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CAPÍTOL 1: 

OBJECTE  

 

1.1. Objecte i introducció 

L’objecte del plec de prescripcions tècniques és: 

1. Realitzar una descripció, quan siguin necessari, de les instal·lacions 

incloses en la present activitat d’un restaurant. 

2. Justificar el compliment de la normativa aplicable a l’activitat i les 

seves instal·lacions. 

3. Regular l’execució de les instal·lacions projectades. 

Per això, el present plec de prescripcions tècniques estables les condicions 

generals i les tècniques de tipus general i particular, aplicables a les obres i 

instal·lacions incloses en l’activitat dedicada a un restaurant, situat al carrer 

Sant Bonaventura de Sitges i objecte del present projecte tècnic per a 

l’obtenció del Permís Municipal Ambiental per l’obertura i funcionament del 

restaurant. 
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CAPÍTOL 2: 

DESCRIPCIÓ DE LES 

INSTAL·LACIONS 
 

 

2.1. Descripció de les instal·lacions 

2.1.1. Instal·lació elèctrica 

La instal·lació elèctrica s’efectuarà seguint el vigent Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió (REBT) segons el Decret 842/2002, de 2 d’agost, i les 

Instruccions Tècniques Complementàries (ITC). 

Especialment es tindrà en compte el compliment de la ITC-BT-28, 

instal·lacions en locals de pública concurrència. 

El subministrament del corrent elèctric anirà a càrrec de la companyia 

FECSA-ENDESA i consistirà en corrent trifàsic altern de 400V entre fases i 

230V entre fase i neutre, amb una freqüència de 50Hz. La potència 

contractada serà de  55kW. 

A l’interior del local es troba el Quadre General de Distribució, tal com 

s’assenyala al plànol de planta general, on parteixen els circuits interiors, i 

on es troben els dispositius privats de comandament i protecció assenyalats 

a la ITC-BT-17. 

Totes les línies que surten d’aquest Quadre estaran dotades del 

corresponent dispositiu de comandament i protecció, trobant-se indicat els 

circuits al qual pertany cada línia. Així mateix, l’instal·lador col·locarà sobre 

el quadre de distribució una placa metàl·lica, impresa amb caràcters 

fàcilment llegibles, que constarà el seu nom o marca comercial i la data 

d’instal·lació. 

Les canalitzacions es realitzaran segons el que s’estableix a la ITC-BT-19 i 

ITC-BT-20 i estaran constituïdes per conductors aïllats de tensió assignada 

no inferior a 450/750V, col·locats sobre els tubs protectors. 
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Els cables elèctrics utilitzats a la instal·lació seran no propagadors del 

incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda, tipus ES07Z1-K segons 

norma UNE 211002. 

Els tubs protectors seran 2221, no propagadors de la flama, segons norma 

UNE-EN 50086-2-2. 

Des del Quadre General de Distribució partiran les diferents línies, essent de 

color blau clar per al neutre i els colors negre o marró per als conductors de 

fase. 

Els conductors de protecció partiran des del Quadre General de Distribució, 

de color verd-groc per a l’interior de les canalitzacions dels conductors 

actius, utilitzant conductors de coure amb el mateix aïllament que els 

conductors actius, i amb les mateixes seccions que els conductors actius, 

complit les seccions mínimes indicades a la taula 2 de la ITC-BT-19. 

Les derivacions dels conductors es realitzaran a l’interior de caixes de 

derivació mitjançant borns i regletes de connexió. Es disposarà dels 

registres que es consideri convenients per facilitar l’entrada i sortida dels 

conductors, amb trams rectes separats com a màxim 15 metres. Es 

complirà la norma UNE EN 60998 i UNE EN 60947-7 pels borns de connexió 

i la UNE 20451 per les caixes de derivació. 

