Pautes per a la recollida de dades i presa de mesures:
1- Trobeu a la galeria de fotos el tipus d'espai més semblant al vostre
2 -Si és possible, fer fotografies generals i específiques que mostrin l’espai.
3 -Descripcions del tipus d’ espai: A, B o C
A-Espai finestra (vegeu esquema)
B-Espai balcó, terrassa o pati (vegeu esquema)
C-Espai escala i barana
A-Espai Finestra

Dades:
A-1 Mesureu aproximadament l’alçada i la llargada del quadrat o rectangle del
buit de la paret del costat exterior o cap a fora de la finestra (vegeu esquema)

A-2 Descriure característiques del buit exterior o profunditat de la paret de la
finca: Si está net d’ obstacles o hi ha elements enrotllables o plegables com
tendals o similars, testos, equips d’aire condiconat, estenedors de roba o altres.
B-Espai Balcó o terrassa o pati

Dades:
B-1 Preneu mesures aproximades: vegeu esquema
a) alçades:
a.1) alçada general (si té sostre): mesureu des del sòl al sostre.
a.2) alçades de barana: mesureu des del sòl a la part superior de la barana.
a.3) alçades del buit: mesureu des de la part superior de la barana al sostre.

b) Mesures d’ample i llarg o directament llarg de les baranes:
Si l'espai és quadrat o rectangular podeu mesurar el sòl (ample i llarg) o si ho
preferiu mesureu directament la llargada de cada tram de barana o muret
d'obra que donen al buit, a la part superior com figura en l'esquema (en aquest
exemple hi ha tres baranes: dos laterals i una frontal)
Si l'espai no és quadrat, només mesureu la llargada de cada tram de barana o
muret que donen al buit (cada vegada que canvia la direcció és un altre tram de
barana, poden haver un, dos, tres o més trams de barana)

B-2 Descriure:
a) Si hi ha sostre, si té tendal.
b) Si els tancaments laterals són separadors lleugers o parets massisses.
c) Quants costats al buit té (trams de barana)
d) Si hi ha presència d'obstacles a les baranes com testos, equips d'aire
condicionat, estenedors etc ...

C-Espai Escala i barana, prendre mesures:
a) Alçada de barana des del sòl
b) Llargada de cada tram de barana a protegir

