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RREELLAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  

  

IIll  PPrrooggeettttoo  pprreevveeddee  llaa  ddeemmoolliizziioonnee  ddeellll''eeddiiffiicciioo  eessiisstteennttee  ee  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  uunn  nnuuoovvoo  iimmmmoobbiillee  cchhee  ssaarràà  

ccoommppoossttoo  ddaa  dduuee  ssttrruuttttuurree,,  eennttrraammbbee  ddiissttiinnttee  iinn  dduuee  nnuucclleeii::  cclliinniiccaa  tteerrrriittoorriiaallee  ee  rreessiiddeennzzaa  ssaanniittaarriiaa  

aassssiisstteennzziiaallee  ((RRSSAA)),,  oollttrree  aadd  aallttrrii  llooccaallii  nneecceessssaarrii  ee  ssttrruummeennttaallii  aadd  eennttrraammbbii..  

  

SSii  pprreevveeddee  dduunnqquuee  uunn  nnuuoovvoo  ccoommpplleessssoo,,  ddiivviissoo  iinn  dduuee  ssttrruuttttuurree  eesstteessee  iinn  ddiirreezziioonnee  eesstt  --  oovveesstt,,  ee  uunn  

eeddiiffiicciioo  iinn  mmeezzzzoo,,  ddii  ccoolllleeggaammeennttoo  ttrraa  llee  aallttrree  dduuee..  

________________________________________________________________  

  

LLaa  pprriimmaa  ssttrruuttttuurraa  ((eeddiiffiicciioo  nnoorrdd))  ssii  ddiivviiddeerràà  iinn  33  ppaarrttii::  ll’’''eeddiiffiicciioo  pprriinncciippaallee  aa  44  ppiiaannii,,  llaa  ssaallaa  

mmuullttiiffuunnzziioonnaallee  aa  oovveesstt,,  uunn  eeddiiffiicciioo  sseemmiinntteerrrraattoo  ee  llaa  ccaappppeellllaa  aa  eesstt..  

  

LLaa  sseeccoonnddaa  ssttrruuttttuurraa  ((eeddiiffiicciioo  ssuudd))  ssaarràà  iinnvveeccee  ccoommppoossttaa  ddaa  22  ppiiaannii  ee  ccoonntteerrrràà  ii  dduuee  nnuucclleeii  ddeellllaa  RRSSAA,,  uunnoo  

ppeerr  ppiiaannoo..  

________________________________________________________________  

  

LL''eeddiiffiicciioo  nnoorrdd,,  ccoommppoossttoo  ddaa  nn..  44  ppiiaannii,,  pprreevveeddeerràà::  

  

��  ii  dduuee  nnuucclleeii  ddeellllaa  cclliinniiccaa  tteerrrriittoorriiaallee  aaggllii  uullttiimmii  22  ppiiaannii..  

��  iill  ppiiaannoo  ppiiùù  bbaassssoo,,  ppaarrzziiaallmmeennttee  iinntteerrrraattoo,,  ccoonntteerrrràà::  vvaannii  tteeccnniiccii,,  ssppoogglliiaattooii,,  ddeeppoossiittii,,  llaavvaannddeerriiaa  ee  

aallccuunn  llooccaallii  uuttiilliizzzzaabbiillii  ddaa  eennttrraammbbee  llee  ssttrruuttttuurree..    

��  IIll  ppaannoo  ddii  iinnggrreessssoo,,  ppaarrzziiaallmmeennttee  iinntteerrrraattoo,,  aaccccoogglliieerràà  ii  llooccaallii  aammmmiinniissttrraattiivvii,,  ggllii  aammbbuullaattoorrii,,  llaa  ssaallaa  

mmuullttiiffuunnzziioonnaallee,,  llaa  ccuucciinnaa  ee  vvaannii  aannnneessssii..    

  

LL''eeddiiffiicciioo  ddii  mmeezzzzoo  ssaarràà  ccoommppoossttoo  ddaa  22  ppiiaannii;;  qquueelllloo  ppiiùù  bbaassssoo  ccoonntteerrrràà  llaa  ppaalleessttrraa  ppeerr  llaa  RRSSAA,,  iill    ppiiaannoo  

ssuuppeerriioorree  ll''iinnggrreessssoo  ee  ll''aattrriioo  ppeerr  ddiissttrriibbuuiirree  ii  fflluussssii  ddii  vviissiittaattoorrii..  AAll  ddii  ssoottttoo  ddii  qquueessttoo  ccoommpplleessssoo,,  aall  ppiiaannoo  

iinntteerrrraattoo  vveerrrràà  eeddiiffiiccaattoo  uunn  ggaarraaggee  ccoonn  111100  ppoossttii  aauuttoo..  

  

IIll  ccoommpplleessssoo  aavvrràà  aacccceessoo  ddaallllaa  ssttrraaddaa  ccoommuunnaallee..    