Les llumeneres seran conformes als requisits establerts a la norma UNE EN 

60598. Les parts metàl·liques accessibles d’aquestes llumeneres que no 

siguin de Classe II o Classe III hauran de tenir un element de connexió per 

la seva posada a terra. S’entén com a accessibles aquelles parts incloses 

dins del volum d’accessibilitat definit a la ITC-BT-024. Els portalàmpades 

hauran d’ésser d’un dels tipus descrits a la norma UNE EN 60.061-2. 

Les línies d’enllumenat en les dependències on es reuneixi públic estaran 

repartides per tal que un tall de corrent en qualsevol de les línies no afecti 

més de la meitat del total de làmpades instal·lades a dites dependències.  

Les bases de presa de corrent utilitzades a les instal·lacions receptores 

seran del tipus indicat a les figures C2a o ESB 25-5a de la norma UNE 

20315. 

Als serveis higiènics es compliran les prescripcions de la ITC-BT-27 de 

Locals que contenen una banyera o dutxa.  

Tal com marca la ITC-BT-28 s’ha previst la instal·lació d’enllumenat de 

seguretat (per evacuació i ambient) amb 22 aparells. L’enllumenat 

d’evacuació és la part de l’enllumenat de seguretat previst per a garantir el 

reconeixement i la utilització dels mitjans o rutes d’evacuació. 
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Es garantirà una il·luminació mínima horitzontal a nivell de terra en l’eix 

dels passos principals d’1 lux.  

La relació entre la il·luminació màxima i la mínima en l’eix dels passos 

principals serà sempre inferior a 40. 

L’enllumenat d’ambient és la part de l’enllumenat de seguretat previst per 

evitar tot risc de pànic i proporcionar una il·luminació ambient que permeti 

als ocupants identificar i accedir a les rutes d’evacuació i identificar els 

obstacles. Aquest enllumenat haurà de proporcionar una il·luminació 

horitzontal mínima de 0,5 lux en tot l’espai considerat, des del terra fins a 

una alçada d’1 metre. La relació entre la il·luminació màxima i la mínima en 

tot l’espai considerat serà inferior a 40. 

L’enllumenat de seguretat haurà de poder funcionar automàticament quan 

es produeixi una fallada de l’enllumenat general o quan la tensió d’aquest 

baixi a menys d’un 70% del seu valor nominal. Aquest enllumenat de 

seguretat haurà de poder funcionar com a mínim durant una hora, 

proporcionant la il·luminació prevista. 

Pel que fa a les característiques dels aparells autònom, s’ha tingut en 

compte les normes UNE EN 60598-2-22, UNE-20-392 i UNE-20-062 segons 

la il·luminació sigui per làmpades fluorescents o incandescents. 

En concret, s’instal·laran 22 aparells autònoms automàtics d’enllumenat 

d’emergència com es mostra al plànol corresponent. 

Tal com assenyala la ITC-BT-22, tots els circuits aniran protegits contra els 

efectes de les sobreintensitats que es puguin presentar, instal·lant els 

dispositius destinats a la protecció dels circuits a l’origen d’aquests i en els 

canvis de secció que es presentin. 

En l’origen de cada línia es col·locarà un interruptor automàtic o fusibles 

que garantiran el límit d’intensitat màxima admissible dels conductors, tal i 

com queda assenyalat als plànols de l’esquema elèctric, amb la capacitat de 

tall adequada i amb la intensitat de curt circuit que es pugui presentar la 

instal·lació. 

La protecció contra els contactes directes consisteix en prendre mesures per 

protegir les persones contra els perills que puguin derivar-se d’un contacte 

amb les parts actives dels materials elèctrics. 

Tal com indica la ITC-BT-24 els mitjans a utilitzar són els exposats i definits 

a la norma UNE-20460-4-41, que habitualment són: 

- Protecció per aïllament de les parts actives 

- Protecció per mitjà de barreres o envolvents 

- Protecció per mitjà d’obstacles 
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- Protecció per posada fora de l’abast per allunyament 

- Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial 

residual 

La resistència d’aïllament de la instal·lació serà, com a mínim, igual  als 

valors indicats a la ITC-BT-29. 

