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Casa da Vila 
Ugar de A Vila, 3 
27430 San Vicente-Pantón (Lugo) 
Teléfono: 982 456 081 
E-mail: reservas@casadavila.com 
Web: www.casadavila.com 
 
 

 

ACCESIBILIDADE FÍSICA  
Entorno inmediato ao establecemento  

 A entrada ao terreo onde se sitúa a casa é trollo, sen beirarrúas e asfaltada. Dende ela 

accédese á entrada principal da casa por unha rúa sen delimitar cuxo pavimento é de 

herba e terra, onde se poden aparcar os coches. 

Acceso 

 A entrada principal ten un chanzo de 2 cm de altura. 

 Accédese por 1 porta de dobre folla, de madeira e parcialmente acristalada, que deixa un 

ancho de paso total de 1,48 m. 

 Antes e despois desta hai espazo abondo para facer un xiro de 360º coa cadeira de rodas. 

Habitación Adaptada (IRIS)  

 N.º cuartos adaptados: 1. Está na planta 0 e o itinerario é accesible. 

 A porta de entrada mide 90 cm de ancho. 

 No dormitorio existe un espazo libre de 1,50 m de diámetro para facer un xiro de 360° coa 

cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de 2 m. 

 A cama ten unha altura de 55 cm, accédese a esta polo lado dereito, por un espazo de 1,8 

m de ancho e polo lado esquerdo, por un de 1,5 m. 

 As portas dos armarios teñen tiradores de difícil apertura. Dispón de andel a unha altura 

de 4 cm e un percheiro a 2,1 m de altura. 

 O interruptor da luz está situado xunto á cama. 

Cuarto de baño da habitación adaptada 

 A porta abre cara a dentro e mide 82 cm de ancho.  

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

Inodoro 

 O inodoro ten un espazo libre de achegamento de 2 m de ancho polo lado dereito e pola 

fronte de 87 cm. O asento está a unha altura de 41 cm e o mecanismo de descarga a 70 

cm. 

 Ten unha barra de apoio abatible no lado dereito a 65 cm de altura e outra fixa xaneiro l 

lado contrario. 

Lavabo 

 O lavabo ten pedestal, polo que dificulta a aproximación frontal dunha persoa en cadeira 

de rodas. A billa require o xiro do pulso. 

 A altura do bordo inferior do espello é de 1,12 m e o resto dos accesorios do baño están a 

unha altura media de 84 cm. 

Ducha 

 A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de 2 m de ancho. Ten cortina para 

evitar a fuga da auga. 

 O prato da ducha ten unha pequena cella de 2 cm. 
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 A ducha dispón de barras de apoio e de asento ortopédico. 

 A billa require o xiro do pulso e está situada a unha altura de 1,1 m. A alcachofa colócase 

sobre a billa. 

Bañera 

 O aseo tamén dispón de bañeira, cuxo bordo está a unha altura de 43 cm. 

 Non dispón de barras de apoio nin cadeira de transferencia. Dispón de biombo abatible. 

 As billas requiren o xiro do pulso e está a unha altura de 59 cm. 

ACCESIBILIDADE VISUAL  

Acceso 

 A entrada principal é accesible, con pequeno chanzo de 2 cm, cuxo bordo non está 

sinalizado cunha franxa antiescorregadizo de cor contrastada. 

 A porta é acristalada parcialmente.  

 Hai un felpudo antes da entrada e outro en vestíbulo, sen fixar o chan. 

 O pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes. 

 O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual. 

Cuarto estándar (Diana) 

 O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual. 

 A altura da bañeira é de 42 cm e o biombo é de vidro e está sen sinalizar. 

 

ACCESIBILIDADE AUDITIVA  
Cuarto estándar 

 Os cuartos non dispoñen de TV, só en zona de comedor. 

 Hai un enchufe ao lado da cama. 

 Non dispón de información escrita dos servizos prestados. 
Sinalización 

 A casa só dispón de rótulos que sinalan o nome dos distintos cuartos. Os rótulos seguen un 

mesmo patrón, están a unha altura media de 1,7 m. A altura dos carácteres é de 5 cm, son 

de cor contrastada respecto ao fondo. Non están complementados con 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 

Aparcamento Exterior Accesible  O con pavimento é de herba e grava. Non hai prazas 

delimitadas nin reservadas a PMR.  

Comedor Planta  -1 No accesible, 

por interior 

escaleira dende 

recepción e por 

exterior hai 

chanzo de suba 

de 10 cm. 

Mesas cadradas de 4 patas. 

Altura de mesa: 77 cm, Altura baixo mesa: 66 cm 

Ancho baixo mesa: 67 cm, Fondo baixo mesa: 65 cm 

Non dispoñen de carta en braille. 

Escaleira De 

recepción  a 

planta 

inferior 

Sen  ascensor 

alternativo. 

Tipo de escaleira: interior 

N.º de chanzos por tramo: 9+9 

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

Altura dos chanzos: 18 cm 

Fondo da pegada: 30 cm 
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Con tabica: Si 

Con bocel: Si 

Zócalo de protección lateral: Non 

Altura de Pasamáns: A un lado, 1,05 m 

Oco baixo a escaleira protexido: Si 

 


