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Accessibilitat

Diari oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC num: 3597. Departament de Sanitat i Seguretat Social.

DECRET 92 /2002, pel qual s'estableixen la tipologia i condicions funcionals dels centres i serveis

sociosanitaris i se'n fixen les normes d'autorització.

Iluminació

Una habitació de residència ha de tenir una iluminació amb caracter càlid perque aixi aquell entorn et sembli més

casa teva, ha de tenir sensació d'armonia i benestar global. A més la iluminació ha de permetre sectoritzar, crear

diferents espais dins de les habitacions i també diferents espais en els passadisos i rebedors.

Electricitat

En el capçal de cada llit hi ha endolls, interruptors, toma de telefon i toma de televisió. En el rebedor de les

habitacions hi ha un interruptor amb temporitzador per aixi reduir el consum energètic.
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Iluminació lineal

Philips empotrada SmartForm TPS460 DL

Làmparas TL5 de baix consum

Iluminació suspesa

Philips baixa altura Perfomalux negre

Làmparas TL5 de baix consum

Iluminació suspesa de baixa altura

Philips baixa altura Performalux lacat gris

Làmparas LT5 de baix consum

Downlight

Philips downlight Fugato Blanco

Làmparas TL5 de baix consum

Aplic de paret

Lamp BLOC IP20 ce radiació indirecta

Alumini lacat gris. 12 x LEDS

Interruptor amb temporitzador

Conmutador doble

Conmutador

Interruptor

Base endoll

Registre serveis de banda ample

Registre serveis d'antena TV

Presa de telefonia bàsica
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Llegenda detall

1. Peça prefabricada de formigó armat, en  forma de L,

anclada a la façana mecanicament

2. Anclatge d'acer inoxidable e 10 mm amb micropilotis

60mm

3. Façana existent mur de fàbrica de maò format català

29x14x7,5 cm, se li aplica una capa a la cara interior de

morter ecosec

4. Aillament panell semirigit de llana de roca  e=60 mm

5. Placa Knauf de e = 12'5mm anclat  mecanicament a la

façana existent

6. Finestra d'alumini de tres fulls, dos  practicables i una

fixa, amb trencament de pont tèrmic, 200x110 cm. Color

negre

7. Estintolament façana 2HEB120 soldades a  pletina e=2cm

8. Doble plaques de guix KNAUF e=12.5mm

9. Muntant i canals d'acer galvanitzat que  subjecten doble

aillament de 5 cm de llana de  roca a l'interior i banda

acustica autoadhesiva

10. Paviment continu autoanivellant amb  resines epoxi de

l'empresa Promsa, primera  capa imprimació Betox primer i

segona capa  Betox 891 autonivellant acabar color marró

clar

11. Biga de fusta laminada anclada a les parets de càrrega

existent

12.Doble espai

13. Barana barres corrugades verticals Ø10mm  cada 8cm

segons establert en CTE-DB-SUA i  soldades a pletina d'acer

inoxidable

14. Paviment de parquet sintetic.  Colocat sobre terra

radiant

15. Bany prefabricat de  formigó alleugerit,  inclou les

instal·lacions i té el terra amb pendent amb desaigua per la

dutxa. Té 5 cm  de gruix

16. Porta corredera de llistons de fusta. Funciona

mecanicament

17. Forjat  KLH esta format per bigues de 30  cm i forjat de

20 cm salven una llum de 3,1  m

18. U- glass de la casa LAMBERTS amb tancament doble.

Vidre templat (seguretat).  Acabat Peri

19.Porticons de fusta pivotants de e=25 mm,  fixats

mitjançant perfils L
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                   Estudi del mòdul

                   Planimetria                   Evolució històrica

Generalitat de catalunya. Departament de benestar social.

- Distancia des del peu del llit a la paret120 cm.

- Apropament lateral: 80cm

- Espai lliure  de gir: 150 cm

- Amplada de portes: 90cm

- Circunferència inscrita al bany:150 cm

- Superfície minima útil, per habitació individual: 9 m²

- Superfície minima útil, per llit d'una habitació doble: 7 m²

- Disposar d'armaris individuals amb un volum mínim de 0'5 m³
- Amplada dels passadisos de la residència: 220 cm
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