La protecció contra contactes indirectes s’estableix amb el sistema de 

protecció per tall automàtic de l’alimentació, seguint les prescripcions 

establertes a la ITC-BT-24, consistent en la posada a terra de les masses 

accessibles i receptors, amb dispositius de tall per intensitat de defecte als 

orígens dels diferents circuits que formen la instal·lació. 

 

2.1.2. Instal·lació contra incendis 

Per les característiques de la present activitat, les instal·lacions contra 

incendis són els extintors portàtils i el sistema automàtic d’extinció a la 

cuina. 

a) Extintors: 

Pel que fa als extintors, s’instal·laran 4 extintors portàtils, de manera 

que mai la des de qualsevol punt a un extintor la distància sigui 

major de 15 metres. Tres seran de 6kg de pols polivalent ABC i 

d’eficàcia mínima 24A-113B i l’altre serà de 2kg de CO2, situat prop 

del quadre elèctric. 

Els extintors es trobaran en llocs fàcilment visibles i accessibles 

segons s’assenyala al plànol. Estaran fixats a la paret de tal manera 

que la part superior quedi a una alçada inferior a 1,70 metres.  

Les característiques i especificacions s’ajustaran al que s’estableix al 

Reglament d’aparells de pressió. Així mateix, compliran l’assenyalat a 

la norma UNE 23110 i disposaran de la marca “N”. 

El manteniment dels extintors seguirà el que s’indica al RIPCI: 

Taula 1. Manteniment dels extintors 

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 

Comprovació del pes i de la 

pressió. 

En el cas d’extintors de pols amb 

ampolla de gas d’impulsió s’ha 

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 
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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.) 

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. 

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. 

 

b) Sistema de ruixadors a la cuina:  

S’instal·larà un sistema d’extinció amb ruixadors a la campana 

d’extracció de fums de la cuina. Aquest sistema es basa en un 

sistema automàtic que funciona les 24 hores del dia i que, a més, pot 

funcionar sense subministrament elèctric i és capaç de tallar el 

subministrament de gas en cas de que hi hagi algun incendi. 

El sistema funciona mitjançant un agent químic humit que descarrega 

amb boques a la campana, apagant així el incendi. 

S’acciona automàticament però també es pot accionar manualment. 

A més, aquest sistema compta amb el marcat CE i els diferents 

requeriments UL 300 i ULC/ORD-C1254 6. El sistema s’anomena 

ANSUL R-102. 

El manteniment és el que ens indica el RIPCI i que ve determinat per 

la següent taula: 

Taula 2. Manteniment dels extintors 

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 

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 

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). 
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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 de l’estat de 

l’agent extintor. 

Prova de la instal·lació en les 

condicions de la seva recepció. 

 

2.1.3. Instal·lació d’aigua 

a) Instal·lació d’aigua freda sanitària (AFS):  

La instal·lació d’aigua del restaurant estarà basada amb el 

subministrament d’aigua pel consum per part de la companyia SOREA 

S.A.  

La instal·lació s’ha dimensionat seguint, essencialment, el Document 

Bàsic HS de Salubritat del CTE, encara que s’han aplicat també altres 

normes com les Normes Tecnològiques de l’Edificació d’instal·lacions 

de fontaneria. La instal·lació es farà mitjançant canonades de coure. 

Les característiques d’aquest subministrament són una pressió de 

4kg/cm2 i una velocitat màxima permesa de 2m/s. Degut això, 

sempre s’intentarà evitar que la velocitat no sigui superior a 1,5m/s 

per així entrar en la zona de poc sorollós i millorar el confort dels 

clients. 

