
CLIMATITZACIÓ                  

El monestir no disposava de sistemes de climatització. Els seus murs gruixuts actuaven com a regulador tèrmic. S’ha de dir que 
per al nou ús això no és sufi cient per garantir el comfort necessàri.

L’edifi ci està situat a una zona amb canvis climatològics molt bruscos. El sistema de climatització  d’aire condicionat convensional 
no resultaria efi ecient ja que hi haurien èpoques en què el seu rendiment no seria òptim.
La caldera de gas o gasoil seria d’excés consum i per això també s’ha descartat, encara que aquesta té un molt bon rendiment.

Per això s’ha optat per la geotèrmia, que és un sistema de climatització que utiltza la temperatura constan del subsòl, a través d’una 
bomba de calor, i el seu rendiment és equiparable a la de gas o gasoil.

El seu funcionament és molt semblat a l’aire condicionat convencional que funciona tant per fred o per calent segons es necessiti. 
El subsòl té una temperatura molt constant i per això té un rendiment molt elevat al necessitar menys treball per la transferència 
d’energia.

No obstant, necessita d’un alte sistema de recolzament per poder garantir el comfort mínim. Aquest serà una cladera de biomas-
sa, en qual el combustible és una energia renovable. Està composta per materia orgànica d’origen vegetal, com residus agrícoles. 
Aquest punt ens interessa ja que el monestir està situat en una zona on l’agricultara té un paper important i per tant aquest material 
seria de fàcil obtenció.

Els nous usos del monestir són diversos i per això s’ha optat per dues solucions diferents:

 1- La zona de l’hotel i les zones d’estar, per garantir un comfòrt tèrmic adequat s’ha optat per la utilitzció de fan-coils de  
 aigua-aigua, per la seva fàcil regulació de temperatura.

 2- Les zones de pas o d’estada curta s’ha optat per terra radiant ja que aquest és efi cient en llargues èpoques engegat

VENTILACIÓ                  

L’edifi ci disposa de ventilació híbrida que garanteixi la circulació de l’aire del locals secs als humits. El concepte d’aquest tipus 
de ventilació és que quan les condicionss de pressió i temperatura ambientals són faborables, la renoaviño de l’aire es produeix 
de la mateixa manera que la ventilació natural. En canvi, quan aquetes condicions són desfavorables es produeix amb l’extracció 
mecanica.

Per això les habitacions disposen d’obertures d’admissió directe de l’exterior ( fi nestres ) i les zones humides, com els banys i les 
cuines de conductes d’extracció. Així garantim el bon funcionament de la ventilació híbrida.

Càlcul dels cabals mínims de ventilació segons CTE DBHS3 taula 2.1; va en funció del nombre d’ocupants o la superfície de l’es-
tança:

-Càlcul dels cabals mínims de ventilació segons CTE DBHS3 taula 2.1; va en funció del nombre d’ocupants o la superfície de l’es-
tança:

-Càlcul de l’àrea efectiva de les obertures de ventilació segons CTE DBHS3 taula 4.1; 
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