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Camping Punta Batuda  
Ctra. C-550 Noia-Ribeira km. 5 

15970 Miñortos-Porto do Son (A Coruña) 

Teléfono: 981 766 542 

E-mail: camping@puntabatuda.com 

Web: www.puntabatuda.com 

 

 

 

 

ACCESIBILIDADE FÍSICA  
Entorno inmediato ao establecemento  

 A entrada ao cámping encóntrase nunha rúa en costa pronunciada e despexada de 

obstáculos na liña de paso.  

Acceso 

 O acceso ao edificio de recepción ten un chanzo de 3,5 cm de altura. 

 A porta é de dobre folla, parcialmente acristalada e ten un ancho libre de paso de 1,14 m.  

Vestíbulo e recepción 

 En recepción existe un espazo libre de xiro de máis de 1,50 m de diámetro. 

 O pavimento é homoxéneo e antiescorregadizo. 

 O mostrador de atención ao público ten unha altura de 1,06 m, non adaptado a persoas 

usuarias de cadeira de rodas.  

Bungalow Adaptado : Non hai 

 Só hay parcelas. 

Aseos e duchas comúns adaptadas 

 O acceso presenta un pequeno chanzo de 2,5 cm de altura. 

 A porta xeral abre cara a dentro e mide 81 cm. 

 A porta da cabina independente adaptada abre cara a fóra e mide 91 cm. 

 No interior existe un espazo libre de xiro de 2,20 m de diámetro. 

Inodoro 

 O inodoro ten un espazo libre de achegamento de 1,25 m polo lado esquerdo, de forma 

oblicua pola presenza do lavabo e 1,20 m pola fronte, que permite facer a transferencia 

dende a cadeira de rodas. 

 O asento está a unha altura de 41 cm e o mecanismo de descarga está a 75 cm.  

 Ten unha barra de apoio abatible no lado dereito situada a 77 cm de altura. 

Lavabo 

 Debaixo do lavabo hai un espazo libre de 70 cm de alto e 40 cm de fondo que permite a 

aproximación frontal da cadeira de rodas. A billa é monomando. 

 Non hai espello e os accesorios do baño están a 95 cm de altura. 

Ducha 

 A ducha ten un espazo libre de aproximación de 2,10 m.  

 O chan da ducha está ao mesmo nivel que o resto do pavimento e é antiescorregadizo. 

 Dispón de asento abatible fixado á parede accesible. O asento ten unhas dimensións de 31 

cm por 45 cm e está a unha altura de 40 cm.  

 Ten unha barra de apoio fixa situada na parede da billa, a unha altura de entre 83 cm e 

1,07 m. 
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 A billa é monomando e está situada a unha altura de 1,20 m. A alcachofa non é regulable 

en altura, colócase sobre a billa.  

 

ACCESIBILIDADE VISUAL  

Acceso 

 A entrada á recepción é accesible. A porta é acristalada parcialmente. 

 Accédese aos apartamentos non adaptados, subindo unha rúa lateral con costa e sen 

beirarrúas, con pavimento de lousa de pedra regular. 

 Hai chanzo de entrada aos apartamentos de 12 cm. 

Apartamento estándar (nº 1) 

 O número do cuarto indícase en letras grandes e con cor contrastada. 

 O mobiliario está distribuído de maneira que non constitúe un obstáculo para a circulación 

de persoas con discapacidade visual. Non hai elementos voados que impliquen risco. 

 A iluminación é homoxénea.  

 

ACCESIBILIDADE AUDITIVA  
Cuarto estándar 

 A TV ten decodificador de teletexto. 

 Hai un enchufe ao lado da cama.  
Sinalización 

 O Cámping non dispón de rótulos que sinalan a situación das diferentes estanzas.   

Atención ao cliente 

 Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.. 
 
 

Outras estancias Cubicación Tipo de 

itinerario 

Características destacables 

Aparcamento Exterior Accesible  Pódese achegar o coche en cada parcela. Non hai 

prazas delimitadas nin reservadas a PMR.  

Cafetería -

Restaurante 

Planta baixa Practicable con 

pequeno 

chanzo de 4 cm. 

Altura de barra: 98 cm. 

Mesas cadradas con pata central. 

Altura de mesa: 73 cm, Altura baixo mesa: 69 cm, 

Fondo baixo a mesa: 10 cm. Ancho baixo mesa: 70 cm 

Non dispoñen de carta en braille.  

Sala de juegos Planta baixa Practicable por 

un pequeno 

chanzo de 3 cm.  

 

Supermercado Planta baixa Non accesible Chanzo en entrada de 18 cm en beirarrúa e outro de 12 

cm xunto ao acceso.  

Piscina  Exterior  Non accesible Non dispón de grúa de acceso ao vaso. 

Dispón dun aseo adaptado nos vestiarios. 

Escaleira Todas as 

plantas 

Sen ascensor 

alternativo 

Tipo de escaleira: exterior 

Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non 

Altura dos chanzos: 17 cm 

Fondo da pegada: 32 cm 

Con tabica: Si. Con bocel: Si 

Zócolo de protección lateral: Non 

Pasamáns: Si 

 
 