La velocitat es tindrà en compte especialment a la zona de menjador, 

sent de menor importància la zona de la cuina ja que el soroll de la 

maquinària i els treballadors ja és prou important, usant canonades 

de coure. 

La instal·lació d’aigua s’ha dividit en una sèrie de trams des de 

l’escomesa que es poden veure al plànol corresponent als annexes. 

S’haurà dimensionat tant la instal·lació d’aigua freda sanitària (AFS) 

amb un consum, segons el coeficient de simultaneïtat k de 1,465 l/s. 

Les pèrdues i diàmetres es calcularan segons l’àbac de l’aigua i a 

partir d’aquí es definirà totalment la instal·lació. 

A més, segons aquestes característiques de la instal·lació es veu que 

el tram on hi ha més pèrdues és el tram A’-E3, però compleix la 

pressió mínima també en aquest punt. 

Finalment, destacar també que s’han disposat de dos dipòsits de 

1000 litres cada un, col·locats a la seva zona reservada a aquests de 

la finca. 
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b) Aigua calenta sanitària (ACS): 

Pel que fa al subministrament d’aigua calenta, s’usa essencialment la 

mateixa normativa i patrons que la instal·lació d’AFS. 

Com en el cas anterior, es procurarà que el soroll sigui el mínim 

possible segons cada situació, per això es limitaran les velocitats de 

circulació del fluid per dins de les canonades a menys d’1,5m/s i més 

cap avall segons la zona per la qual estigui passant la canonada. 

S’obté després de l’aplicació del coeficient de simultaneïtat un 

consum de 0,582l/s.  

S’ha usat també l’àbac com a eina per a definir els diàmetres i les 

pèrdues en segons metres columna d’aigua. 

El tram de la instal·lació, que també es pot veure el seu plànol als 

annexos corresponents, és el tram fins l’aixeta G. Les pèrdues per 

aquesta situació són de 3,10kg/cm2, pel que és superior a 

l’1,02kg/cm2 que marca la normativa i s’accepta la instal·lació com a 

correcta. 

c) Instal·lació d’aigües residuals: 

Finalment, també s’ha tractat la evacuació d’aigües residuals a la 

xarxa dissenyada per a aquest tipus d’aigua. 

Com que l’activitat no és contaminant, no requerirà tractament previ. 

Es dissenya una instal·lació per trams i les característiques per cada 

tram com en els casos anteriors i també es pot veure el plànol 

associat a la instal·lació. 

Es dimensionen els diàmetres dels trams segons les unitats de 

descàrrega corresponents a cada tipus d’aparell que estigui inclòs en 

aquell tram, així com tenint un compte un pendent del 2% en els 

ramals col·lectors. 

Es realitzaran dos col·lectors, un que s’encarregarà de les aigües 

provinents de la part superior, és a dir, lavabo d’homes i minusvàlids 

i dels aparells del pati amb un diàmetre de 75mm i un altre que 

s’encarregarà de la zona inferior, és a dir, les descàrregues de la 

barra, cuina i lavabos femenins, amb un diàmetre de 90mm. 
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2.1.4. Instal·lació de plaques solars 

També s’ha dotat el restaurant d’una instal·lació de plaques solars 

tèrmiques per així reduir el consum de gas natural per escalfar l’aigua 

freda. 

Mitjançant l’Atlas de Radiació de Catalunya s’han obtingut les dades de 

radiació i temperatura corresponents a Barcelona (la localitat més propera a 

Sitges amb dades), amb un angle de latitud de 42º i una orientació de 0º. 

Com que es preveu que a l’estiu hi hagi sobreproducció i es pretén afavorir 

la producció al hivern, s’escollirà una inclinació de 50º. 

Se sap que el consum diari necessari d’ACS segons el calculat al capítol 

corresponent és de 20880l/dia i es tindrà en compte que el restaurant 

romandrà obert 10 hores diàries. 

