-de-instalacion-gas-natural
http://www.junkers.com/sp/sp/ek/productos/agua_caliente/celsius_next.html
http://www.junkers.com/sp/sp/ek/productos/agua_caliente/celsius_next.html
http://www.enreparaciones.com.ar/gas/tablas.php
http://www.energuia.com/
http://www.generadordeprecios.info/
http://www.calderasmadrid.com/calentadores/celsius.html