________________________________________________________________  

LL''eeddiiffiicciioo  ddeellllaa  RRSSAA  ssii  ttrroovvaa  nneell  llaattoo  ssuudd  ddeell  ssiittoo..  LLaa  ppoossiizziioonnee  ppeerrsseegguuee  ll''iiddeeaa  cchhee  ggllii  oossppiittii  ssooggggiioorrnniinnoo  

ppeerr  uunn  lluunnggoo  ppeerriiooddoo  ee,,  ppeerr  qquueessttoo  mmoottiivvoo,,  ssaarràà  ssiittuuaattoo  iinn  uunnaa  ppoossiizziioonnee  ssoolleeggggiiaattaa..  SSeemmpprree  ppeerr  ttaallee  

rraaggiioonnee,,  llee  ccaammeerree  ssaarraannnnoo  pprreeddiissppoossttee  ccoonn  aacccceessssii  aallll''aappeerrttoo  ((aacccceessssoo  aall  pprraattoo  ddaa  ppiiaannootteerrrraa  oo  aacccceessssoo  

aall  bbaallccoonnee  ddaall  pprriimmoo  ppiiaannoo))..  II  NNuucclleeii  ssaarraannnnoo  rreeaalliizzzzaattii  ccoonn  ggrraannddii  aarreeee  ddii  ssooggggiioorrnnoo  ppeerr  ffoorrnniirree  vviissttee  

ssuullll''aarreeaa  dd''iinnggrreessssoo..  

  

LLee  ccaammeerree  ssaarraannnnoo  aa  uunn  lleettttoo  oo  aa  dduuee  lleettttii,,  ccoonn  ll''ooppzziioonnee  ddii  rreennddeerree  ddooppppiiee  llee  ccaammeerree  ssiinnggoollee..    CCiiaassccuunnaa  

ccaammeerraa  ssaarràà  ccoommppoossttaa  ddaa  uunnaa  zzoonnaa  dd''iinnggrreessssoo  ccoonn  gguuaarrddaarroobbaa,,  ddaa  uunnaa  zzoonnaa  ssooggggiioorrnnoo  ee  ddaa  uunn  bbaaggnnoo..  LLee  

ssuuppeerrffiiccii  ddeellllee  ccaammeerree  ssaarraannnnoo  rriissppeettttiivvaammeennttee  ddii  2200,,5544  mmqq++  55,,1133  mmqq  ddeell  bbaaggnnoo  ee  ddii  2299,,7788    mmqq++  55,,1133  mmqq  

ddeell  bbaaggnnoo..  

________________________________________________________________  

LLaa  cclliinniiccaa  tteerrrriittoorriiaallee  ssii  ttrroovveerràà  nneell  llaattoo  nnoorrdd  ddeell  ssiittoo  ee  ii  dduuee  rreellaattiivvii  nnuucclleeii  ssaarraannnnoo  llooccaattii  ssuuggllii  uullttiimmii  dduuee  

ppiiaannii..  PPuurr  eesssseennddoo  qquueessttoo  eeddiiffiicciioo  ssiittuuaattoo  ddiieettrroo  ll''eeddiiffiicciioo  ddeellllaa  RRSSAA,,  ttuuttttee  llee  ccaammeerree  aavvrraannnnoo  vviissttaa  ddiirreettttaa  

vveerrssoo  ssuudd,,  ppeerrcchhéé  ii  dduuee  uullttiimmii  ppiiaannii  ssuuppeerreerraannnnoo  iinn  aalltteezzzzaa  ii  dduuee  ppiiaannii  ddeellll''eeddiiffiicciioo  ssuudd  ((RRSSAA))..    

  

LLee  ccaammeerree,,  ssttaannttee  uunnaa  mmiinnoorree  ppeerrmmaanneennzzaa  tteemmppoorraallee  mmeeddiiaa  ddeeggllii  oossppiittii,,  nnoonn  ssaarraannnnoo  pprreeddiissppoossttee  ccoonn  

bbaallccoonnii;;  ssoollttaannttoo  ii  llooccaallii  ddii  ssooggggiioorrnnoo  ccoommuunnii  aavvrraannnnoo  uunn  aacccceessssoo  aallll''aappeerrttoo,,  nneell  pprriimmoo  ppiiaannoo  aa  uunnaa  

tteerrrraazzzzaa  ssuull  tteettttoo  ddeellll''eeddiiffiicciioo  ssuudd  ee  nneell  sseeccoonnddoo  ppiiaannoo  aa  uunn  bbaallccoonnee..  

LLee  ccaammeerree  ssaarraannnnoo  aa  uunn  lleettttoo  oo  aa  dduuee  lleettttii,,  ccoonn,,  aanncchhee  iinn  qquueessttoo  ccaassoo,,  ll''ooppzziioonnee  ddii  aattttrreezzzzaarree  llaa  ccaammeerraa    

ssiinnggoollaa  ccoonn  uunn  sseeccoonnddoo  lleettttoo..  LLee  ccaammeerree  ssaarraannnnoo  ccoommppoossttee  ddaa  uunnaa  zzoonnaa  dd''iinnggrreessssoo  ccoonn  gguuaarrddaarroobbaa,,  ddaa  

uunnaa  zzoonnaa  ssooggggiioorrnnoo  ee  ddaa  uunn  bbaaggnnoo..  LLee  rreellaattiivvee  ssuuppeerrffiiccii  ssaarraannnnoo  rriissppeettttiivvaammeennttee    ddii  2211,,1144  mmqq++  55,,1133  mmqq  

ddeell  bbaaggnnoo  ee  3300,,1177mmqq  ++  55,,1133  mmqq  ddeell  bbaaggnnoo..  

  

  

  PPrrooggeettttoo  pprreelliimmiinnaarree  //    RReellaazziioonnee  tteeccnniiccaa  