S’escull un captador solar tèrmic Apolon 2600 de 2200W de potència amb 

les següents característiques: 

 c0=0,75; 

 c1=3,39 W/(m2K) 

 c2=0,012 W/(m2K) 

La connexió de les plaques serà en paral·lel ja que permet treballar amb 

cabals elevats i hi haurà un sistema de retorn invertit, és a dir, que hi hagi 

la mateixa longitud de canonada entre les plaques solars. 

Degut a que dimensionar una instal·lació per poder subministrar el 100% de 

l’ACS només amb plaques solars no és ni per espai de plaques, ni per 

diners, ni per condicions climatològiques assumible. 

Degut a això, s’ha dissenyat la instal·lació per a una cobertura solar promig 

del 28% col·locant una superfície de captació de 23 m2, és a dir, 10 

captadors dels anteriorment esmentats. 

Finalment, els captadors es col·locaran al terrat amb una disposició de 2 

fileres (dues de 5) havent-hi una distància entre el punt més alt del primer i 

el més baix del següent de 500mm per evitar ombres. 

El intercanviador serà companyia Comeval el tipus S1-12TL d’un cabal del 

primari de 2,38 m3/h i un pel secundari d’1 m3/h. 

També es dimensiona una bomba per poder pujar l’aigua a les plaques. Les 

característiques d’aquesta són un consum de la xarxa de N’
kW=1,65kW. 
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2.1.5. Instal·lació de gas natural 

Per a l’ús de la distinta maquinària de cuina, així com per la maquinària 

auxiliar per escalfar l’aigua, s’ha dissenyat una instal·lació de gas natural 

per a satisfer aquestes necessitats.  

La normativa bàsica que s’ha seguit a l’hora de dissenyar la instal·lació és el 

RD 1853/1993, de 22 d’octubre i la normativa que regula les condicions 

tècniques de seguretat per a les instal·lacions de gasos combustibles. A 

més, s’ha seguit el Manual d’Instal·lacions Receptores de Gas Natural basat 

en aquesta normativa. 

Es recorda que els aparells que necessitaran de gas natural són les dues 

cuines, la planxa de gas i els dos termos de suport. 

La companyia informa que al casc antic de Sitges on és el restaurant arriba 

el gas a Baixa pressió i que les característiques del gas són un PCS de 

11,67kWh/m3 i una densitat del gas de 0,62kg/m3. 

Es seguiran les pautes de la guia relacionades amb locals destinats a ús 

comercial o col·lectius i de baixa pressió. 

Les canonades seran de coure i passaran per l’interior del local. A més, hi 

haurà a la façana entre l’entrada del local i la de l’edifici un local adequat 

per a la col·locació de l’armari per al comptador i recepció principal de la 

xarxa segons marca la companyia subministradora. 

Es dimensiona una taula per trams com es pot veure al plànol associat. 

A més, la instal·lació de gas ha de mantenir unes distàncies amb les 

conduccions de les altres instal·lacions com mostra la següent taula: 

Taula 3. 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, es tindrà un cabal de simultaneïtat tenint en compte que les dues 

cuines amb forn comptaran com a simultaneïtat 1 ja que el més habitual és 

que estiguin enceses a l’hora en horaris de servei. Aquest cabal serà, 

segons l’expressió, Qst =10,32 m3(s)/h. 
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Segons això, s’obté una potència d’utilització simultània de Pnsi=120,43 kW. 

També es calculen les corresponents pèrdues i velocitats. A partir d’aquí es 

calcula cada pèrdua per tram amb una pressió mínima final del tram més 

desfavorable de 8,558mbar que és perfectament assumible.  

Es determina a més que el grau de gasificació del local és de Grau 1. 

Finalment es calcula l’obertura mínima necessària que s’haurà de fer a la 

cuina cap al patí, que tindrà una superfície mínima de 371,09 cm2. 

