
 
 

Casa A Mimoseira  

Opazo,7 - Nigoi 

36684 A Estrada (Pontevedra) 

Teléfono: 986 573 853 / 629 839 426 

E-mail: reservas@casamimoseira.com 

Web: www.casamimoseira.com 

 

 

ACCESIBILIDAD FÍSICA  
Entorno inmediato ao establecemento  

 A rúa de acceso á casa está en lixeira costa e o pavimento é de asfalto. 

 Unha vez estacionado o vehículo, onde o pavimento é de terra, dende o aparcadoiro ata a 

casa, existe unha rampla alternativa aos 7 chanzos existentes. 

 A rampla é de asfalto, mide 18 m de lonxitude, 1,20 m de ancho e ten unha inclinación do 

6,9 %. 

 

Acceso 

 A entrada á recepción é accesible. A porta abre cara a dentro, é de madeira e ten dúas 

follas cun ancho libre de paso de 90 cm cada folla. 

 

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, aínda que existen alfombras non 

ancoradas ao chan. 

 O mostrador de atención ao público ten dúas alturas, unha de 94 cm e outra de 71 cm, a 

parte baixa mide 70 cm de ancho, debaixo hai un fondo libre de 50 cm e unha altura libre 

de 70 cm. 

 

Cuarto Adaptado (nº 5) 

 N.º cuartos adaptados: 1. Está na planta baixa e o itinerario é accesible. 

 A porta do apartamento e a do dormitorio teñen un ancho libre de paso de 78 cm. 

 O dormitorio dispón de dúas camas individuais. As camas teñen unha altura de 50 cm e 

pódese acceder a estas por ambos os dous lados por un espazo de 1 m de ancho. 

 As portas do armario son abatibles e teñen tiradores de difícil apertura. Os andeis están 

situados a unha altura entre 30 cm e 1,50 m. O percheiro está a 1,83 m de altura. 

 O interruptor da luz está situado xunto á cama.  

 A porta de acceso da terraza é de vidro e ten un chanzo de 15 cm de altura. 

 

Cuarto de baño do cuarto adaptado 

 A porta abre cara a fóra e ten un ancho libre de paso de 78 cm.  

 No interior existe un espazo libre de xiro de 1,50 m de diámetro. 

Inodoro 

 O inodoro ten un espazo libre de aproximación de 1 m polo lado dereito, que permite 

facer a transferencia de forma oblicua pola presenza do lavabo e 1,16 m pola fronte.  

 O asento está a unha altura de 41 cm e o mecanismo de descarga está a 78 cm.  

 Ten unha barra de apoio abatible no lado dereito situada 66 e 80 cm de altura. 
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Lavabo 

 Debaixo do lavabo hai un espazo libre de 75 cm de alto e 54 cm de fondo que permite a 

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

 A altura do bordo inferior do espello é de 1,01 m e o resto dos accesorios do baño están 

entre 85 cm e 1 m. 

Ducha 

 A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de 1,50 m de ancho e frontal de 1,16 

m.  

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

 Non dispoñen dunha cadeira de ducha homologada. 

 Ten unha barra de apoio vertical situada na mesma parede das billas a unha altura de 1,06 

- 1,35 m de altura. 

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

altura e está a 1,86 m de altura. 

 O biombo é de vidro, abre cara a fóra e totalmente aberta ten un ancho libre de paso de 

máis de 1 m. 

 

Comedor 

 A casa ten servizo de restaurante para os seus hóspedes. 

 O comedor está situado no extremo dereito da planta baixa da casa xunto ao salón de 

lectura ou salón social.  

 Ao salón social accédese por medio dun oco de paso superior a 1 m e dende o este 

accédese ao comedor por medio dunha rampla de 5,5 m de lonxitude, 1,03 m de ancho e 

unha inclinación do 6,9 %. 

 A porta de acceso abre cara ao interior, permanece sempre aberta e ten un ancho libre de 

paso de 77 cm. 

 As mesas do comedor son rectangulares de 4 patas e permite a aproximación frontal de 

usuarios de cadeira de rodas. Ten 76 cm de altura, debaixo hai unha altura libre de 73 cm, 

un ancho libre de 1,10 m e fondo libre de 70 cm. 

 

ACCESIBILIDADE VISUAL  

Acceso 

 Para acceder á casa hai 7 chanzos de 17 cm de altura. A porta é de madeira e abre cara a 

dentro. Existe un felpudo ancorado correctamente ao chan. 

 O acceso aos cuartos estándar é por medio das escaleiras interiores, polo que a planta 

superior non é accesible. 

 Na recepción o pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes. Non existen elementos 

voados que impliquen risco para persoas con discapacidade visual. 

 

Cuarto estándar (nº 3) 

 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 non é homoxénea. 

 



 
 

ACCESIBILIDADE AUDITIVA  
Cuarto estándar 

 A TV ten decodificador de teletexto. 

 Hai un enchufe ao lado da cama. 
 

Sinalización 

 O hotel dispón de rótulos que sinalan a situación das diferentes estanzas. Non todos 

seguen un mesmo patrón pero os textos teñen 3 cm de altura e son de cor contrastada. 

Non dispoñen de información en braille nin en altorrelevo. 

 

Aseos Comúns 

 As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre". 

 

Atención ao cliente 

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

Outras estancias Cubicación Tipo de 

itinerario 

Características destacables 

Aparcadoiro Exterior da 

casa 

Accesible, o 

terreo é de 

terra compacta 

e grava. 

Non existe ningunha praza reservada para Persoas de 

Mobilidade Reducida (PMR). As prazas non están 

sinalizadas nin delimitadas. 

Escaleira Todas as 

plantas 

Sen ascensor 

alternativo 

Tipo de escaleira: interior 

N.º de chanzos por tramo: máis de 10 

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

Altura dos chanzos: 17 cm 

Fondo da pegada: 20 cm 

Con tabica: Si 

Con bocel: Non 

Zócolo de protección lateral: Non  

 


