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Centre del Vi DOQ Priorat a GratallopsPFC

condicionament (climatització)

evacuació incendis

instal·lacions

Ocupació per sectors (CTE DB Taula 2.1)

Museu cota 329,25   224 m2  2m2/persona  =  112 persones
Museu cota 324,5   54,4 m2   2m2/persona  =  27 persones
Sala polivalent (comptant escenari)     1pers./seient  = 62 persones
    91,3 m2  0,5m2/persona  =  182 persones
Magatzem    103 m2  40m2/persona  =  3 persones
 
Administració   74 m2  10m2/persona  =  8 persones
Sala exposicions temporals  72,5 m2  2m2/persona  =  36 persones
Bar-Sala de cates    53,3m2   1,5m2/persona  =  36 persones
Cuina      6m2   10m2/persona  =  1 persona

Sortida de planta i longitud dels recorreguts (CTE DB Taula 3.1)

Evacuació amb dues o més sortides de planta:
- “La longitud dels recorreguts fins a alguna sortida de planta no excedeix els 50m”
- “La longitud dels recorreguts fins a algun punt amb dos recorreguts alternatius no excedeix els 
15m”

Evacuació amb una sola sortida de planta:
-”La longitud dels recorreguts fins a la sortida de planta no excedeix els 25m”
-”L’altura d’evacuació descendent no excedeix de 28m”

Dimensionat dels elements d’evacuació (CTE DB. Taula 4.1)

Museu cota 329,25    A = 112 / 200  = 0,56m
Museu cota 324,5     A = 27 / 200  = 0,135m
Sala polivalent     A = 62 / 200  =  0,31m
      A = 182 / 200 =  0,91m
Administració-Sala exposicions temporals   A = 44 / 200  = 0,22m
Escala no protegida     A = 36 / 160 = 0,225m
Cafeteria-Sala de cates     A = 36 / 200  = 0,14m

En tots els casos es compleix la normativa ja que l’ocupació demana un mínim d’una porta d’1 m de 
pas lliure.

Per al subministrament d’energia s’ha optat pel sistema geotèrmic, ja que és una font d’enrgia neta i 
que permet mantenir les condicions climàtiques internes dels espais durant tot l’any.

S’opta per un sistema centralitzat que permeti abastar tot el complex amb la mateixa font d’energia 
primària.

càlcul aproximat del número de sondes geotèrmiques:      

potència necessària/m2   80W/m2

superfície útil total    884m2  
  
potència total necessària  884m2 x 80W/m2 = 70720W de potència de calefacció

potència aproximada sonda 100m:  7kW

70,72kW de potència necessària / 7kW/sonda = 10 sondes

Les sondes de captació es situen separades entre elles a 6m. La disposició es pot veure a la làmina 
2/17-situació.

L’energia captada per les sondes es transporta fins al local tècnic del museu, on es fa la distribució 
del sistema centralitzat per a tot el complex. Una bomba de calor ens permet tenir fred i calor per a 
la climatització i també ACS.

La distribució al museu i la sala d’actes es fa per aire, ja que així podem fer la renovació de l’aire 
recuperant la calor de l’aire expulsat.
En el cas del museu, els conductes i sortides d’aire passen per la camera d’aire que deixa el forjat 
sanitari, d’aquesta manera es deixen lliures els murs i la coberta vista des de l’interior
A la sala d’actes, la distribució es fa amb els conductes situats dins el fals sostre.
Els conductes tindran una dimensió de 50 x 20 cm

Cada sala diposa d’un climatitzador amb recuperador de calor per poder funcionar independentment. 
Estan situats a l’interior, però amb comunicació directa amb l’exterior a través del tancament vertical, 
composat per una gelosia ceràmica. 

Als edificis annexos la distribució es fa mitjançant fancoils on hi arriben els conductes directament 
dels dipòsits d’inèrcia. S’opta per aquest sistema ja que la renovació d’aire està garantida amb les 
obertures.
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