Es recorda que s’hauran de fer una sèrie d’assajos i verificacions a la 

instal·lació del local. Per una banda, un assaig d’estanqueïtat a una pressió 

efectiva o relativa mínima de 50mbar durant com a mínim 10 minuts si el 

tram és de 10 metres o més petit i 15 minuts si la longitud és superior a 10 

metres en la que no s’hauran d’observar variacions de pressió. També es 

verificarà l’estanqueïtat dels reguladors, unions, elements i accessoris per a 

detectar possibles fugues mitjançant aigua sabonosa o producte similar a 

aquesta. 

 

2.1.6. Il·luminació 

Pel que fa a la instal·lació d’il·luminació, també hi haurà una sèrie de 

mesures a tenir en compte.  

El projecte d’il·luminació s’ha estudiat individualment per cada zona del 

restaurant ja que tenen necessitats lumíniques diferents. 

Bàsicament s’han usat les Indicacions del Reglament de Baixa Tensió 

(REBT) i les recomanacions del RD 486/1997 així com les del programa 

Dialux el qual s’ha usat de suport per a fer la instal·lació. 

Per l’elecció de les làmpades ha tingut un pes específic important la bellesa 

d’aquestes. Les lluminàries són de la marca LAMP Lightning® i compleixen 

el RD 486/1997. 

Per zones, s’han escollit les següents característiques: 

a) Zona restaurant:  

Per la zona de restaurant s’ha escollit una intensitat de 250 lux. 

b) Zona barra: 

Per la zona de la barra, s’aplica també una il·luminació de 250 lux. 

c) Zona cuina: 
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Per la cuina s’ha escollit una intensitat llumínica de 1000 lux per a 

que els treballadors puguin tenir una bona visió. 

d) Zona pati: 

A la zona del pati amb els passadissos cap als lavabos es col·locarà el 

nivell mínim de 25 lux. 

e) Zona dels serveis: 

Per últim, a la zona dels serveis s’escull una intensitat de 150 lux. 

 

2.1.7. Ventilació 

La instal·lació de ventilació té l’objectiu de mantenir la qualitat de l’aire a 

l’interior del restaurant.  

Es seguiran els criteris de ventilació indicats en la UNE-EN 13779 i el RITE. 

S’instal·larà un sistema de ventilació forçada o mecànica, a més també hi 

ha una sèrie de finestres i entrades d’aire natural com també la porta del 

pati i de l’entrada. 

La qualitat de l’aire segons el RITE a l’apartat 1.1.4.2.2. serà de qualitat 

mitja IDA 3, amb un cabal mínim depenent de la zona i sabent que es 

considerarà 8l/s  com mostra la taula: 

 

 Taula 4. 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) 

 

Complementàriament a la ventilació, s’usaran filtres F7 (ODA 2) a les 

boques d’aire d’impulsió, a més de, segons el RITE, no és necessària la 

incorporació d’un recuperador de calor ja que el cabal d’aire extret és 

inferior a 1800m3/h. 
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Es tracta cada zona per separat, amb les següents característiques: 

a) Zona menjador: 

Es col·loquen dues màquina, d’extracció i d’impulsió, de Soler i Palau 

S.A., així com dues caixes de ventilació de 1657m3/h amb filtre F7 a 

l’entrada de la caixa d’impulsió. 

També destaca que s’instal·larà una sonda intel·ligent de la casa 

Soler i Palau S.A. que permet el control de la ventilació en funció de 

la concentració de CO2 o de la temperatura. 

b) Zona serveis: 

Pel que fa als serveis es col·loca a cada lavabo un ventilador 

helicoïdal d’un cabal de 80m3/h i grau de protecció IP45. 

c) Zona de la cuina: 

La cuina és segurament la zona més complicada a tractar. Es destaca 

que s’haurà de renovar segons la UNE 100165:2004 un cabal total de 

900m3/h. 

