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ACCESIBILIDADE FÍSICA  
Entorno Inmediato ao establecemento  

 A casa encóntrase situado nunha zona con rúas amplas sen beirarrúas. O pavimento é de 

terra compacta e está totalmente despexada de obstáculos na liña de paso. 

 Ten unha zona de aparcadoiro pero as prazas non están delimitadas no chan e non hai 

unha reservada para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR). 

 

Acceso 

 O establecemento ten no edificio principal os cuartos estándar, a lareira e unha sala de uso 

común. O acceso ten o pavimento irregular de pedra e céspede que produce diante da 

porta desniveis de ata 3 cm. O oco de paso da porta é de 1,35 m. 

 No edificio contiguo está situado o apartamento adaptado e diante da porta hai un 

pequeno chanzo de 3 cm de alto. Esta porta é parcialmente acristalada, de apertura 

manual e ten un oco de paso superior a 80 cm. 

 

Apartamento Adaptado  

 N.º de apartamentos adaptados: 1. Está na planta baixa 

 A porta do apartamento ten un oco de paso de 76 cm e ademais ten outra folla de 43 cm 

que aumenta o espazo. A porta do cuarto mide 75 cm de acho. 

 No salón e no dormitorio existe un espazo libre de xiro de 1,50 m de diámetro. A distancia 

mínima entre mobles é superior a 80 cm. 

 No cuarto, a cama ten unha altura de 49 cm e accédese a esta polos dous lados por un 

espazo superior a 1 m. 

 As portas do armario teñen tiradores de doada apertura. Os andeis están situados a unha 

altura que varía entre 23 e 150  cm. 

 O interruptor da luz está situado xunto á cama. 

 

Cuarto de baño  

 A porta ten un oco de paso de 78 cm e é corredía. 

 Non interior existe un espazo libre de xiro de 1,50 m de diámetro. 

Inodoro 

 O inodoro ten un espazo libre de achegamento polo lado esquerdo de 1,05 m e pola fronte 

de 1,50 m. O asento está a unha altura de 51 cm e o mecanismo de descarga está a 74 cm.  

 O inodoro dispón dunha barra de apoio abatible en lado esquerdo, situada a unha altura 

de 65-78 cm. 

Lavabo 

 Debaixo do lavabo hai un espazo libre de 71 cm de alto e 51 cm de fondo que permite a 

aproximación frontal da cadeira de rodas. A billa é monomando. 
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 A altura do bordo inferior do espello é de 1,27 m e o resto dos accesorios do baño están a 

1,03 m. 

Ducha 

 O prato de ducha está ao mesmo nivel que o resto do pavimento e é antiescorregadizo. 

 Ten un biombo abatible cunha parte fixa que dificulta a transferencia lateral á cadeira de 

ducha existente, que está fixa á parede. Non obstante, pódese realizar unha transferencia 

oblicua xa que diante non hai obstáculos que a impidan e hai unha barra fixa na parede 

que facilita o acceso. 

 A barra de apoio é en forma de L e está a unha altura que varía entre 1 e 1,15 m. 

 A cadeira fixa á parede está a unha altura de 60 cm de alto e ten un ancho de 40 cm. 

 A billa está situada nunha parede accesible dende a cadeira, é monomando e está a unha 

altura de 1,18  cm. 

 

Cociña e comedor  

 Está situada xunto ao salón do apartamento e accédese a este por un oco de paso superior 

a 80 cm. 

 Na cociña comedor hai un espazo libre de xiro de 1,50 m de diámetro. 

 O mesado, cociña, microondas e vertedoiro están a 97 cm de altura e teñen mobles 

debaixo que non permiten a aproximación frontal de usuarios de cadeira de rodas. 

 A mesa é de 4 patas e permite a aproximación frontal dun usuario de cadeira de rodas. Ten 

76 cm de altura e debaixo hai un espazo libre de 67 cm de altura e 1,19 m de ancho.  

 

ACCESIBILIDADE VISUAL  

Acceso 

 No acceso ao edificio principal, o pavimento é de pedra con resaltes que deixan desniveis 

duns 3 cm. 

 A porta principal é de madeira e parcialmente acristalada. Abre cara a dentro e non está 

sinalizada, pero non é necesario xa que a madeira existente presenta cor contrastada. 

 No interior dos edificios, os corredores de circulación teñen o pavimento homoxéneo, sen 

ocos nin resaltes. Non existen elementos voados que impliquen risco para persoas con 

discapacidade visual. 

 

Cuarto estándar (Camoteira) 

 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. 

 A bañeira é hidromasaxe e ten unha altura de 60 cm. Non dispón de barras de apoio.  

 

ACCESIBILIDADE AUDITIVA  
Cuarto estándar 

 Non hai conexión a internet 

 Non hai televisor 

 Hai un enchufe al lado da cama. 
 



Sinalización 

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

 Non dispoñen de información en braille nin en altorrelevo. 

 

Atención ao cliente 

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

 
Outras estancias Cubicación Tipo de 

itinerario 

Características destacables 

Aseos Comúns Edificio 

principal 

Accesible Non están adaptados a persoas usuarias en cadeira 

de rodas 

Restaurante Edifico 

contiguo ó 

principal 

Accesible Porta con pequeno chanzo de 2 cm de altura. 

Ancho da porta: 1,43 m 

Mesas cadradas. 

Altura de mesa: 76 cm, Altura baixo mesa: 67 cm 

Ancho mesa: 65 cm, Fondo mesa: 90 cm 

Non dispoñen de carta en braille.  

Piscina Exterior Practicable 

(camiño de 

céspede irregular) 

Non dispón de vestiarios nin grúa de acceso ao vaso. 

 
 


