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Beneficis per a l’habitant de la casa:

Estalvi energètic

Aire pur i saludable

Aïllament acústic

Confort interior tèrmic

Control solar i lumínic
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Right-Size Architecture_Human Spaces:

A Rigth-Size Architecture treballem per a 
fer possible aquest tipus de construcció 
sostenible econòmicament i energèticament 
que es preocupa pel seu usuari i el seu entorn.

El nostre lema significa la correcta dimensió de 
l’arquitectura, per això partim de les necessitats 
de l’usuari per determinar els seus espais a 
mida amb un cost assequible.

La construcció de cases passives i habitatges 
de baix consum demana un molt alt rigor, a 
Right-Size Architecture ens encarreguem del 
disseny i de la direcció de la construcció 
per aconseguir les prestacions requerides de 
cada edifici.



Definició dels edificis de baix consum:

Són edificis que estan dissenyats per 
aconseguir un estalvi energètic, reduint 
un 75% les necessitats energètiques de 
calefacció i refrigeració.

Els edificis de baix consum, les cases 
“Passivhaus“ i els edificis de consum quasi 
nul (nZEB) es poden englobar en edificis que 
redueixen el consum energètic i que amb una 
aportació energètica renovable, com les plaques 
fotovoltaiques, poden suplementar l’energia 
necessària per calefacció i refrigeració.

La inversió necessària per aquest tipus 
d’edificis és d’un 10-20% més que un edifici 
de construcció tradicional. Aquesta inversió 
s’amortitza al cap de 5-10 anys i després, 
l’estalvi energètic ajuda a pagar l’hipoteca 
bancaria de l’habitatge, d’aquesta manera es 
converteix en una construcció assequible.

L’arquitectura bioclimàtica es beneficia de 
l’entorn que l’envolta. El bon ús de materials 
naturals i locals  i la bona orientació fa que 
l’arquitectura bioclimàtica tingui un impacte 
ambiental inferior i ajuden a tenir un aire més 
pur i per tant una vida més saludable a l’interior 
de les nostres llars.

Els edificis també poden ser rehabilitats 
energèticament per aconseguir un estalvi 
energètic del 80-90%, amb mesures com, 
canviar les finestres, aïllament tèrmic exterior i 
la instal·lació de la ventilació controlada.

Construcció amb fusta:

El material que ajuda a una arquitectura 
sostenible, de baix consum i bioclimàtica, és la 
fusta. 

La fusta és un material regenerable, altament 
resistent, més aïllant que un material petri, 
higrotèrmic, fàcil de muntatge i resistent al foc.

Amb l’aplicació de la fusta en els edificis de 
baix consum aconseguim: 

- Construïm amb entramat lleuger, entramat 
pesant i amb panells contralaminats (CLT).

- Una major velocitat de construcció (reduïm el 
temps d’obra).

- Una millor sensació interior, en ser un material 
higrotèrmic.

- Es pot incloure tant aïllament com sigui 
necessari.

Els principis bàsics per a una construcció 
de baix consum:
 
5 principis bàsics:

- Excel·lent aïllament, 20-25cm.

- Finestres i portes d’altes prestacions amb 
doble o triple vidre amb cambra. Una U= 0,9 
W/m2K.

- Hermeticitat a l’aire, casa estanca, sense 
filtracions d’aire.

- Ventilació mecànica controlada de doble flux 
amb recuperador de calor.

- Sense ponts tèrmics: no interrompre la capa 
d’aïllament, cuidar la junta entre materials 
constructius. Evitar les condensacions.