Per aconseguir-ho es farà mitjançant conductes de secció circular a 

una velocitat d’uns 2,5m/s i tres difusors amb una distància mínima 

entre l’extrem del difusor i l’extrem de la campana extractora de 

60cm. 

Es decideix instal·lar una caixa de ventilació (de la casa Soler i Palau) 

de 930m3/h, amb aïllament ignífug M1 i una potència de 245W, 

adoptada amb elements antivibratoris entre d’altres com un filtre F7 

contra partícules i pols a l’entrada de la caixa d’impulsió. 

d) Campana de la cuina: 

Un punt apart dins de la zona de la cuina és la realització d’una 

extracció localitzada a la campana. És molt important ja que, en 

aquesta zona, hi ha una gran quantitat d’elements que farien que la 

qualitat de l’aire no fos la desitjada.  

Segons la norma UNE 100165:2004 el cabal d’extracció dependrà de 

la maquinària de cuina a la que estigui associada la campana. En el 

nostre cas, es dimensiona la campana per dues cuines, una planxa i 

també una fregidora obtenint un cabal total de 5245m3/h. 

D’aquesta manera i perquè la instal·lació pugui ser considerada com 

a legal segons la normativa legal vigent, es dotarà a la zona de 

campana d’una caixa de ventilació d’un 5486m3/h amb aïllament 

acústic ignífug M0. 
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2.1.7 Climatització 

L’última instal·lació que queda per a realitzar un seguit de resum, 

condicions i característiques és la instal·lació de climatització. 

Es decideix fer una instal·lació de climatització per així millorar la comoditat 

dels clients, especialment tenint en compte la localització de Sitges, un 

poble molt calorós a l’estiu i amb una temperatura baixa però moderada al 

hivern però molt amb un ambient molt humit segons les dades que 

proporciona el Servei Meteorològic de Catalunya. D’aquesta manera 

s’espera augmentar la clientela del local durant qualsevol època de l’any. 

La normativa que es seguirà és bàsicament el RD1027/2007 i les ITC 

presents al RITE, les quals ens indiquen una sèrie de temperatures i 

humitats, tenint en compte el grau de vestiment, per l’època de l’any que es 

consideren confortables. 

Degut a això, es decideix instal·lar un equip capaç de subministrar tant aire 

fred com calent, per així estalviar de fer una instal·lació de calefacció 

mitjançant radiadors. A més, la climatització es centrarà exclusivament a la 

zona de barra i de menjador que és aquella on els clients romandran la 

major part del temps. 

Es decideix, finalment, col·locar la unitat exterior al pati mentre que les 

interiors es repartiran per les zones anteriorment descrites per tal de 

proporcionar el resultat de confort desitjat. 

Com a condicionants tècnics, el RITE ens indica que s’haurà de procedir a 

un aïllament als tubs de distribució i aquelles canonades exteriors es 

protegiran contra els raigs UV. 
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CAPÍTOL 3: 

COMPLIMENT DE LA 

NORMATIVA 
 

 

A continuació s’assenyala la normativa que afecta a l’activitat i que s’ha 

seguit pel disseny de les diferents instal·lacions presents en aquest projecte 

d’adequació d’un restaurant. 

 

3.1. 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).  

 Altres reglamentacions o disposicions administratives nacionals, 

autonòmiques o locals vigents.  

 

3.2. 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. 
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 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). 

 Lleu 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. 

 Lleu 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. 

 

3.3. Instal·lació d’aigua 

 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. 
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 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 

 

3.4. Instal·lació d’energia solar tèrmica 

 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 

 

3.5. Instal·lació de gas natural 

 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. 

 

3.6. Il·luminació 

 Indicacions del Reglament de Baixa Tensió (REBT). 

 Recomanacions del Reial Decret RD 486/1997. 
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3.7. 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. 

 

3.8. 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.  

 

 Instruccions Complementàries (ITC) del Reglament d’Instal·lacions 

Tèrmiques en els Edificis (RITE). 

 

 

 

 


